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Anda Tarnás Csoncsi 
oltó '  , ,Szorqcs népünk q.vÓz' l  1oql

Hát, zavarban vagyok. Egy Csóncsiró l  rreln |ehJt
csak úgy irni .  Csoncsit ismerni kel|.  (Azért meg-
próbá|om megismertetni magam a kt i|v l iággaI
anná| is inkább, mert megkértek rá, hogy ít iak
nragamró| va|amit ebbe a könyvecskébe, bár a
fe|adat nagysága |assan-|assarr meEha|adja
erőmet')

<- lgy nézek xi . Harminckét éves voltarn ^|9s7

.ianuár-iában. (oregszem.)
lvlegszü|etésem után egy ideig pici gyerek voltam, de aztán ez abbamaradt.
Néhány évvel ezelőtt be|éptem az SZTK-ba (Százon Tú|iak K|ub'1a)
szerintem én vagyok a legsúlyosabb egyén(iség) a Politechnikumban
Szerencsésnek mondhatom rnagam, hiszen munkám a munkám. és hcbbim
a hobbirn' Azaz mindkettő ugyanaz. Sokszor előfordu|, hogy jobb kezemberr
videókameráva| rohanok a rádiós után, hogy mondja be az á|talarn szervezett
gólyabáltmtnomádtáborröpiőrü|et hirét, De nem érem őt Lito|. sijt néha
nragamat sem' hiszen e|rom|ott a fénymásoló, és kü|önben is kczdődik a
daiárda meg a videószakkör,  és egyébként is. ' .

Bágyi László

,1981.ben érettségiáem a budapesti Radniti
l ' l i l<lós Gimnáziumban. 1986-ig do|goáam, va|a-
ittint sorkatonai szoIgá|atomat tö|töttem. Négy
evig a Í1lmgyár alkaImazottja vo|tam (világo-
sítóként kezdtem, majd rendezőasszisáens
gyakornokként jcittem e|), aáán be|ekósto|tam a
íé|ig zárt intézeti éjszakai gyermekfe|ugye|ők, a
iőÍog|a|kozású hír|apárusok, va|amint a hááaka-
i.itik éietébe. Az é|etséták után újra érdekelni kezdett a tanu|ás; felkészü|tent
a bölcsészkari fe|véte|ire, majd ennek sikeressége után el ts vógeztem a
rnagyartörténe|em szakot. Dip|omámat 1992-ben szereztem. Az egyetemi
évek aiatt végig kenyérkereső munkáim is vo|tak, az utolsó időszakbarr rnár
az oktatássa| összefüggők. (Az egyetem ideje a|att építettem meg laká-
:;unkat, s kezdtÜnk két gyermekünk neve|éséhez. Ezért egy évet halasztottanr
tanulmányaimat fé|időben'; Ötödévesként tanítottam négy hónapot íelliIlás-
ban a budapest i  Káro|yi Gimnáziumban. Az i tteni főá||ás he|yett azot lban
i!9ii nyarán a Közgazdasági Po|itechnikumot vá|asáottam. Az e|ső evbetr
karnnrunikációórákat tartottarn' azota ad és művészetismeretet tanítok 1993
.;ztptemberétől a KáBé osáá|y egyik osáá|yfőnöke vagyok.
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BaÉa Géza

1969. május 23-án szÜ|ettem Szentesen' A
természet iránti fogékonyságomat a csa|ádi
kirándu|ások indíthatták meg. A szegedi gim-
náziumi évek után 1987.ben nyertem fe|véte|t az
ELTE TTK bio|ógia-fci|drajz szakára' Egyetemi
éveim alatt intenzíven |átogattam közelebbi és
távo|abbi tájakat, embereket. Néhány évig komo-
|yabban bar|angásáam, de ez aüán abbamaradt.
Érdek|ődési köreim kapcsolódó tudományokat is

érintenek, ami a geológia szakon történt áthaligatásaimban, i||etve az ELTE
BTK ku|turális antropológia szak fe|véte|ében nyilvánu|t meg. A fcj|drajzi
szemié|et kiszélesítése órdekében a geomorfo|ógia kiegészítő szakot is
e|végeztem' Figye|mem fokozatosan fordult a tanári pálya fe|é, ami odáig
vezetett. hogy végÜ| mindenképpen tanárként kívántam elhelyezkedni,
1995 szeptembere óta c|oigozom a Po|itechnikumban.

