
Boldis Bercel  

 
Miért pont fizikával indultál az OKTV-n?  

 

Igazából ez az a tantárgy, ami érdekel, amivel szeretek foglalkozni. Matekból is indultam, ami 

sajnos nem sikerült. Eléggé reálos beállítottságú vagyok, tehát azt hiszem, ez már el volt 

rendelve számomra. Évek óra ezekkel foglalkozom, ezekből a tantárgyakból indultam 

versenyeken, úgyhogy mindenképpen meg akartam próbálni az OKTV-t. 

 

Szerinted mire van szükség ahhoz, hogy valaki induljon az OKTV-n?  

 

Egyértelműen sok készülésre, mind gyakorlatban, mind elméletben. Például sokat kell 

olvasgatni a témában, meg külön szakkörökre járni, mert oda nem teljesen elég az anyag, amit 

órán vettünk. Legalábbis én a fizikánál és a mateknál ezt láttam.  

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Juhász Róbert tanár úr keresett meg a hírrel. Kezet fogtunk, mondtam, hogy örülök, aztán 

felhívtam anyut, aki szintén nagyon örült neki.  

 

Ki és hogyan segítette a felkészülésedet?  

 

Juhász Róbert tanár úr egyértelműen, mert hozzá jártam szakkörre és órákon is ő tanít.  

Bülgözdi László tanár úrnak is sokat köszönhetek, bár ő inkább a pályámon indított el, hogy 

úgy mondjam. Jártam külön szakkörökre, és az otthoni készülés is nagyon sokat számított.  

 

Biztosan minden batyis diák ismeri Bülgözdi tanár úr humorát. Neked mi volt a kedvenc 

poénod tőle? 

 

Húha, nem tudom! (nevet) Már nagyon régóta, általános iskola óta ismerem, és az évek alatt 

rengeteg poént hallottam tőle.  

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő?  

 

A döntő miatt nem nagyon izgultam. Már annak is örültem, hogy bejutottam, számomra ez 

sokat jelent. Ráadásul sok versenytársamat ismertem, és őszintén, nem vártam túl jó 

eredményt. Az utolsó fordulóban egy mérést kellett elvégezni, ami idén szerintem 

kimondottan érdekes és kivitelezhető volt, de speciális ismereteket igényelt. A döntő után úgy 

éreztem, jól sikerült, de mivel a pontokat összesítik a második forduló pontszámával, ez nem 

jelent semmit. Akkor kezdtem el nagyon várni az eredményt, amikor éppen versenyen voltam 

és már mindenki tudta a helyezését, csak én nem. Amikor megtudtam, természetesen nagyon 

örültem.  

 

 

 

 



 

Sok embernek meggyűlik a baja a fizikával. Szoktak tőled segítséget kérni?  

 

Persze, fizikából is, és matekból is. Szerintem ez is egy készség, mint ahogy az is, hogy 

mennyire tudod megtanulni a memoritereket. Valakinek nehezebben megy, és ha segítséget 

kér, szívesen segítek, és ez rendszeresen elő szokott fordulni.  

 

Milyen hobbijaid vannak?  

 

Én a fizikát is mindenképpen a hobbijaimhoz sorolnám, mert nagyon szeretek vele 

foglalkozni. Nagyon sokáig klarinétoztam, meg biciklizni és focizni is nagyon szeretek. A 

focit szerencsére itt, a suliban is el tudjuk intézni tesiórákon.  

 

Ha lenne egy napod szabályoktól/pénztől/időtől/távolságtól függetlenül, mivel töltenéd?  

 

Szerintem elutaznék valahová, ahol melegebb van, mint itthon. (nevet)  

 

Mi a legemlékezetesebb élményed a gimiből?  

 

Nagyon sok szép élményem volt, elsősorban az osztálykirándulásokon, és az 

osztályprogramokon. A sulit nézve az ötödikes giliceavatót mondanám, amikor énekeltünk, és 

én kísértem hangszeren az osztályt. Az egész iskolából sok pozitív visszajelzést kaptam, és ez 

tök jó érzés volt kisgimisként. 

 

Mit tanácsolnál azoknak, akik most kezdik a gimit?  

 

Ha azt hiszik, könnyű lesz, akkor el kell őket keserítenem, de nagyon jó a közösség, úgyhogy 

mindenképpen megéri megpróbálni. Csak hajrá!  

 

Mik a terveid a jövőre nézve? 

 

Először is hasznosan és tartalmasan szeretném eltölteni itt a maradék időt, és minél jobbra 

szeretném az érettségimet megírni. Ezek a rövidtávú terveim. Hosszútávon pedig egyetemre 

szeretnék menni, ahol fizikával szeretnék foglalkozni. 


