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Egy darab remény

RefoRmátus ifjúsági lap x. évf. 9. szám (84. sz.)
2011. május–június

L. Ritók Nóra képzőművész, tehetség-nagykövet úgy 
véli, a művészeti nevelés csodálatos eszköze a személyi-
ség és az érzelmi intelligencia fejlesztésének

(8. oldal)

TaRTaLmuNkbóL:

a Tankcsapda frontembere, Lukács Laci szerint a ke-
ményebb szövegek tudják megfelelően jellemezni azt 
az adott helyzetet, amelyről az aktuális dal szól.

(4. oldal)

pár éve ugyanitt álltam, a hatalmas bejárati ajtó előtt, ami annyi új élményt 
ígért. késő délután van, csak pár ember jön szembe a folyosón. mosolygós 
arcok, kedves szavak. Olyan, mintha csak tegnap léptem volna be először 
az épületbe, akkor még remegő kézzel. a helyszín ugyanaz, csupán én vál-
toztam.
Eszembe jutnak a végtelennek tűnő előadások, a késő esti gyakorlatok, a 
prezentációk és zárthelyi dolgozatok. a jegyzetek összegyűjtése vizsgaidő-
szak előtt, a lázas információcserék. Emlékszem a hosszú várakozásra egy-
egy jegybeírás alkalmán vagy a tanulmányi osztály előtti sorban állásra. 
Tudom, hogy gyakran idegeskedtem a Neptun miatt, de most mosolygok 
rajta. Tudom, mennyire izgultam a vizsganapokon, de ez ma már szép em-
lék. Tudom, sokszor szenvedtem egy anyag memorizálásával, de a végén 
mégis siker koronázta fáradozásomat. a szigorlat után szakirányt választot-
tam és belekóstolhattam mindabba, amiről kislányként álmodoztam, meg-
ismerhettem, mit jelent az újságírói életforma. 
Tanáraim segítettek fejlődni, hogy egyre jobb és jobb legyek. Lehetőségem 
volt külföldön tanulni: angolnyelvtudásom fejlesztése mellett számtalan ér-
tékes tapasztalatot szereztem a határainkon túl is.  Észrevétlenül alakultam, 
önállóbb, bátrabb és kitartóbb lettem. kezdetben még szokatlan volt, hogy 
nekem kell felvennem az órákat, és beosztanom az időmet. majd később ru-
tinosabbá váltam, jobban megismertem az oktatókat, tanítási szokásaikat és 
követelményeiket, így könnyebben vettem az akadályokat. más lett a véle-
ményem, kiszélesült a látóköröm, és egyre több ismerőst, barátot szereztem.  
Gyorsan elröppentek a főiskolai évek, de rengeteg maradandó pillanatot 
őrzök.
már a küszöbön állok, a nagybetűs élet kapujában. Csak pár lépés, és tény-
leg vége. Elengedik a kezem, és egyedül kell helytállnom, elindulnom a ki-
választott úton. amint körbenézek, érzem, hirtelen minden megszépül. az 
épület minden szeglete, minden arc és minden hang. kicsit nehéz szívvel 
várom a Nagytemplom előtti vidám fotózkodást, talán még szeretném, ha 
megvédenének a gondoktól, mégis tudom, hogy elég erős vagyok, hiszen 
felnevelt a főiskola.

B. Csák Amarilla

Felnevelt a f őiskola

molnár béla A Kárpát-medence értékei című kötete a 
hazaszeretetre, magyarságunk kincseire hívja fel a fi-
gyelmet, a hitet, a reményt, az összetartozás fontossá-
gát hangsúlyozza.

ahogyan a falak állnak, szilárdan és méltóságteljesen, úgy bandukolunk át 
a Nagytemplom őszinte padjai közé. Leülünk. Várunk. Valami reményt sej-
tünk, netán biztatást. utat és megerősítést. Hiszen eddig is mindent okkal 
tettünk, ezután is minden okkal lészen. 
Szerkesztettük a Főnixet, tanulással, munkával átvirrasztottunk sok-sok éj-
szakát. Volt, hogy féltünk egy-egy vizsgától, tartottunk húzós feladatoktól, 
de gyakran nevettünk, s az útjelző táblák fényességében bíztunk. a főiskolás 
létünk most megszűnik. Csupán egy darabot hagyhatunk magunkból. a 
reményt a jövő minden egyes napjára a maradóknak, tanároknak, s minden 
egyes, utánunk következő diáktársunknak.

B. Sz.
(11. oldal)
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„Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, 
aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki 

elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.”
(1Kor 7–9)

a magyar Református egyház alkotmányozó zsi-
nata 2009. május 22-én ülésezett Debrecenben. az 
esemény ünnepi megemlékezéséhez csatlakozott az 
immánuel otthon, mivel idén ünnepli fennállásá-
nak huszadik évfordulóját.

Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egy-
házkerület püspöke két évvel ezelőtt az alkotmány 
elfogadására készülve az egyházat csonka családhoz 
hasonlította. a részegyházak két éve egész családot 
alkotnak és a jelmondatnak eleget téve – „krisztus a 
jövő, együtt követjük Őt!” – munkálkodnak.
a trianoni szétdarabolás és a 2004. december 5-i 
népszavazás sem szakíthatta szét a magyar Reformá-
tus Egyházat, mert megőrizte teológiai, tanbeli és 
hitbeli egységét, de az összetartozás hivatalos okirata 
hiányzott. a kárpát-medence református részegyhá-
zai képviseltették magukat, és – a szlovákai egyházat 
kivéve, akik később csatlakoztak – ratifikálták az al-
kotmányt 2009-ben. Elfogadásával nem jött létre új 
intézmény, szervezet, de célul tűzték ki: az istentisz-
teletek egységesítését, közös érdekképviseletet bel- és 
külföldön és a lelkészképzés, lelkészképesítés egysé-
gesítését, hogy az ebben részesülők bármely magyar 
református gyülekezetben szolgálhassanak. a hála-
adó ünnepség évfordulója alkalmából rendezvények 

sorával készült a Református Egyház május 2�-én és 
22-én. a színes programok kikapcsolódást ígértek 
kicsiknek és nagyoknak. 
a Józsai Református Egyházközség Nyitott Templom 
Egyházi Napok rendezvénysorozatán részt vettek 
a csallóközi, kárpátaljai, partiumi gyülekezetek is. 
Gacsályi Zsolt, a Debrecen-Józsai Református Egy-
házközség lelkésze szerint azért fontos, hogy határon 
túli gyülekezetekkel együtt ünnepeljenek, mert így 
az egység megélése gyülekezeti szintű és „ezek azok a 
kapcsolatok, amelyek a május 22-ei egységesülésnek 
a tartalmát megadják”. a lelkipásztor úgy véli, fon-
tos kilépniük a templomból olyan térre, ahol min-
denki megfordul, ezért a rendezvényt a Józsaparkban 
tartották. a programokat, a május 22-ei jelkép, az 
életfa fogta össze.
„az archaikus ételek” főzőversenyen megkóstolhat-
ták a vendégek a hajdúsági slambucot, a szatmári 
töltött káposztát vagy a kunsági birkapörköltet. 

Tájegységekként hallgathattak magyar népzenét és 
a környékbeli kézművesek munkáiban gyönyörköd-
hettek. bibliai témában interaktív kiállítás is várta az 
érdeklődőket, ami a Szentírást olyanokhoz is köze-
lebb hozta, akiktől eddig távol állt. Rajzpályázatot 
hirdettek „Égből Pottyant könyv” címmel, amelyet 
Levente Péter szemléltetett a gyermekek közremű-
ködésével. Szombaton kerekasztal-beszélgetést tar-
tottak, amelyen daganatos betegek és hozzátartozói 
beszélgethettek pszichiáterrel, kórházlelkésszel és az 
Év Onkológusával. az ismerős arcokat népzenekar 
is fellépett.
az immánuel Otthon évfordulójára összeállított 
programsorozatnak a kossuth tér volt a helyszíne. 
az �99�-ben néhány halmozottan fogyatékos gyer-
meket nevelő szülő által életre hívott intézmény 
tizennégy gyerekkel és négy nevelővel kezdte meg 
működését. ma hetvenkilenc gyerekről gondoskodik 
negyven nevelő. 
az ünnepi rendezvénysorozat célja volt a közös pon-
tok keresése, amelyek összekötik, és nem elválasztják 
az épeket a fogyatékossággal élőktől. a színpadon 
közösen lépett fel az immánuel Otthon és a Deb-
receni Református kollégium általános iskolájá-
nak néptáncegyüttese, együtt szerepeltek a Dóczy-
gimnázium diákjai a fogyatékossággal élőkkel. a csa-
ládias légkör megteremtésében a programok alatt a 
Szeretethíd önkéntesei is segítettek. a rendezvényso-
rozatot vasárnap a fogyatékossággal élők konfirmá-
ciója zárta a Nagytemplomban, ezzel is bemutatva, 
hogy isten előtt mindenki egyenlő.
a programokból és a hangulatból is látszott, hogy 
milyen jó egy olyan családban élni, amelyben a 
tagok figyelnek egymásra, törődnek egymással, és 
a Családfő mindenkiről a legnagyobb odaadással 
gondoskodik.

