INTERJÚ GÁL ATTILA TANÁR ÚRRAL, A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS
INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK VEZETİJÉVEL
Vendégségben jártak az újságírószakkör tagjai intézményegységünk vezetıjénél, Attila
bácsinál. Kis csapatunk sok-sok kérdéssel halmozta el, melyek mindegyikére választ kaptunk.
Nagyon figyeltünk és szorgalmasan jegyzeteltünk.
- Hol született?
- Tapolcán születtem.
- Hol töltötte gyermekkorát, és mióta tanít városunkban?
Szüleimmel két évig laktunk Tapolcán, a sors úgy hozta,
hogy elıször Köveskálára majd a 8. osztály elvégzése után
Révfülöpre költöztünk. 1983-ban fejeztem be a fıiskolai
tanulmányaimat, majd ezután a 4-es számú Általános
Iskolában / a mai Batsányi János Tagintézmény /
helyezkedtem el.
- A családjáról is megtudhatnánk néhány információt?
- Két nagy gyermekem van, egy lány és egy fiú. A lányom
Budapestre az ELTE-re jár pszichológiai mester szakra, a
fiam pedig Székesfehérváron a geoinformatika szakon tanul.
Feleségem a Kazinczy Ferenc Tagintézményben tanít. Itt ismerkedtünk meg Tapolcán az elsı
munkahelyemen, majd össze is házasodtunk.
- Hány testvére van?
- Egy húgom van, aki szintén pedagógus. İ a hévízi iskolában dolgozik.
- Milyen volt a gyermekkora?
- Gyermekkoromat Köveskálán, csodálatos falusi környezetben töltöttem. Barátaimmal rengeteget
játszottunk. Sokat horgásztam és korcsolyáztam. De legfıképpen a családommal eltöltött idıre
emlékezem.
- Van olyan gyermekkori emléke, amire szívesen gondol vissza?
- Igen, van több is. Sokszor jártunk le a Kornyi- tóra, bele is estünk a vízbe. Rengeteget fociztunk, amit
nagyon élveztem. Olyan nyaram is volt, amikor dolgozni mentem, amivel pénzt kerestem.
-Általános iskolába hova járt és milyen élményei vannak az ott eltöltött idıszakról?
Köveskálán jártam iskolába. Tanáraim sok feladatot bíztak rám. 8. osztályos koromban kaptam egy
segédmotort, és mivel megvolt a motorvezetıi vizsgám, így az iskolából leveleket szállítottam más
helyekre. Próbáltam olyan órákról hiányozni, amiket nem szerettem. / pl. orosz / Az iskolában vezetı
ügyeletes, 7. osztályos koromban pedig a csengetıs voltam. Minden óra elején és végén én nyomtam
meg a csengıt.
- Milyen tanuló volt?
- Általában mindig jó tanuló voltam, néha becsúszott egy-egy négyes az orosz, a történelem és a
magyar tantárgyakból.
- Volt e rosszaságból beírása?
- Nem volt beírásom, bár néha apróbb csínytevésben én is részt vettem.
- Melyik volt a kedvenc tantárgya?
- A matematika, a fizika, de régebben még volt a mezıgazdasági gyakorlati ismereteknek nevezett
tantárgy is, amit nagyon kedveltem.
- A testnevelés jól ment?
- Igen, fıleg a labdajátékokat szerettem, a
gimnasztikai feladatokat már nem annyira. A
labdarúgás és a kézilabda volt a kedvencem.
- Tanult idegen nyelvet?
- Iskolás koromban kötelezı volt az orosz.
Bevallom nem tartozott a kedvenc tantárgyaim
közé.
- Milyen iskolákat végzett el az általános iskola
elvégzése után?
- Középiskolába a Lovassy László Gimnázium
és Szakközépiskolába jártam. Azután Gyırbe a
Mőszaki Egyetemre kerültem, ahol a mőszaki
tanári szakot végeztem el. Itt megkaptam az
autógépész-üzemmérnöki és tanári diplomát.
