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Örömmel adjuk közre szűkebb vasi pátriánkból a Nyugat-
magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium portréját. Külön hálásak vagyunk 
Károly Frigyes igazgató úrnak, aki a mindennapos iskolai 
munka – ami nem kevés egy ekkora intézményben – és az 
éppen soros gyakorlóiskolai konferencia közepette is sza-
kított időt a válaszadásra.

– Igazgató Úr! Kérem, mutassa be röviden az iskolát, ki-
emelve története során a jelentősebb eseményeket! 

– A Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium kezdetei 1958-ra 
nyúlnak vissza. Ekkor alapították meg az 1 évvel később 
induló felsőfokú tanítóképzés hallgatói gyakorlatát bizto-
sító gyakorlóiskolát az akkori Úttörő utcában, a 2. számú 
� ú polgári iskola épületében. A tanítóképzés céljait szol-
gáló alsó tagozat a tanítóképzőből tanárképzővé alakulás 
időszakában (1973–74) felső tagozattal bővült a Derkovits 
lakótelepen átadott új épületben. 1992-ben a főiskola 
egyetemi terveivel összhangban 8 osztályos gimnáziumi 
tagozat indult a Bolyaiban. Majd 2001-ben 4 osztályos ta-
gozattal bővült. 

Napjainkban a 2 tagozatos általános iskola, valamint a 
8 és 4 osztályos gimnázium 1040 diákja 32 tanulócsoport-
ban, több mint 70 tanárral közösen éli egy minőségelvű, a 
személyiséget és annak fejlesztését fontosnak tartó iskola 
mindennapi életét. A gyakorlóiskola színtere a minőségi 

közoktatásnak – mintegy mintaközvetítőként –, másrészt 
a pedagógusképzés gyakorlati helyszíne is. Ezt a kettős 
feladatot egy harmadik, nagyon fontos cél, az innováció 
egészíti ki, amelyben nagyon sok belső és külső partnerrel 
működünk együtt, így az Apáczai Kiadóval is. Az inno-
váció, a kísérletező kedv ezekben a speciális iskolákban 
inkább inspirálja, mintsem nehéz helyzetbe hozná az oda 
járó diákokat, hallgatókat. Bizonyíték erre, hogy az iskola 
mind tanulmányi, mind sport területen az ország legered-
ményesebb, vezető iskolái közé tartozik. Referenciaisko-
laként és akkreditált tehetségpontként igyekszik mind 
a mintaközvetítést, mind a diákjaiért vállalt felelősséget 
egyszerre megvalósítani.

– Az imént hallottakon túl milyen speci� kumokat nyújt 
az iskola?

– Az iskola egyértelműen az egyetemi továbbtanulást 
megcélzó diákokat várja és segíti a célok realizálásában 
és elérésében. Szinte minden területen képes felkészíteni 
diákjait az egyetemi kihívásokra. A 4 osztályos gimnázi-
umi tagozaton természettudományi, humán és matema-
tika specializációt választhatnak az ide jelentkező diákok. 
A 8 osztályos gimnázium specializációs skálája pedig le-
fedi a tantárgyak csaknem teljes körét.

– Új köznevelési törvény készült, várjuk az új kerettan-
terveket, mindezek vonzataként a jobb megélhetést nyújtó 
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életpálya modellről is szó van. Milyennek látja a közokta-
tás mostani helyzetét, és miket vél a legsürgősebb tenniva-
lóknak?

– A legsürgősebb tennivalónak a szakmai és egziszten-
ciális stabilitás megteremtését érzem. Ennek jelen pilla-
natban nagyon kicsi ugyan az esélye, de bízom benne, 
hogy az ország jövőjét, boldogulását támogató, a közok-
tatást irányító és annak sorsáról döntő politikai erők en-
nek tudatában újragondolva a tennivalókat, bölcs döntést 
hoznak. 

– Milyen tervekkel, elképzelésekkel vágnak neki a megva-
lósítandó változásoknak?

– Ahogyan már korábban említettem, iskolánk folya-
matosan innovál. Ezeket az újításokat szeretnénk érvény-
re juttatni, a régi, bevált, jól működő értékeinket meg-
őrizni, és az új kereteken belül újabb előre vivő utakat 
keresni. 

– Miként kötődik az intézmény az Apáczai Kiadóhoz? 
Milyen perspektívákat lát még a fejlődésre?

– Az Apáczai Kiadóval több szálon van élő kapcsola-
tunk. Ezek közül az egyik, ami nagyon sok más iskolára 
is jellemző, hogy a tankönyvei közül többet használnak 

iskolánk tanárai. Emellett azonban részt vettünk a tan-
könyvfejlesztésben, és a Kiadó különböző rendezvénye-
inek helyszínéül szolgált iskolánk az elmúlt években. 
Könyvtárunk – különös tekintettel az IKT eszközök bá-
zisaira – sok segítséget kapott a Kiadótól. 

– Manapság nem könnyű sem pedagógusnak, sem veze-
tőnek lenni. Melyek voltak az ön tevékenységében a nehe-
zebb pillanatok, és mi segítette át a problémákon?

– Pedagógusnak lenni sosem volt könnyű feladat, ahogy 
vezetőnek sem. De aki a pedagóguspályán van, szereti a 
kihívásokat (persze mértékkel), így vagyok ezzel én is. 
A problémákra mindig úgy tekintettem, mint megoldan-
dó feladatokra, vezetőként pedig kollégáim szakmai tu-
dása, embersége segített mindig az iskola nehézségeinek 
megoldásában. 

– Maradjunk az iskola egészénél! Miben rejlik ön szerint 
egy iskola erőssége, ha úgy tetszik, sikerének titka?

– A Bolyai sikeressége legfőképpen az iskolában tanító 
tanárok hatalmas mennyiségű befektetett munkájának 
köszönhető, másrészt annak az innovatív szemléletnek, 
amely minden területen igyekezett és igyekszik a legjobb 
megoldásokat megtalálni az oktató-nevelő munkában. 
Mindez a tanárok, diákok, szülők jó együttműködése ál-
tal biztosított stabil kapcsolatnak és a fenntartó Nyugat-
magyarországi Egyetemnek köszönhető.

– Mit tanácsolna a pályakezdő � atal pedagógusoknak, 
vagy netán azoknak, akik még csak fontolgatják, hogy a 
pedagógusi hivatást választják?

– Ha csak anyagi boldogulást keresnek, akkor ne a pe-
dagóguspályát válasszák! Akik viszont nagyon sok em-
berséget, sikereket, magas szintű önmegvalósítást szeret-
nének az életben, azokat biztatom, hiszen ez a pálya egy 
gyönyörű hivatás. 

– Igazgató Úr! További sikeres munkát kívánok Önnek és 
munkatársainak! Köszönöm szépen a beszélgetést!

Sítáborban jártak a diákok
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