Piskóty Teréz

   saládias egyházC
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Megújult a 
Lícium Médiaportál  

www.licium.hu
a minőségi újságírást misszióként értelmező és valló, a 
protestáns értékrendet követni és terjeszteni hivatott por-
tál, amely egyszerre kínál olvasható, hallgatható és nézhető  
anyagokat, idén tavasszal új „köntöst” öltött. április 18-án 
ismertettük a sajtónak a kiadóval: dr. völgyesi zoltán rek-
torral, illetve a tervező Kreatív vonalak Kft. ügyvezetőjével, 
nagy Barnával együtt a portál nóvumait.  

a Lícium médiaportál a debreceni kölcsey Ferenc Reformá-
tus Tanítóképző Főiskola 2007 áprilisában létesült integrált 
médiafelülete, komplett szerkesztőségi rendszer, amely az 
intézmény kommunikáció- és médiatudományi intézetének 
kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy gyakorló tere-
pet nyújtson az online újságírásnak, továbbá internetes megje-
lenési felületet adjon a főiskola már meglevő médiaműhelyei: 
a méliusz Rádió, a kölcsey Stúdió hang- és képanyagainak, 
illetve pdf-formátumban a Debreceni Főnix című nyomtatott 
református ifjúsági lap számainak. S olvasható itt elektronikus 
reprint formában a főiskola mediárium c. szakmai folyóirata is. 
az integráció érdekében és jegyében a szerkesztőségi rendszer 
többféle képmegjelenítésre, hangfájlok, videofájlok kezelésére, 
szövegbe ágyazására is alkalmas és képes. 
meghatározza tehát a portál jellegét az is, hogy egyházi fenn-
tartású intézményhez, s kommunikációs képzéshez, ezen belül 
is írott és elektronikus sajtó szakirányhoz kötődik a működése. 
mindennek jegyében célunk a minőségi újságírás és a nyelvi 
igényesség védelme is. Értékközvetítést vállaló portálunk köz-
érthető verbális és képi megjelenítésre és az online kommuni-
káció modern eszközeinek alkalmazására törekszik. 
a médiaportálok szokott hivatása, a tájékoztatás és vélemény-
közlés mellett a Lícium tehát egyszersmind tanportál: az online 
újságírás korszerű oktatását és a gyakorlati képzést is szolgálja. 
a portál már létrehozása során is formabontó és előremutató 
koncepcióra épült; nem jellemző a felsőoktatási intézmények-
re, hogy ehhez hasonló médiaportált tartanának fenn és mű-
ködtetnének a hallgatók számára. bizonyára ezt a törekvést és 
az előremutató koncepciót és formát értékelte a magyar mar-
keting Szövetség: már indulása évében, 2007 decemberében az 
Év Honlapja különdíjban részesítette a Lícium médiaportált.
a Lícium a működése alatt eltelt évek és az online újságírás 
ez idő alatti fejlődése számos tapasztalatot és tanulságot hozott 
mind a Lícium szerkesztőségének, mind a fejlesztő-kivitelező 
kreatív Vonalak kft-nek. Ezért a kiadó, a szerkesztőség és a ki-
vitelező közös megegyezéssel az elmúlt év végén elkezdte egy új, 
szerkezetében és stílusában újragondolt Lícium megtervezését.
a 2007-ben, Németh László születésnapján, április �8-án in-
dult s 20�� áprilisára megújult, megindulása 4. évfordulóján 
„új köntöst” öltött integrált médiafelület újdonsága a fiatalo-
sabb, modern színvilág és szerkezet; a mai olvasási szokások-
nak megfelelő arányok és web-ergonómia; a jobb minőségű 
élő adások támogatása (rádió, videó HD-ben); a vizualitás 
erősítése (képgalériák, videoanyagok); az interaktivitás további 
segítése, erősítése (szavazás, kommentelés könnyítése, „lájko-
lási” lehetőség); a korábbinál aktívabb kapcsolat a közösségi 
médiával (facebook-, iwiw- és youtube-kapcsolat); s az, hogy 
ma már úgynevezett okostelefonos változatban is él a portál.

Arany Lajos 
főszerkesztő

A könyvek valahogy sokáig elkerültek. Vagy csak én hiszem 
ezt így. Több jel ugyanis arról tanúskodik: a szavakhoz min-
dig nagy közöm volt. Járni nehezebben tanultam meg. Ám be-
szélni annál inkább beszéltem. És írni is írtam. Hétévesen 
gyakran inkább egyedül gubbasztottam bent az osztályterem-
ben, mint odakint a többi gyerekkel harsogtam volna.
Ilyen voltam én. Mindig is inkább magányosabb alkat voltam, 
ami megint ellentmondásba ütközik, hiszen gimnáziumban már 
diákpresbiterként próbáltam a kollégium életét feldobni. 
S ekkor már a diákújságírásban is részt vettem. Volt kí-
vánságdobozunk. Kíváncsiak voltunk, miről akarnak olvasni 
a diákok. Sok-sok színes album- és filmismertetőt írtunk. 
Tele volt absztrakt fotókkal, míg délutánonként a miskolci 
sétáló utca járókelőit szólítottuk meg, s folyton inter-
jút akartunk készíteni mindenkivel. Volt, amikor kinevettek 
ezért bennünket. Persze, csakis jóindulatból.
Az érettségihez vezető út keserves volt. Akkor már tudtam, 
hogy kommunikáció és médiatudomány szak lesz az én válasz-
tottam. Azt is tudtam, hogy oda igen magas a ponthatár, s 
a szüleim ellenezték a szándékomat, mondván, nagy a túl-
jelentkezés, különben is igen határozottan jelezték: az 
biztosan nem nekem való. De én hajthatatlan voltam. S a 
lehető legmesszebb akartam menekülni. Székesfehérvár volt 
az első hely, Budapest, majd Debrecen. Nagy csalódás volt 
a végeredmény megállapítása: rémséges volt az akkori nyár. 
Nem akartam Debrecent, holott akkor még egyszer sem jártam 
ebben a városban.
Most, négy év elteltével, miután elsőéves gólyaként az es-
küt mondtam a Nagytemplomban, ugyanitt három év után pedig 
elmondhattam az első versemet, s előtte még az a vágy is 
megszületett bennem, hogy én is kaphassak valami elisme-
rést. De mindezt megelőzte a főiskola második emeleti 221-
es szobája, amelyet első- és másodévesként oly nagy áhí-
tattal figyeltem, hogy csak célként tekinthettem arra, hogy 
valaha is részese legyek annak a szerkesztőségnek. Az első 
izzadt tenyerű kopogtatás után már én írtam a tudósítást 
az évzáróról, utaztam a Csillagpontra, bejárva az egész or-
szágot. Elkészítettem az első interjúmat Fachet Imolával, a 
HírTv riporterével, majd nem sokkal később Krakkó Ákossal, 
szintén gyakorlott újságíróval, a HírTv „arcával”. Elkísérő 
élmény lett számomra az Országos Diákszínjátszó Versenyről 
szóló tudósítássorozat, amelyet megelőzött a Csokonai Szín-
házzal történő szoros kapcsolatfelvétel. Sok-sok élmény, 
színes hang és emlék, amelyeket kaptam a főiskola hároméves 
aktív gyakorlatától. Olyan erős kapcsolatot tudtam a Főnix 
újsággal és a Lícium Médiaportállal kialakítani, hogy nem 
szeretném ezt a kapcsolatot megszakítani.
Indulást, erős alapot kaptam, s vár a mesterszak, amelyen 
elvileg médiakutatóvá válok, s ez még inkább megerősít: az 
újságírás örök szerelmem, életem, hobbim marad, attól el-
szakadni már nem tudok.

Bogdán Szilvia
– A díj plakettje Bertók Béla szobrászművész alkotása –

Az év hallgatói újságírójának járó Médiadíjat a 
Kölcsey-főiskola  médiaműhelyei vezetőinek 
javaslatára a szenátus az idén Bogdán Szilvia 
végzős hallgatónak ítélte oda. 
Az alábbiakban a kitüntetett önportréja olvasható.  

Muszáj lesz újságot írnom
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gy igazi polihisztor

Rock and rollban mondanak véleményt
a magyar demokrácia és a 
tankcsapda néhány nap kivé-
telével a szó szoros értelmében 
egyszerre született, ’89 októ-
berében. Lukács Laci, a tank-
csapda frontembere nyilatkozta 
ezt abban az interjúban, ame-
lyet a Kölcsey-főiskola pR-os 
hallgatói által áprilisban rende-
zett médianapon készítettünk a 
népszerű zenésszel. 

» Kezdjük a múlttal: hogyan in-
dult a zenekar története, és hon-
nan ered a név, amelyet szinte 
mindenki ismer?
› Egy 89’-ben alakult zenekar-
ról beszélünk. Világ életünkben 
trió voltunk, a zenekar három tagból állt, ez a há-
rom ember az, aki egykoron elkezdte, és ma is alkotja 
a zenekart, bár igaz, az évek során voltak időnként 
tagcserék. a névvel kapcsolatosan szerettünk volna 
a zenekar stílusához jól fogható, nem 
szokványos hangzást választani. kicsit 
tankos, militarista stílusban gondol-
koztunk, és volt jó néhány ötletünk, 
mint például: Vágóhíd, boncasztal… a 
Tankcsapda név is felmerült, de hogy 
aztán miért épp ez maradt a zenekar 
neve, arra már nem emlékszem.
 
» Hogyan viszonyulnak egymáshoz a 
zenekar tagjai? Volt-e, van-e bármiféle 
konfliktus közöttük, vagy pedig mindig 
teljes volt az egyetértés?
› azt gondolom, hogy ha egy zenekar 
több mint két évtizeden keresztül dol-
gozik együtt, a tagok nyilvánvalóan 
nem lehetnek meg időnkénti súrlódás 
vagy konfliktusok nélkül. Sőt, szerin-
tem nem is lenne jó, ha ez így alakulna, 
ha mindenki egyforma volna a zenekar-
ban, és mindenki egyféleképpen gon-
dolkozna mindig mindenről. Ebben az 
esetben körbe-körbe mennénk, nem haladnánk soha 
ötről a hatra… Ez azért nem azt jelenti, hogy nap 
mint nap veszekszünk, ezek inkább csak olyan fajta 
viták, amelyek előrefelé viszik a zenekar szekerét,  ze-
nei és egyéb értelemben is. a viták soha nem abból 
fakadnak, hogy egymás ellen vagy a zenekar ellen 
akarnánk valamit tenni, hanem azért, mert másképp 
gondolkozunk bizonyos helyzetekben arról, hogyan 
kellene a zenekarnak előbbre jutnia. Ezeknek a viták-

nak vagy súrlódásoknak mindig 
az a tartalmuk, hogyan lehetne 
jobb, szebb, több, profibb, vagy 
bármilyen értelemben véve min-
denképpen előremutatóbb a 
munkánk. Úgyhogy ezek termé-
keny viták, jó ütközési pontok.
 