- Mikortól akart tanár lenni?
- A családomban több tanár is van. Tılük

kaptam a bátorító szavakat, hogy tanár legyek. Igazából a középiskolában döntöttem el, hogy a
pedagógus pályát választom élethívatásul.
- A tantárgyai közül melyiket szereti legjobban tanítani?
- Kezdetben technikát és fizikát tanítottam, majd az informatikát
is oktattam. Technikából szakkört is vezettem. Itt sok mindent
megtanulhattak a gyerekek a komolyabb szerelésekrıl.
Kedvencem talán az informatika.
- Milyen élményei voltak az évek során?
- A legnagyobb élményem az, hogy a tanítványaim megszerették
az általam tanított tantárgyakat és a késıbbiekben ezekkel
kapcsolatos pályákon helyezkedtek el. Másik élményem, hogy
amikor elkezdtem dolgozni volt egy szakköröm, ahol
segédmotorkerékpár vezetıi vizsgára készítettem fel tanulókat
és mindegyik sikeres vizsgát tett már az elsı évben.
- Jól kiismeri a tanulókat?
- Azt hiszem, hogy egy pedagógusnak nagy kihívás kiismerni a tanulókat. Minden gyermek egyegy egyéniség, nem lehet ıket teljesen kiismerni. Az évek során megtanulja az ember, hogy hogyan
közelítsen a különféle egyéniségő gyerekekhez.
- Fárasztó intézményegység vezetınek lenni?
- Sok feladattal járó munka, amelynek vannak szépségei és nehézségei is. Olyan szerencsés
helyzetben vagyok, hogy kollégáim sokat segítenek nekem és támogatnak ebben a munkában. Az
iskolának nem csak az a feladata, hogy a tudásotokat gyarapítsuk, hanem azt is szeretnénk, hogy
biztonságban és jól érezzétek magatokat intézményünk falai közt.
- A tanításban mit érez kudarcnak?
- Nehéz kérdés... Ha valakit meg kell buktatni, de az is kudarc, ha egy diákot többször kell
figyelmeztetni, még sincs foganatja.
- Ha újra kezdené milyen foglalkozást választana?
- Nem választanék más foglalkozást.
- Ön szerint milyen az ideális diák?
- Szerintem nincs ideális gyerek! Fontos, hogy boldog, életvidám gyerekekként nıjetek fel!
- Ha lenne rá lehetısége, kipróbálna valamit, amire eddig nem volt ideje?
Igen, a technikai sportokat. A modellezés nagyon érdekelne. A modell repülıgép versenyeztetést
szívesen kipróbálnám.
- Iskolai társaival tart e kapcsolatot?
- Sajnos az általános iskolai barátaimmal nem. A gimnazista és az egyetemista társaimmal tartom a
kapcsolatot még a mai napig is.
- Milyen zenét szeret?
- Zenei mindenevı vagyok. Meghallgatom a komoly zenét is, de még a fiam House számait is
elviselem a háttérben.
- Melyik együttes zenéjét kedveli leginkább?
- A külföldi zenekarok közül a Beatles zenéjét szeretem. A magyar zenekarok közül kedvencem a
Nox.
- Mit csinál legszívesebben szabadidejében?
- Otthon a ház körüli munkát, a szerelést, a különféle javítási munkálatokat végzem el. A
szılımunkálatokat is szeretem.
- Sportolt régebben?
- Versenyszerően nem, de alkalomszerően a futball, a
kézilabda és a tenisz sportág állt hozzám közelebb.
- Melyik labdarúgócsapat a kedvence?
- Az FTC és a Real Madrid. A kézilabdát viszont a
focinál is jobban szeretem. Az MKB Veszprém
mérkızéseire
lehetıség
szerint
elmegyek
a
Veszprémi Sportcsarnokba, de a tv-s közvetítéseket is
rendszeresen megnézem.