» A rendszeres koncertezésen kívül 
most min dolgoztok? S mi vár rá-
tok a nyáron?
› könyv készül a zenekarról: 
várhatóan október közepén fog 
megjelenni egy nagyon szép ki-
állítású, rengeteg fényképet tar-
talmazó, számos kulisszatitokba 
bepillantást engedő fotóalbum. 
Természetesen egész nyáron fesz-

tiválozunk, koncertezünk, ezzel párhuzamosan pedig 
van pár új zenei téma, vannak új dalötletek, amelye-
ket szeretnénk a lehető leghamarabb formába önteni, 
dalokká alakítani.

   » Ami a dalszövegeiteket illeti: némelyek többek sze-
rint kissé erős. Milyen visszajelzéseket (pozitív/negatív) 
kaptatok eddig ezekkel kapcsolatban?
› az kétségtelen, hogy a Tankcsapda mindig is szóki-
mondó szöveggel rendelkező zenekar volt. Én mindig 
azt gondoltam, régen és most is így láttam, látom: soha 
nem voltunk öncélúan trágárok, tehát ha egy Tankcsap-
da-dalszövegben olyan kifejezések találhatók, amelyek 
időnként sértik bizonyos emberek fülét, azt egyrészt 

megértem, másrészt ez nem véletle-
nül van így. Nem azért vannak ilyen 
dalszövegeink, hogy ezzel bármiféle 
vélt vagy valós kivagyiságot, esetleg 
önmagunkról alkotott keménységet 
tükrözzünk, sokkal inkább azért, 
mert ezek azok a kifejezések, amelyek 
megfelelően tudják jellemezni azt az 
adott helyzetet, amelyről az aktuális 
szöveg szól. Egyébként meg a szöve-
geinket, hála istennek, nagyon sokan 
szeretik, nagyon sokan ismerik is. a 
zenekar népszerűségéhez nyilván 
nagy százalékban hozzájárul, hogy a 
dalok milyen szövegűek, és e gondo-
latokat az emberek mennyire érzik 
magukénak.

 » Hogyan születnek ezek a dalszövegek? Érzelemből, 
indulatból? Sok munkát igényel ezeket összerakni?
› Vannak olyan dalszövegek, amelyek mintegy meg-
írják önmagukat, és pár perc alatt kiszaladnak a 
tollamból… ám vannak, amelyek éveken át csiszo-
lódnak, mire véglegessé, azaz dallá formálódnak. S 
előfordul, hogy teljesen spontán jönnek, valamint 
léteznek olyanok is, amelyek indulatból, és vannak, 
amelyek más érzelmekből fakadnak. Érzelmek nélkül 
nem lehet dalszöveget írni, ez nyilvánvaló. Statiszti-
kai jelentést valami hivatalban igen, de dalszöveget 
nem. az is biztos, hogy a szövegek születési körül-
ményei rendre eltérnek egymástól, nincs kialakult 
sablon, amely alapján készülnének.
 
» Az új médiatörvénynek volt-e bármilyen hatása a szö-
vegeitekre, a zenétekre, vagy a zenekar működésére?
› Nem. Egyelőre legalábbis egészen biztosan nem. 
Egyébként pedig a Tankcsapda (és sok egyéb más ze-
nekar is magyarországon, illetve világszerte) eleve a 
rock and roll-attitűdöt veszi alapul, hogy elmondja 
a véleményét, mondandója akár tetszik, akár nem te-

szik a mindenkori hatalomnak. 

» Szoktatok-e jótékonykodni, és ez miben 
nyilvánul meg?
› igen, rendszeresen jótékonykodunk, 
jóllehet ezt nem híreljük a sajtóban, 
nem szoktunk ezzel kérkedni. Nem 
szoktunk jótékonysági rendezvényeken 
pökhendi módon megjelenni, hogy 
úgymond mi vagyunk a nagy jóté-
konykodók… Ennek ellenére rendsze-
resen adunk adományokat különböző 
gyermekélelmezési alapítványoknak, 
kutyamenhelyeknek, elég sok helyre, 
sokfelé. 
Ha olyan ügy mellé lehet vagy kell áll-
ni, amely nem közvetlenül pénzt igé-
nyel, de mondjuk egyfajta jelenlétet, 
pl. a nagytakarítás a Nagyerdőn, ilyen 
alkalmakkor, úgy érzem, az a normális, 
ha olyan emberek, akiket sokan ismer-

nek, akik népszerűek, és akik  sokak számára jelen-
tenek valamit, az ügy mellé állnak, és támogatják. 
Tehát ilyen értelemben véve rendszeresen szoktunk 
segíteni, de hangsúlyozom, nem szoktuk a mellünket 
döngetni ezzel.
  
» Szerinted miben rejlik a sikeretek titka?
› Ez olyan kérdés, amelyre a választ órákon keresztül 
lehetne boncolgatni. azt gondolom, a sikerünk titka 
egyrészt az, hogy „jó helyen voltunk jó időben” a ze-
nekar alakulásakor. Társadalmi, politikai, gazdasági s 
minden más értelemben véve ’89 volt a rendszervál-
tás éve, időszaka. 
Nagyjából tehát a magyar demokrácia és a Tankcsap-
da – néhány nap eltéréssel – egyszerre született: ’89 
októberében. 
másfelől az ebből fakadó helyzeti előnyöket és a 
hangszereink, a dalszövegeink, az előadásmódunk 
nyújtotta lehetőségeket úgy tudtuk ösztönösen is ki-
használni – ki tudta még, mi lesz húsz év múlva –, 
hogy az emberek látták, látják a mai napig is, hogy 
nem valamiféle álságos, patikamérlegen kimérics-
kélt, precízen kitalált, kifundált szöveg és hangzás a 
miénk, hanem egyfajta belső zenei, szövegi, előadói 
kényszerből fakad, belülről jön.

Hájer Nóra Mara
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E gyetemista lét 
Fiatalokról, fiataloknak, fiataloktól

a felsőoktatásban eltöltött évek fontosak az ifjúság 
életében. De hogyan lehet úgy megélni, hogy az va-
lóban örök élmény maradjon? s hogyan formálja az 
egyént a közösség, ahol éveket kell eltöltenie?

ifjúsági élethelyzetek – ifjúságszociológiai tanulmá-
nyok címmel jelent meg tanulmánykötet az Egyetemi 
kiadó gondozásában, amely a debreceni egyetemisták 
kortársi szocializációjával foglalkozik, tehát minden-
nel, ami az egyént, s a csoporttá szerveződő közösséget 
érintheti.
a Debreceni Egyetem szociológiai szakos hallgatóinak 
nagy vállalkozása volt ez: ízekre szedték mindazt, ami 
fiatal, ami mai, ami mi magunk vagyunk. a tanul-
mányok megszületését segítette a Campus-lét kutatás, 
mely 20�0 februárjában kezdődött és 20�2. decem-
ber ��-ig tart. a kutatás lebonyolításában a Debreceni 
Egyetem Szociológia és Szociálpolitikai Tanszékének 
és a Neveléstudományok intézetének munkatársai és 
hallgatói vesznek részt. a kutatás Prof. Dr. Szabó il-
dikó vezetésével és az Országos Tudományos kutatási 
alap (OTka) támogatásával zajlik.
a kötet első részében visszanyúlnak egész az óvodás 
korig, mutatva, mennyire fontosak már az iskola előt-
ti évek is a gyermek egészséges testi-lelki fejlődését 
illetően. Így kerül középpontba például a „dühöngő 
osztályterem” képe, vagy a �4-�8 éveseket érő erőtel-
jes médiahatás, amely a kamaszokban előítéletet, sok 
esetben helytelen értékorientációt vagy épp torzult 
személyiségképet eredményezhet.
külön fejezetben a határon túlra is kitekintenek. a 
kárpátaljai középiskolások identitásdimenzióit akar-
ják még közelebb hozni a befogadókhoz.

Nagyon helyes módon a magyar középiskolások de-
mokrácia-értelmezéséről értekeznek. arról, hogy 
egyáltalán van-e fogalmuk a tinédzsereknek a politi-
káról, van-e társadalomtudatuk, és ha igen, akkor ez 
pontosan miben nyilvánul meg.
a középső négy tanulmány már kifejezetten az egye-
temisták élethelyzetére fókuszál. a politikai reprezen-

táció mibenlétét próbálják megragadni „Campuson 
innen és túl”, mint ahogy szólnak külön a kollégiumi 
élet csoportképző tényezőiről is.
Előítélet a könyv szerzőiben nincs, ám másokban le-
het. Így érett kutatási témává, a homoszexualitással 
kapcsolatos sztereotípiák vizsgálatával is foglalkoznak 
a debreceni egyetemisták körében.
a harmadik részben már a Campus falain túlról olvas-
suk az eseményeket. Vannak itt falfirkások, akik nem 
egyszer politikai attitűddel folyamodnak a graffitik-
hez; női ökölvívók, akikért a ringen túlról szorítunk, 
és internetes szerepjátékosok, akik legfeljebb egy po-
hár üdítőért hajlandóak felemelkedni a számítógép 
mellől.
De nem kell megijedni. mert ezek ugyan szocioló-
giai tanulmányok, mégis nyelvezete érthető, a meg-
közelítések elgondolkodtatóak, a feldolgozás pontos 
és a témák érdekesek lehetnek mindenki számára. a 
megfontolandó sorok további töprengésre sarkallnak. 
az áttekintő értekezések szinte életrajzi naplóként 
elevenednek meg az olvasó lelkében, aki visszarepül 
múltjának eltűnt helyszíneire, hogy újra élje mindazt, 
ami olyanná alakította, mint amilyen most. Elgon-
dolkodtató és irányt mutató a későbbiekben is, mind 
a leendő egyetemistáknak, mind a jövő kutatónem-
zedékeinek.

(A köteteben publikáló szerzők: Balku Anett, Dojcsák 
Ádám, Dusa Ágnes Réka, Harmati Edina, Kovács Klára, 
Lovász Ildikó, Márkus Zsuzsa, Molnár Viktória, Nagy 
Zita, Nyüsti, Szilvia, Popovics György, Sőrés Anett, Var-
ga Szabolcs, Zékány Erzsébet.) 

Bogdán Szilvia

a ’90-es évek elején tűnt fel a hazai könnyűzené-
ben, Ágnes Vanilla néven. mondhatjuk: akkor még 

kommersz dallamokra nem oly sokat mondó szö-
vegeket énekelt fel. ám nem sokkal később már 

egy ország ismerte, szerette meg.

Hiába, „kommersz időszakában” 
is már saját alkotói tevékenysé-
géről adott tanúbizonyságot: az 
Örök nyár c., �999-ben meg-
jelent albumának dalszövegeit 
is jószerivel ő írta. berobbant a 
populáris zenei palettára, ám be-
kategorizálni nem volt egyszerű. 
Őt mindig is ágnes Vanillaként 
lehetett emlegetni. különleges 
hangjával új hangzásvilágot te-
remtett meg. későbbi albumai, 
a Déjà vu (200�), a Csak egy 
éjszaka volt (2004) és az Ígéret 
(2006) is mind-mind befutot-
ták a rádiós, zenecsatornás ját-
szási listákat. 
a Déjà vu minden egyes zene-
számával mintha egy történetet 
mesélt volna el. Tiszta hangzás-
világával a lélek őszinte táncba 

kezdett el lejteni. S így volt ez mindegyik megje-
lenő albumában. 
áldó ágnes, amikor 2005-ben József attila köl-
tészetéhez nyúlt, és a költő több versét zenésítette 
meg, az óh Szív! Nyugodj! című az ifjúsághoz is 
közelebb került, hiszen az igényes videoklippel a 
zenecsatornás listák első helyein találta magát. Jó-
zsef attila után ágnes most Radnóti miklós mun-
kásságát ragadta meg, s adta ki a lélek aljából c. 
duplamezes albumát, amelyhez külön dalszöveg-
könyv is társul, s ágnes saját festményének képe 
is gazdagítja az illusztrációs anyagot. Jól látható 
volt már a két költő művészetét feldolgozó albu-
mai közt, 2008-ban megjelenő, a gömb c. lemeze 
kapcsán is, hogy az énekesnő mennyire sokrétű, s 
e tulajdonságával milyen magas szinten tud élni. 
mert ágnes mindamellett, hogy maga írja a dalo-
kat, ő a saját zenei producere is.
a lélek aljából c. lemezen található dalok egytől 
egyig természetes hangszerekkel szólnak. Olyan 
dalok találhatók rajta, mint a Sem emlék, sem va-
rázslat, a Tétova óda, a Himnusz a békéről, a félel-
metes angyal, az Előhang egy „monodrámához”...

B. Sz

A lélek aljából
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aLaPkÉPZÉSbEN 
(ba) RÉSZT VETT HaLLGaTók:

Nappali tagozat

Informatikus könyvtáros szak

Draskovics Fanni
Hartman Panna
Varga Gergő alex

Kommunikáció és médiatudomány szak

abai mária
andrési alexandra
b. Csák amarilla 
báthori beatrix 
bertalan Éva
bodnár kitti
bodó Erzsébet
bogdán Szilvia 
Csörgő Szilvia
Fazekas László 
Fazekas Lilla
Fekete borbála
Gulyás Gréta 
Gyöngy Virág
Gyulai Viktória
Jebudenszki kata 
Juhász Fruzsina 
kalmár mariann 
karaszek Nóra
kertészné Czibere ágnes Erzsébet
klein Tamás
kopányi balázs
koszta ildikó Violetta
kovács klára Éva
kronovetter Helga 
molnár Orsolya
Nagy Dorina
Papp máté
Papp Zita ilona 
Pelei mariann
Polyák Vera 
Rácz Lívia
Sáreczki Fruzsina 
Szabados László
Szántó Tamás
Szénégető anett
Szöllősy andrea brigitta
Terenyei Tünde
Tóth Szandra

Tóth Vivien kitti
Török Dóra
Zsombok Tünde Emese

Katekéta–lelkipásztori munkatárs szak

bartha Tünde
Debreceni katalin
Drabik Noémi
Gulyás istván
koncz katalin
Pongor Eszter
Rab Viktor Szabolcs
Szabó mária
Szalai Zita

Kántor szak

Rab Viktor Szabolcs

Tanító szak

bagdi Endre
bakos Nóra
balogh Noémi
balogh Nóra 
bányácski attila
baranyai Renáta
bedő Erika
berkes bernadett 
bertók Tünde   
bohács alexandra
borsos Ferenc
Csajbók Hajnalka
Csányi Zsófia
Dancs József

Daragó Nóra
Demeter Tünde
Dobronyi Dóra
Drabik Noémi
Ferencz Gyöngyi
Fodor ágnes Johanna
Fodor Enikő
Galgóczi Tímea
Gáthy Réka
Gogolya andrea    
Góz László
Gyetvai andrea
Hornyák anikó 
Horváth anita 
Horváth Dóra
Horváth Szabina
illés Zsuzsa
Jeremiás Tibor
kárai Gergő
kerekes Nóra
keresztesi Zsuzsanna
kiss Dóra 
kiss Dóra (S60mQi)
koncz katalin
kovács anett
kovács bernadett
Labbanc anikó
Lepp anett
Lós boglárka
markos Emese
márkus katalin
máté adrienn
mátyus melinda Dóra
mészáros melinda
Nagy katalin
Nagy Réka
Nagy Sándor ivó
Nagy Zsuzsanna Szandra 
Nemes Georgina
Németh Erzsébet
Németh Petra
Pongor Eszter
Scheibli Eszter
Simon Nikoletta
Sipos Edina 

Záróvizsgát június �4. és �7. között tesznek 
a végzős hallgatók, a diplomaosztó-tanévzáró 

ünnepség június 25-én �4 órától lesz 
a Nagytemplomban.

A Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola 
2011-ben záróvizsgára 
jelentkezett hallgatói
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V

Szabó mária
Szabó Patrik
Szabó Renáta
Szalai Zita
Szikora mónika
Szováthyné mándoki Enikő 
Takács Erika
Takács ildikó
Varga Dóra
Varga Éva
Varga ildikó
Vigóczki ildikó
Vitális anikó

Esti tagozat

Tanító szak

antalné Szabó Judit
Czigléné Tátorján Erika
Linzenbold Szandra Lilla

FŐiSkOLai kÉPZÉSbEN 
RÉSZT VETT HaLLGaTók:

Nappali tagozat

Informatikus 
könyvtáros–kommunikáció szak 

badica-Ciolani Renáta   
Demeter Erika   
Éles árpád   
Jeney Gábor
kovács mónika   
Lovász Péter    
mózsa balázs   
Nagy attila   
Oláh Sándor    
Solti krisztina
Szőke attila
Szőke Péter Gergely
Till Szabolcs   
Vajday Roland    

Tanító–kántor szak

Petricska Eszter

Tanító-kommunikáció szak

boros Enikő Violetta
Józsa Éva
kovács Tibor
Zakor Csilla

Tanító szak

berekszázi bernadett
bódán Éva
bódi katalin
bódi Zsuzsa
Dobrai Judit
Félegyházi katalin

Gáll Ferenc
Harcsa Csaba
Jenei Dávid
Juhász annamária
krakkó boglárka
Lippai Nóra
magyar Viktória
máriási Nikolett
megyaszai Rita
mudra Éva
Pogácsás mihály Csaba
Rácz Tünde
Riskó anna
Sarkadi Natália
Stumpfné Dorogi beáta
Szabó Viktória
Szűcs Gábor
Tripsó Vivien
Zsiros Zsuzsanna

Esti tagozat

Tanító 

balla Viola
Erdődi Petra
kócs marianna
kovács Petra
Pontáné bujdosó Noémi
Sipos imola
Smirnyák Zsuzsánna
Szendrei Hajnalka
Takács Erzsébet
Vrancsik balázs

FELSŐFOkÚ SZakkÉPZÉSbEN 
RÉSZT VETT HaLLGaTók:

Nappali tagozat

Ifjúságsegítő 

bálega balázs
bálint Johanna Gitta
bocskai anikó
Fogarasi Éva
Héja Gizella Hermina
Jenes angéla
kertész Lilla
molnár Lilla
Nemes Szabina

Papp Dóra
Sári Tünde
Seprényi aléna
Szalay Zsanett
Varga Dorottya

Sportkommunikátor 

Ferencz Eszter
Göttlinger Dániel
Jankó Gergely andrás
karnik mercédesz
magyar boglárka
marosi Zoltán
Nagy bence
Radics Péter
Ruda mónika
Varga Nikolett

Intézményi kommunikátor 

barabási istván
benicsák Emese
bodnár melinda Petra
bordás ildikó
Deli bernadett Petra
Éliás Evelin
Fazekas anita mária
Fazekas Lilla
Gulácsi Gábor
kelemen ilona
komócsin Gergő
Lőrincz Gabriella
márkus Éva
molnár Tímea
Pető Zsuzsanna
Révész Gábor
Siteri Gergő
Szabó anett
Vass kata

Levelező tagozat

Sportkommunikátor 

molcsányi andrea katalin
Vajda mária  

Intézményi kommunikátor 

Demeter anita 
Fehér Péter
kamuti Judit
Tóthné bodó Renáta
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nemcsak tanít, könyvet ír, illusztrál is L. Ritók 
Nóra képzőművész és művészetpedagógus. azzal 
a tudással, alázattal, szeretettel, 
ahogyan a munkáját végzi, nem 
csodálkozhatunk, hogy tehetség-
nagyköveti megbízást kapott. 
intézményeiben magas fokú mű-
vészeti oktatást és nevelést foly-
tatnak.