- Ki a kedvenc költıje?
- A kedvenc költım József Attila.
- Ki a kedvenc színésze?
- Bujtor István és Bud Spencer.
- Mi a kedvenc filmje?

- A vígjátékokat és az akciófilmeket kedvelem. Kimondottan nincs kedvenc filmem. A hétköznapok
fáradalmait egy-egy jó filmmel szoktam kipihenni.
- Mi a véleménye a mai fiatalokról?
- Az idısebb korosztály mindig kritizálja a fiatalságot, de nem szabad figyelem kívül hagyni azt, hogy a
folyamatos társadalmi, kulturális illetve technikai változások mindannyiunk életstílusát megváltoztatják.
Ez elıször a fiatalságon érzıdik, ık nyitottabbak az újdonságokra.
- Mi a kedvenc állata?
- Kiskorunkban a húgommal volt egy aranyos cicánk, akit Jeremynek hívtunk. Nagyon kötıdtünk
hozzá. Köveskálon és Révfülöpön is együtt élt a családunkkal. Nagyon szerettük.
- Fél valamilyen állattól?
- Nem félek, de ha látok egy kutyát támadólag fellépni, akkor azt megpróbálom elkerülni.
- Van olyan házimunka, amit Ön szokott végezni?
- A házimunkát a feleségem és a lányom végzi, én az otthoni javításokért vagyok a felelıs. A
meszelést, a térkövezést, a kımőves munkálatokat szoktam elvégezni.
- Ételek közül mit nem szeret?
- Elég válogatós vagyok, a paradicsomból készült ételeket nem szeretem. Ha bármilyen ételben a
paradicsom jelen van, azt már nem tudom elfogyasztani.
- És mit szeret?
- A halászlevet emelném ki kedvenceim közül. Édesanyám minden karácsonykor meglepi a családot
vele. De szeretem még a bablevest, a babgulyást és a tésztaféléket.
- Ha lenne lehetısége, melyik országba utazna?
- Talán Spanyolországba és Franciaországba.
- Ült már repülıgépen?
- Sajnos még nem volt lehetıségem kipróbálni a repülés élményét, de szívesen megtenném.
- Kellett már csalódnia emberekben?
- Bizonyára minden ember csalódott az életében, de én próbálok mindent optimistán felfogni, ezért
nincs úgy különösen emlékezetes csalódásom.
- Milyen fejlesztések, újítások várhatóak iskolánkban a közeljövıben?
- Örülök ennek a kérdésnek. Az utóbbi években sok újdonsággal gazdagodott iskolánk. Ott van a
szabadtéri tanterem, a ping-pong asztal, és a játszótér. Technikai fejlesztésekben is vannak
elképzeléseink. Az elmúlt héten láthattátok már az informatika teremben az új számítógépeket és
monitorokat. A további fejlesztések során interaktív táblákat és számítógépeket szeretnénk a
tantermekbe. Ezekhez a fejlesztésekhez vezeték nélküli WiFi hálózatot kell kialakítani. Az elektronikai
fejlesztéseken kívül szeretnénk még új padokat és székeket. Persze a tanulóknak nem kellene
rongálniuk ezeket a berendezéseket, így hosszabb ideig használhatók lennének. Kisebb fejlesztések
a
karbantartási
mőveletek is, mivel
ezek
is
nagyon
fontosak.
- Mi a véleménye az
újságunkról?
- Örömömre szolgál,
hogy iskolánkban egy
országos
elismeréssel
bíró
iskolaújság mőködik.
Én és a családom
szívesen nézegetjük
az eddig megjelent
példányokat.
- Szeret olvasni?
- Nagyon szeretek
olvasni, de sajnos
mostanában
kevés
idı jut rá.
- Ha lehetne három
kívánsága,
mit
kívánna?
- Békesség- szeretet- egészség.
- Köszönjük a beszélgetést!