» Gyerekként én is megtapasztalhat-
tam az Ön rajzszakköre során azt 
a szeretetet, türelmet és odaadást, 
ahogyan foglalkozik a gyermekek-
kel, tanítványaival. Megkaphattuk 
az első útmutatást a művészet sze-
retete és tisztelete ügyében. Önben 
mikor fogalmazódott meg, hogy a 
művészettel akar foglalkozni?
› bár a művészet, a rajz általános 
iskolás koromtól ott volt az életemben, mégis csak 
az utolsó pillanatban fogalmazódott meg bennem az, 
hogy rajz szakra menjek a főiskolára. aztán közben 
amatőr grafikusként egyre határozottabban éreztem, 
ez az, ami nekem kell. amikor tanítani kezdtem, elég 
gyorsan a rajz tantárgy lett fontosabb, izgalmasabb 
a számomra. aztán jött a rajz tagozat, a szakkörök, 
és végül a művészetoktatás. közben a sikeres felvé-
teli a magyar alkotóművészek Országos Egyesületé-
be, majd az iparművészeti Egyetem, végül különféle 
szakértői képesítések. Úgyhogy ma képzőművész-
ként, és művészetpedagógusként is dolgozom.

» Az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapítója és igazgatója. Kérem, szóljon az alapítványról! 
Hogyan, milyen szakkörökön vehetnek részt a gyerekek? 
Hogyan lehet csatlakozni? Milyen művészeti nevelésben 
van részük a gyerekeknek?
› az iskolánknak ez a tizenegyedik tanéve. képző és 
iparművészeti ágon, valamint táncművészeti ágon 
oktatunk, délutánonként, berettyóújfalun kívül bi-
harkeresztesen, komádiban, magyarhomorogon, 
körösszakálban, és körösszegapátiban. Festészettel, 
grafikával, tűzzománccal, kerámiával, kézművesség-
gel és társastánccal foglakozhatnak nálunk a gyerekek, 
az iskolaköteles kortól, 22 éves korig. mivel a képzés 
iskolarendszerű, beiratkozás után a tanévet végig kell 
járni, és a tanulói jogviszonyt minden szeptemberben 
meg kell erősíteni. az iskola alapítványi fenntartású. 
az igazgyöngy alapítvány az oktatáson kívül mint az 
esélyegyenlőségért küzdő civilszervezet is egyre meg-
határozóbb a térségben.

» A rajzkészségük fejlesztése mellett, által a gyerekek mi-
lyen más tulajdonságai fejleszthetők?
› a művészeti nevelés csodálatos eszköze a személyi-
ségfejlesztésnek. Sajnos, sokan nem látják, mennyire 
fontos az érzelmi intelligencia fejlesztése szempontjá-
ból, és mellékes időkitöltő tevékenységként kezelik. 
Pedig ezzel is lehet tanítani, ismereteket átadni, hi-
szen lerajzolni csak azt lehet, amiről ismereteink van-
nak. a szociális kompetenciák közül pedig mindennél 
hatékonyabban fejleszti a személyes kompetenciákat, 
különösen az „énhatékonyság” érzését, amely alapja 
minden, akarat által irányított értelmes emberi tevé-

kenységnek. különösen fontos ez azoknak, akiknek 
tanulási gondjaik vannak, részképesség-kiesésesek 

vagy szocializációs hátrányaik 
vannak. az a sikerélmény, ame-
lyet a művészeti tevékenység ad, 
semmihez sem hasonlítható ha-
tású, hatalmas eszköz a pedagó-
gus kezében.

» Az igaz-e és miben nyilvánul 
meg, hogy a gyermekek egy-egy 
azonos témát teljesen másképpen 
dolgoznak fel, jelenítenek meg? 
Ezzel különböző személyiségükről, 
érzelemvilágukról adnak tanú-
bizonyságot.
› Ez a pedagógiai ráhatás, a fel-
adatkiadás kérdése. Lehet úgy is, 
hogy az egyformaság legyen az 
érték, volt ebben részünk soká-

ig, de mi arra törekszünk, hogy a gyerekek saját vi-
szonyulásukat fejezzék ki, önálló, 
egyéni gondolataik legyenek a vi-
lágról. a pedagógusnak a vizuális 
nevelésben az a dolga, hogy segítse 
a vizuális kifejező rendszerük fej-
lődését, lehetőségeket mutasson, 
de sose kényszerítse rá a gyerekre 
a megoldást, mint egyetlen járható 
utat, mert ilyen nincs. a művészet 
szabadságát kell érezniük. akkor 
igazi befogadókká is válnak.

» Egy korábbi nyilatkozatában ar-
ról beszélt, sikereit a tanítványainak 
köszönheti, és bennük látja. De ho-
gyan kapja vissza a gyerekek nevelé-
sébe befektetett óriási energiát?
› a pedagógus számára a legfon-
tosabb visszacsatolás a gyermeki 
öröm. Sajnos, ma még mindig túlságosan ismeret-
központú az iskola követelménye, és erre, az együtt 
megélt örömre nem marad idő, figyelem. Pedig ezek 
töltik fel a pedagógust is, és a gyereket is, a munka, a 
tevékenység iránti motivációval. Enélkül a gyereknek 

csak a feladat, követelmény marad, a pedagógusnak 
meg a lélektelen rutin.

» Számtalan díjat, elismerést kapott. S nemrég tehetség-
nagyköveti megbízást. Ez mit jelent pontosan? Mi az 
Ön feladata?
› a megbízás öt évre szól. Egyrészt tevékenységemmel 
kell reprezentálnom a vizuális tehetséggondozás fon-
tosságát. Ez protokolláris feladatokkal is jár, pl. véd-
nökségek, előadások itthon és külföldön. másrészt 
szeretnék lobbizni is a művészeti nevelésért, és ezen 
belül a hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondo-
zásáért, mert sokan közülük szocializációs hátrányaik 
folytán e területnek a közelébe sem kerülnek, pedig 
köztük is vannak sokan, akik az átlagosnál valamiben 
jobbak.

» Nemcsak tanít, könyveket ír és illusztrál is, de szinte 
sosem fogy ki az energiából. Vannak-e új tervei?
› most, ebben a kuszaságban, amely a törvényválto-
zásokkal, másféle súlypontozásokkal teremtődik, sze-

retném biztosan látni a művészet-
oktatás, az alapítványi iskolák és az 
esélyegyenlőség helyzetét. Egyelő-
re elég borús a kép, mindegyik 
területen. Szeretném megtarta-
ni az iskolámat, amelynek már a 
gyermek képzőművészeti nevelés-
ben nemzetközi híre van. mosta-
nában egyre többen érdeklődnek 
a módszereink iránt a felsőokta-
tás részéről, itthon és külföldön 
egyaránt. Jó lenne továbbvinni 
annak a modellnek a fejlesztését, 
amelyet három éve kezdtünk, és a 
mélyszegénységben élő gyerekek 
integrációját segíti. Rendkívül 
bonyolult probléma, megoldás-
ra váró kérdésekkel, felelősségek 
sokaságával. Sokszor érzem úgy, 

hogy beteg ma az egész társadalom. Szeretnék részt 
venni a gyógyításában, művészettel, emberséggel, 
szeretettel.

Faragó Melinda

A művészet és szeretet gyógyító ereje
Exkluzív interjú L. Ritók Nóra tehetség-nagykövettel
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a rendszerváltozást követően, 1990 
áprilisában (1994-ig) ismét megje-
lent az 1841-ben született, hajdan 
Kossuth lajos által szerkesztett pes-
ti Hírlap. e négy évet a lap harma-
dik nagy korszakának tekintik. az 
országban bekövetkezett változások 
nagyban meghatározták – és persze 
nehezítették – az újság működését. 
az újraindítás akadályairól, a kitűzött 
célokról, feladatokról Bencsik And-
rást kérdeztem. főszerkesztője volt ő 
az 1990-es évek pesti Hírlapjának. 

» Milyen mértékben sikerült megőrizni-
ük a régi hagyományokat a rendszervál-
tás utáni Pesti Hírlapban?
› Teljesen új helyzetben indultunk. bár 
rendszeresen emlegettük, hogy kossuth 
lapjának szellemiségét, a nemzeti li-
beralizmust szeretnénk képviselni, ám 
nemigen tudtuk, ez mit jelent. az 
akkori mDF állt lapunkhoz a legkö-
zelebb, ami eredetileg nemzeti liberá-
lisnak, kereszténydemokratának, vala-
mint népi-nemzetinek titulálta magát, 
de ők sem voltak tisztában ezzel pon-
tosan. inkább azt tudtuk, mit nem 
akarunk: a kommunista létfelfogás 
folytatását.

 

» Mennyiben követték Kossuth szelle-
miségét az újság hasábjain, vagy csupán 
emblematikusan maradt meg?
› Néhány hónappal áprilisi indulásunk 
után a Népszabadság már náci alap-
vetésűnek bélyegzett meg bennünket, 
ősszel pedig kitört a taxisblokád. a 
szép nosztalgiák ideje gyorsan véget 
ért, kossuthról elfeledkeztünk.

» Mennyire valósult meg az értékőrző új-
ságírás az akkori Pesti Hírlapban?
› Szerintünk megvalósult, amennyiben 
a keresztény-nemzeti tábor értékeire 
gondolunk, de ismétlem, egy átme-
neti, meglehetősen kaotikus időszak 
volt a kilencvenes évek eleje. inkább 
értékteremtésnek, mint értékőrzésnek 
nevezném akkori munkánkat.

» A műfajokat tekintve mennyire volt 
sokszínű a lap? Törekedtek-e a szórakoz-
tatásra is?
› klasszikus lapszerkesztést vittünk, 
mindenféle rovat volt, ami egy napi-
lapba kell: belpolitikai, külpolitika, 
gazdaság, hírek, publicisztika, egyházi 
élet, kultúra, sport és színes is. Volt egy 
Pesti Veréb című humoros mellékle-
tünk is.

» Az újságírói gárdát mi alapján válogat-
ták össze? Cserélődött-e az évek során?
› Döntően fiatal emberek jöttek, ami 
azt jelentette, hogy a szocialista sajtó-
tengerben a Pesti Hírlap volt az első – 
mai szóval, de akkor ez még nem volt 
divatban – polgári szellemiségű, anti-
kommunista napilap. a szerkesztőség 
állománya kis mértékben cserélődött, 
de ez a szakma felől érkező külső nyo-
más és az állandó anyagi gondok isme-
retében nem meglepő.

» Mi volt az Ön főszerkesztői „ars poe-
ticá”-ja”?
› Legfőbb célom az volt, hogy hatásos, 
gyors és ütőképes napilapot szerkesz-
szünk, olyat, amelyik felveszi a versenyt 
mind a hírek, mind az  elméleti írások 
tekintetében az akkor leghatásosabb 
Népszabadsággal.

» Szellemi hozadékként mit valósított 
meg a Pesti Hírlap?
› Ez volt az első politikai napilap, ame-
lyik szembeszállt a posztkommunista 
sajtó hegemóniájával. megnyitottuk 
az utat a polgári újságírás előtt, fiatal 
tehetségeknek biztosítottuk az indu-
lás lehetőségét. Olyan gondolatoknak 
nyitottunk teret, amelyeket addig sen-
ki sem közölt.

» Miért szűnt meg a lap, hiszen sokan 
hosszú ideig hiányolták a napi sajtóból?
› az mDF vezette kormánykoalíció 
bukása napján elzárták az mTi-ben 
a hírcsapot. a boross-kormány az utol-
só napokban a rivális Új magyarország 
című napilap megmentéséről döntött, 
mi nem kellettünk.

» Ma melyik lap emlékezteti szellemi-
ségében a Pesti Hírlapra? 
› a magyar Demokrata, amely tuda-
tosan vállalja a Pesti Hírlap szellemi-
ségét olyannyira, hogy a Pesti Hírlap 
emblémája, a budapesti Hősök terén 
álló Gábriel arkangyalról készült grafi-
ka lett. Ez ma is látható a Demokra-
ta impresszumában. És én is marad-
tam főszerkesztő...

» Mi a véleménye arról, hogy ma a médi-
át a „gagyi” uralja? Ön szerint mekkora 
az esélye annak, hogy a sajtó ellenpontja 
tud lenni ennek?
› a sajtó nem ellenpont: a gagyi a saj-
tóból árad. a szemétkultúra médiumai 
tömegeket érnek el, s ez ellen ma nem 
lehet tenni semmit, csak egyet: rendü-
letlenül képviselni az egyetemes em-
beri értékeket, akkor is, ha a tömegek 
nem kíváncsiak rá. a sajtó megosztot-
tá vált �990-ben. kisebbségben volt az 
értékkereső és értékteremtő új sajtó a 
posztkommunista régi sajtóhoz képest, 
ami szépen átolvadt a bulvárba, mert 
abban volt és ma is abban van a pénz. 
a sajtó pontosan olyan üzlet, mint a 
kábítószer, arra is használják. Gondol-
junk például a kereskedelmi televíziók 
„megasztár” típusú versenyeire, amik 
azt a hamis látszatot keltik, hogy fu-
tószalagon termelik az énekeseket, 
akikből óriási és mérhetetlenül gaz-
dag sztárok lesznek, holott ezek az új 
győzteskék csak egy vékony és gyor-
san fogyó (öregedő) tinédzser korosz-
tály üdvöskéi. Ez a korosztály azon-
ban – életkoránál fogva – hónapok alatt 
felejt és keres új kedvencet. az embe-
ri értékek azonban divattól függetle-
nek. Ezért hát míg élünk, remélünk.

» Milyen arányban látja ma a komoly-
sajtó jelenlétét?
› Csekély arányban, a dolgok fentebb 
vázolt természete szerint. ám a befo-
lyása jelentős. a Story magazinnak, az 
RTL klubnak és társaiknak a közélet 
alakulására való hatása eltörpül az úgy-
nevezett komolysajtóéhoz képest, ho-
lott a bulvármédia példányszáma és 
befolyása gigantikus. Ez a látszólagos 
ellentmondás ad erőt a munkánk foly-
tatásához.

» Mit lát az új médiatörvény legfőbb 
hatásának?
› azt, hogy most már sokba kerül ha-
zudni…

B. Csák Amarilla
(Ozsváth Sándor felvétele)

Hat a komolysajtó
bencsik andrás a Pesti Hírlapról és a mai médiáról

Bencsik András
3 1951-ben született Budapesten.
3 a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola után a MÚOSZ Tördelő- 

és Képszerkesztői Akadémián végzett.
3 a rendszerváltáskor induló Pesti Hírlap főmunkatársa, később főszerkesztője volt.
3 1994-ben alapította meg a Magyar Demokratát, melynek kezdettől főszerkesztője.
3 a Szkítia könyvesbolthálózat és a Magyar Ház Könyvkiadó létrehozója.
3 a jobboldali Sajtóklub alapító tagja.A Pesti Hírlap főszerkesztőjének, 

Kossuth Lajosnak szobra a debreceni főtéren. 
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nagy-nagy készülődés előzte meg a 
végzősbált. mert nem jött fel a cipzár, 
kiborult a kávé a kőre, a cipő másik 
fele meg valahol elveszett. ám végül 
mindenki odaért a nagyerdei vik-
tória étterembe. Díjakat osztottak, 
bálkirálynőt és -királyt választottak: 
valamivel mégiscsak meg kellett ko-
ronázni a főiskolán eltöltött éveket. 
Kérdés, mivel lehet ezek után még a 
diplomaosztós eseményeket tovább 
fokozni.

mivel már a szakdolgozatokat réges-
régen le kellett adni, mindenki nyu-
godt volt, s együtt tudott örülni a 
sikeres végzés örömének. Habár, aki-
nek vagy a nyelvvizsga-bizonyítványa 
vagy a szakdolgozata mégis hiányzott, 
annak mégsem volt egészen felhőtlen 
ez az éjszaka, vagy pedig egyszerűen el 
sem jött a bálra.
Sajnos, miután körbetekintettünk a 
résztvevőkön, szomorúan vettük tu-
domásul, bizony, akik megtehették 
volna, még azok mindegyike sem jött 
el a bálra. Eleve, ha az összes tanító és 
kommunikáció szakos itt lett volna, 
aligha fértünk volna be kényelmesen 
az étterembe. De így legalább több 
hely maradt a táncra, amiből senki 
sem maradt ki.
a báli köszöntő után idén már harma-
dik alkalommal osztották ki a kerekes 
Zsolt-díjakat. a díj emlékezés egy ki-
tűnő tördelőszerkesztőre és hallgatói 
újságíróra, aki szorgalmas és precíz 
munkájával példát tudott mutatni cso-
porttársainak. Zsolt váratlanul hunyt 
el, ám a díj létrehozásával minden év-
ben rá emlékezhetünk. a mostani év-
folyamból mind az elektronikus, mind 
az írott sajtóban munkálkodók közül 
két-két hallgató vehette át a díjat. Volt, 
aki nem sejtette, hogy az ő nevét mond-
ják. Volt, aki számított rá, mégis ab-
ban a pillanatban meglepetésként érte. 
Ezek után nyomban a kitüntetett hall-
gatók után eredtünk. Leültünk mellé-
jük, kérdezgetni kezdtük őket, nagyon 
készségesen válaszoltak is.

itt van először is Papp Máté, akinek a 
némettel mindig is meggyűlt a baja. 
De most sikeresen letette vizsgáit.

» Mit jelent számodra a Kerekes Zsolt-díj?
› Zsolt tollát ismertem, és mindig is 
nagy élvezettel olvastam írásait. Ezért 
is érzem megtiszteltetésnek, hogy eb-
ben az évben egyike lehettem, akiknek 
a díjat odaítélték.

» Nem csak a Lícium Sportrovatát veze-
ted, a Főnix újság írói tevékenységében is 
részt veszel. Mégis, a sajtó mely ága áll 
hozzád közelebb?
› mindig is a nyomtatott sajtóban sze-
rettem volna publikálni. a kézzelfog-

ható újság sokkal közelebb áll hozzám. 
Terveim között elsősorban az szerepel, 
hogy nyomtatott orgánum berkeiben 
tudjak újságíróként dolgozni.

» Sportrovat-szerkesztőként a való élet-
ben is űzöl valamilyen sportot?
› Hát hogyne! kisgyerekkorom óta. a 
sportágak közül leginkább a futball áll 
hozzám a legközelebb. Leginkább er-
ről szeretek írni. 

» Három éve folyton újsággal látlak a 
kezedben a főiskolán...
› amint megtanultam olvasni, már 
sportújságot vettem a kezembe. Szó 
szerint másodikos voltam, és már azo-
kat bújtam. mi lenne ez, ha nem a 
sport iránti szerelem?

Továbbmenetelve Kopányi Balázs mel-
lé ültünk le. balázs csendes, ám ha 
mikrofon elé kerül, mindenki hallhat-
ja kiváló orgánumát.

» Úgy látszott, meglepetésként ért a díj 
átvétele.
› mert az is volt, mindamellett, hogy 
nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a 
mai estét.

» Mikor kezdtél el rádiózni?
› Ha pontosan emlékszem, 2005-ben. 
Úgy érzem, sikerült mindig igényes 
műsorokat készítenünk. Legalábbis az 
én célom az volt, hogy adjunk az em-
bereknek, s úgy szórakoztassuk őket, 
hogy közben az elhangzottakat hasz-
nukra is tudják fordítani az életben.

» Ezek szerint a diploma után inkább a 
közszolgálati médiumokban tudod ma-
gadat elképzelni?
› Sokszor például a kossuth rádiót 
képzelem el munkahelyemül, amint 
a krónikát szerkesztem... Szóval igen, 
közszolgálati médiumban szeretnék 
mindenképp elhelyezkedni.

» Mit gondolsz a főiskolai képzésről? 
Elegendőnek érzed az itt tanultakat?
› a főiskola kommunikációs képzésé-
nek legnagyobb értéke, a fiatalok szá-
mára pedig a legnagyobb előny, hogy 
az itteni oktatás gyakorlatorientált. 
Vagyis itt ténylegesen meg kell írni a 
hírt, tudni kell megszólítani embere-
ket. ám ez nem elegendő. aki valóban 
dolgozni akar, annak már a főiskola 
évei alatt tudnia kell médiumok felé 
nyitni. a főiskola biztos alapot ad, a 
hallgatók kezében van a lehetőség, 
tudásukat mennyire mélyítik el, men-
nyire lesznek hitelesek a munkaerőpi-
acon.

a mindig mosolygós Kovács Klárát sem 
hagyhattuk ki a beszélgetésből. mindig 
fülig érő szája most is nagy kedvvel mesélt.

» A díjátadáskor kiemelték jó szervezé-
si munkádat, és mint „hangulatfelelőst” 
emlegettek. 
› mindig így volt ez. amint bekerültem 
egy közösségbe, rögtön én lettem a jó 
hangulat megteremtője. Én már észre 
sem veszem ezt. Csak úgy árad belőlem 
a szórengeteg. most még boldogabb is 
vagyok a megszokottnál, hiszen arany 
Lajos tanár úrtól vehettem át a díjat. Ő 
volt az, aki az írott sajtó irányába terel-
getett engem.

» A főiskola előtt egyetemista voltál. Mi-
ért maradt abba az ottani tanulás?
› annak ellenére, hogy középiskolában 
magyarból emelt szinten érettségiztem, 
a szüleim indíttatására közgazdaságtant 
tanultam. Szenvedtem, mert egyszerű-
en sehogy sem találtam fel magam a 
számok világában.

» Aztán jött számodra a kommunikáció 
szak. És 2010-ben a Fönixben már a te 
vezércikkedet lehetett olvasni.
› Talán a publicisztika-írás volt a leg-
nehezebb számomra. Felelősségteljes 
munka volt. De aztán jó volt látni, hogy 
mégis megállta a helyét a címlapon.

» Hogyan tovább? Munkalehetőségek? 
› azzal próbálok meg valamit kezdeni, 
ami hamarosan a kezemben lesz: a dip-
lomámmal. mivel a párom debreceni, 
ezért itt próbálok meg elhelyezkedni. 
mindenképpen írni akarok. Nyomta-
tott vagy online médiumba.

Végezetül egy szintén kész érett nő, aki 
sokrétűségével, folytonos felkészült-
ségével jó vezetői képességéről tesz ta-
núbizonyságot nap mint nap. Bordás 
Ildikót a kölcsey Stúdió környékéről 
ismerhetjük.

» Általában az alagsor felé látlak indul-
ni, és már terelgeted is az operatőröket. 
Te ott vagy mindenhol: a kollégiumban, 
a főiskola minden emeletén.
› Ezért szoktam mondani: félre kell 
tenni a panaszkodást, mert bizony 
mindenki számára adottak a lehetősé-
gek. Csupán élni kell tudni velük. Én 
valóban az elektronikus sajtóban ta-
láltam meg a főiskolán a helyemet, de 
érzek még magamban késztetést, hogy 
emellett tanuljak valami mást is.

» A televíziózás pontosan hogyan jött az 
életedbe?
› másodévesként muszáj volt választa-
ni irányultságot. Először ódzkodtam a 
televíziótól, ám szépen lassan sok-sok 
ezernyi értéket fedeztem fel benne. ké-
sőbb jöttek a vicces pillanatok, amelyek 
emlékekké álltak össze, és azóta már 
nem hagynám el a kamerát semmi pén-
zért sem.

» Vicces pillanatok? Melyeket tudnád ki-
emelni?
› Volt olyan forgatás, ráadásul nagyon 
hosszú és fárasztó munkálatokat előzve 
meg, amelynek során szépen haladtunk 
a felvételkészítéssel, és a végén vettük 
észre, hogy végig kikapcsolva maradt a 
kamera… Tehát egy nagy fekete üres-
ség maradt minden után. Első emberi 
reakcióként kitört belőlünk a kacagás, 
jó sokáig tartott, míg kijött belőlünk 
minden felesleges indulat. majd min-
dent kezdtünk újra, a legelejéről.

» Beszéltél további tanulási lehetőségek-
ről. Mire gondolsz pontosan?
› még nem tudom, mit fogok ezek után 
tanulni, de a szándék megvan. Terveim 
között szerepel, hogy inkább közszolgá-
lati médiumban igyekszem elhelyezked-
ni. Ha végre dolgozhatok, szeretném a 
számomra is fontos értékeket, például 
a családalapítással összefüggőeket eljut-
tatni minden fiatal számára.

(bogdán)

végzős bál

RiPORT

Pezsgő, keringő, leckekönyv
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ma már fotótörténeti kuriózum annak nyomon követése, milyen 
fő állomásai voltak a Farkaslakán (Tamási áron szülőfalujában), 
�972-ben, az író születése 75. évfordulója tiszteletére felállított 
Tamási áron-emlékmű andezitkőbe álmodásának. a Tamási-hő-
söket, köztük ábelt és Jégtörő mátyást formázó háromméteres 
emlékműnek, Szervátiusz Jenő, és fia, Tibor szobrászművészek 
immár négy évtizedes alkotásának folyamatát Ozsváth Sándor 
felvételei rögzítették az utókor számára.

Tisztelet Tamásinak

nem kell beszélnünk róla, de mindig, 
mindig gondoljunk reá! – jegyezte le 
juhász gyula trianon című versében. 
s igen: sokszor, amikor csak hallga-
tunk, magunkban némán pergetjük 
életünk homokóráját, szólnunk sem 
kell, de mégis tudjuk: többet mon-
dunk egyetlen pillantással, egyetlen 
sóhajjal. egy aprócska arcrezdüléssel, 
egy fél mosollyal, mellyel barátainkat 
köszöntjük; egy melegséget árasztó 
szempárral, amely szerelmünkre ra-
gyog. vagy éppen egy könyvvel, amely 
figyelmeztet bennünket: magyarsá-
gunk, mint eszme, s mint lelki erény, 
kincset ér. 

Molnár Béla a kárpát-medence értékei 
című kötete hiánypótló. Nem az eb-
ben a kérdéskörben megjelent könyvek 
számát tekintve, mindinkább abban a 
tekintetben, ahogy a témához közelít. 
Reménnyel, hittel, bizalommal a szí-
vében, bizakodást hirdetve gyűjtötte 
egy csokor alá, pontosabban laprenge-
tegek közé hungarikumaink múltját, 
jelenét és jövőjét. megelevenednek a 
jáki Szent György apátsági templom s a 

Parlament falai, miközben egy fájó kér-
dést is feltesz: eltörölhető-e Trianon? 
a személyek, tárgyak, helyek, eszmék 
és értékek egyre gazdagabb tárháza tárul 
elénk a könyvet lapozva, s minden sorá-
val erőnket gyarapítjuk. 
azt az erőt, amelyről sokszor úgy gon-
doljuk, nem birtokoljuk már, s a törté-
nelem vihara egyre inkább megtépázta 
magyar öntudatunkat. Hisz pesszimis-
ták vagyunk – valljuk be önmagunk-
nak, ám mégsem mondhatjuk azt, 
hogy gyengék és nincstelenek lennénk. 
akkor, mikor – ady Endrét idézve – 
„mindenek vesznek, tűnnek”, tartsuk 
meg mégis a hitet, a reményt s a ked-
vet, maradjunk meg jónak, helyesnek. 
a hit az egyik védőbástya a minden-
napokban. a hit, mint a vallás valója 
és esszenciája, mindamellett a hétköz-
napi hit, a komorság mögött megbújó 
emberi létöröm, amely vért pumpál a 
szívbe és életet lehel a lélekbe. ahogy a 
kötetben megidézett Szörényi Levente-
szöveg jelzi: hit nélkül sem alkotni, 
sem élni nem lehet.
a könyv lelki és szellemi táplálékok 
kincses kredence. molnár béla szemé-

lyes gondolatait tárja elénk, emlékeinek 
magtárából szór szét az olvasók között, 
oly’ nagylelkűen és kitárulkozó őszin-
teséggel, hogy nem is vesszük észre, de 
minden sora, mondata, szava magun-
kévá válik. ahogy balás béla püspök 
ajánlja a könyvet nekünk, olvasóknak: 
molnár béla „a szokott témákon túl 
mást is lát. induljunk vele, lássuk mi is 
hazánkat, az isteni milliőt”. 
isteni, de legalább annyira emberi is 
mindaz, ami a lapokon kirajzolódik. 
Tájak, eszmék, melyeket isteni akarat 
és szeretet teremtett a földre, de ame-
lyeket emberi szenvedély, tűz alakított 
megfoghatóvá. a kárpát-medence 
lágyan morajló tengerleple, az isten 
gyúrta hegyvonulatok között egy nép 
történelme rejlik; egy nemzet válasz-
tott itt hont, emberek milliói hiszik és 
vallják magyarságukat. 
molnár könyvében fel- és megidéz 
helyeket, személyeket, miközben em-
berségre és emlékezésre tanít. int arra, 
hogy becsüljük meg azt, amit istentől 
kaptunk, merjük emberi arcunkra for-
málni a rezdüléseket, s a könnyekben 
ne csak a fájdalmat lássuk meg, hanem 

az örömöt is. ami tegnap múlt volt, az 
a jelenben örökség, ami most küzde-
lem, fájdalom, az a jövőben tanulság 
lesz, s ami ma boldogság, az holnap 
gyógyír és szívdobbanás.   

Harmati Edina

„Hit nélkül sem alkotni, 
sem élni nem lehet…”

maGyaR aTLaSZ
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Santos
ig

Egy ajaki születésű, jelenleg Debrecenben tanuló 
magyar diák interjút készített egy santosi, ám be-
rettyóújfalun futsalozó brazillal; a megkérdezett 
elmondta, a bableves mellett a magyar lányokat 
is hamar megkedvelte, a rokonok viszont nagyon 
hiányoznak neki – például a brazíliában élő édes-
anyja, aki lájkolta, mi több, kommentelte is a Lí-
cium médiaportálon megjelent cikket (a futsal az 
életem). Leírta, bablevessel várja majd a júniusban 
hazatérő fiát. az írás jelenleg portálunk történeté-
nek második legolvasottabb cikke, brazíliában is 
többször klikkeltek rá. S mi lett volna, ha esetleg 
alekosszal készítünk interjút? Egyrészt ízlésünk el-
len való feltételezés, másrészt véleményünk szerint 
aligha érdekelt volna bárkit is az újdonsült celeb 
mondandója – Dél-amerikában pláne nem!

Papp Máté

szemszöglet

polyák imre tavalyi halála után tizenegyen marad-
tak a nemzet sportolói; választani kellett tehát egy 
tizenkettedik tagot. végül egy tizenharmadik kitün-
tetettre is voksoltak, a parlament egyhangúan, 327 
igen szavazat után elfogadta a módosítást – így Gro-
sics Gyula és Buzánszky Jenő április 26-án egyszerre 
vehette át az elismerést!

mondhatnánk, jobb később, mint soha. az arany-
csapat két legendája – fájdalom, a többi kilenc zseni 
már égi futballpályákon varázsol – ugyanis régóta 
várt az elismerésre, ám különböző okok miatt csak 
most kerülhettek be az illusztris társaságba. a pá-
lyán is közel helyezkedtek egymáshoz (kapus és 
védő), van abban valami sorszerű, hogy most is kéz 
a kézben csatlakoztak a klasszisok szűk elitjéhez.
a Nemzet Sportolója címet 2004-ben hozták lét-
re; a kiválasztottak közé a 60 év feletti, kimagasló 
sporteredményeket elérő magyarok kerülhetnek be. 
az erkölcsi elismerés mellé havi 500 ezer forintos 
életjáradék is társul. a cím buzánszky és Grosics 
mellett jelenleg tizenegy klasszist illet meg; sikere-
ikkel vastag könyveket lehetne megtölteni, mi most 
csak a legnagyobb eredményeiket soroljuk föl.
albert Flórián hazánk egyetlen aranylabdás fut-
ballistája, a korábbi háromszoros gólkirály nevét 
jelenleg a Ferencvárosi Torna Club stadionja vise-
li. balczó andrás a világ valaha volt egyik legjobb 

öttusázója, egyéniben és csapatban is olimpiai baj-
nok. bíróné keleti ágnes a magyar tornasport ki-
emelkedő alakja, negyvenhat (!) egyéni bajnoki cím 
birtokosa. Dr. Sági Györgyné Rejtő ildikó kétszeres 
olimpiai bajnok tőrvívó, világbajnoki aranyérmet 
kétszer akasztottak a nyakába. Földi imre súly-
emelésben nyert olimpiai aranyérmet, �972-ben 
világcsúccsal bizonyult a legjobbnak. Gyarmati 
Dezső a magyar vízilabdázás kiemelkedő alakja, há-
romszoros olimpiai-, kétszeres Európa-bajnok. Dr. 
Hammerl László sportlövőként szerzett dicsőséget 
hazánknak - háromszor állhatott föl az olimpiai do-
bogóra, mindhárom éremből szerzett egyet-egyet. 
kulcsár Győző négyszeres olimpiai bajnok vívó, 
sikereket ért el sportvezetőként is. Portisch Lajos a 
sakk nagymestere, kilencszer volt magyar bajnok, 
évtizedekig a világ legjobb sakkozói közé sorolták. 
Székely Éva úszásban nyert olimpiát, korábban a 
fent említett Gyarmati Dezső házastársa volt. Wel-
ter Györgyné ivánkai mária nyolcszoros siketolim-
piai bajnok asztaliteniszező, visszavonulása óta segí-
ti a sorstársai előrejutását.
Grosics és buzánszky is olimpiai bajnok (�952, 
Helsinki), sporteredményeik mellett emberi nagy-
ságuk, a magyar sportban betöltött szerepük is 
megkérdőjelezhetetlen, emígyen jelölésük jogossá-
gához kétség sem férhet.    

P. M.

Nemzet Sportolói: 13!

egészen kisgyerek kora óta a sport az 
élete, lénye részévé vált a mozgás örö-
me, egy-egy verseny izgalma. a tor-
nával indult minden, majd testnevelő 
tanárként tett és tesz meg mindent, 
hogy a fiatalok továbbra se felejtsenek 
el sportolni, egészségesen élni. Tóth 
Csabával, a Kölcsey-főiskola testneve-
lő tanárával beszélgettünk.

» Milyen elhatározásból választotta anno 
a tornát?
› Édesapám, Tóth Lajos nyomdokaiba 
léptem, aki húsz éven keresztül volt a 
magyar válogatott tornásza. a sportág 
többszörös világbajnoka, magyar baj-
noka volt. Részt vett az �9�6-os ber-
lini, az �948-as londoni, és az �952-es 
helsinki olimpián, utóbbin a bronzér-
met sikerült megszereznie. Nem volt 
nehéz eldöntenem, hogy mit szeretnék 
sportolni, hiszen a torna teljesen az 
életünk részévé vált. Ötéves koromtól 
egészen huszonöt éves koromig tor-
náztam. Édesapám volt az edzőm is, 
együtt jártunk edzésekre. bár sikerült 
első osztályú sportolóvá edzenem ma-
gam, sajnos ez a sportág is keményebbé 
kezdett válni. a másik balszerencse az 

volt, hogy a fővárosiakkal nem tudtuk 
felvenni a versenyt a tárgyi feltételek 
hiánya miatt.

» Milyen okból hagyta abba a profi pá-
lyafutását?
› Egyrészt időhiány miatt. már a Test-
nevelési Egyetem hallgatója voltam, 
mikor még jártam edzésekre, verse-
nyekre. Ez fárasztó volt, nehéz volt 
helytállni egyszerre több helyen, így 
huszonöt évesen úgy döntöttem, hogy 
abbahagyom a tornát, és csak a tanári 
karrieremre összpontosítok. másrészt 
miután visszavonultam, még nyolc 
évig tanítottam ezt a sportot, tehát 
nem távolodtam el a tornától. majd 
megszűnt Debrecenben a versenyszerű 
torna... Habár az oktatás színvonala jó 
volt, mégis kevesen jártak edzésekre, a 
jó szakemberek külföldre mentek dol-
gozni, egyre kevesebb volt a műhelyek 
száma. 

» Az álma az volt, hogy testnevelő tanár 
lehessen. Ahol tanított, ott mindig fel-
pezsdült a sportélet.
› már tizennégy évesen tudtam, hogy 
ezzel akarok foglalkozni, hiszen a kö-

zépiskolai tanulmányaimat is a Csoko-
nai Vitéz mihály Gimnázium testne-
velés tagozatán végeztem. a diploma 
megszerzése után tizennégy évig az 
ady Endre Gimnáziumban tanítot-
tam, edzősködtem, szép eredménye-
ket értünk el. Egy országos röplabda-
diákolimpián másodikként végeztünk. 
Tanítottam korfballt, amely néhány 
szabálytól eltekintve hasonlít a kosár-
labdához is, és a csapattal több európai 
országba sikerült eljutnunk. Egy nyer-
tes pályázatomnak köszönhetően sike-
rült igényesre felújítani a középiskolai 
konditermet, többek között sífelszere-
léséket is kaptunk. Erre a mai napig 
nagyon büszke vagyok.

» A Kölcsey Ferenc Református Tanító-
képző Főiskolán is régről ismerik a nevét. 
Mi a véleménye az iskola sportéletéről?
› már tizenkét éve tanítok ebben az 
intézményben. az iskola szinte min-
dig képviseltette magát valamilyen 
sporteseményen. a fociban igen szép 
eredményeket értünk el, manapság a 
buzánszky Jenő Egyetemi Labdarú-
gó-bajnokságban szerepelünk immár 
három csapattal, ami a fiúk elenyésző 

számát tekintve említésre méltó. Csa-
pataink rendszerint esélyesként szállnak 
harcba a dobogós helyekért. minden 
félévben megrendezzük a sportnapot, 
szervezünk sí- és vízitábort, habár saj-
nos egyre kevesebb hallgató vesz részt 
ezeken a programokon, mert a mai fia-
talok nagy része már elkényelmesedett, 
már nem nagyon szeretnek mozogni. 
Nincs már meg bennük az a motivá-
ció, amely az én generációmban még 
megvolt.

Bognár Péter

Olimpikon atya tornász és testnevelő fia

SZEmSZÖG/LET