Branczik Miklósné, Kat i  néni

59 éves vagyok, 40 éve do|gozom a keres-
kedelemben. Három unokám van, a |egnagyobb
16 éves, a középső 10, és a |egkisebb januárban
tö|tötie be ae eiső életévét' Nyugdíjas vagyok.
Szabadidőmben pingpongozom' kerékpározom
és motorozom a középső unokárnmal'

John Conyers

1981-ben történe|em és orosz nyelv szakos
egyetemi diplomát szereztem a Grinrte|| Co||ege-
ban. Utána egy szemesáert Leningrádban jártam
egyetemre, itt ismerkedtem meg Jakab Judittal.,l985-ben a Harvard Egyetemen szovjet és ke|et-
európai szakon dip|ornááam. 1988-tó| 1993-ig
angol nyelvet tanítottarn Németországban' e|őbb
egy Wa|dorf isko|ában, majd egy nye|visko|ában
és egy i!Úsági kcizpontban.'!99a januárjában kö|töztetn Budára, és kezdtem tanítani a Politechnikurnban'

1996 jú|iusátran átkö|töZern Budáró| Pestre, a huszonhatodik .'á||arrdó''
!akásoniba'
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Czibor Erzsébet

1982-ben végeáem a Gyógypedagógiai Tanár-
képző pszichopedagógia szakán. A gyermekvé.
de|em szinte minden terÜ|etén dolgoáam' A
|eghosszabb ideig neve|ési tanácsadóban vo|tanr
csa|ádgondozó-pszichopedagógus. Az ott töltött
nyo|c év a|att fo|yamatosan tanu|tam önisniereti
cso portmu nkát, csa|ádterá piát.
Nagyon érdeke|nek az a|ternativ gyógymódok
többel köze|ebbrő| is megismerkedtem. Je|en|eg a

Je|enlét Művészeti |sko|ába járok, ahol festészette|. drámáva| és zenéve|
foglalkozom.
1993 óta doIgozom a PoIitechnikumban mint pszichopedagógus'csa|ád-
gondozó.
Luca |ányomma| élek egyLitt, aki másodikos gimnazista az AKG-ban'

Cseh/Kocsis/Andrea

,1990-ben végeztem az ELTE Ásrrx magyar-
történe|em szakán' GYES me||ett, 1992'ben
kezdtem e| kommunikációt tanítani a Po|itechni-
kurnban, 1994 óta művészetismeretet is tanítok.
Je|enleg az ELTE BTK magyar kiegésáő szakán
tanulok.

Cstirke lbolya

1991-ben végeáem az ELTE TTK matematika.
fizika szakán. .1991 szeptemberétő| tanítok a
Po|itechnikumban, az e|ső két évben természetis-
meretet is, azóta csak matematikát. Első osz-
tá|yom tava|y (1 996-ban) érettségizett.

*#rttrfrtr:il
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Darázs Dóra

1971-ben szü|ettem. Tápiógyörgyén jártam

á|ta|ános- és zeneisko|ába (nyolc évig fuvo.

|áúam). Akkor még régész. később színész

akartam lenni, mégis az | |stván Közgazdasági
Szakktizépisko|ába je|entkeáem. Innen adott vo|t.
hogy közgazdasági pá|yán tanu|jak tovább, és
szJiencsére meg is szerettem a közgaz.
daságtant' igy aú'án végül közgazdász lettem, a
Pénzugyi és Számvite| i  Főisko|án dip|omááam.

1986 ita Budapesten, a Ferencúárosban é|ek. Rövid pá|yafutásom során

dolgoáam a Providerriia Biáositónál, majd egy oktatási cégné|, közvetlenül a

Pol"itechnirum e|őtt pedig az Alapítványi és Magánisko|ák EgyesÜ|eténé|.

A Po|itechnikumban kdzgazdasági gyakorlati tárgyakat tanítok. A tanitás

rnelIett a Young Enterprisó-program országos terjesáésében, bonyolításában

veszek részt '

rs{'pff frTrff3

DarócziJudit

1970.ben szÜ|ettem Berettyóújfaluban. A középisko|át Berettyóújfa|uban' az
Arany János Közgazdasági Szakközépiskolában
végeztern e| 1984-88 között.
1g88-tól 1993-ig a Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetemre jártam, marketing és
statisztika tanári szakirányokon végeáem' 1993
szeptembere óta tanítok a Politechnikumban
válIaIkozási ismereteket, marketinget, va|amint
tanu|óirodát is vezetek.
1996 szeptembere óta a Young Enterprise-
program isko|ai képvise|ője vagyok, va|arnint a
biáosítási  ö t ödév Égon osáá|yának osáá|y-
főnöke
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DiósiAlojz ia

1964-ben szü|ettem. 1982-ben a budapesti |.
lstván (ma Szent |stván) Gimnáziumban
érettségiÍem. 1982 és .87 között az ELTE BTK
magyar.történelem szakos haligatója vo|tam,
1988.ban á||amvizsgááam, majd fé| évet tanítot-
tam egy egészségtigyi középiskolában. Ezután
hosszabb időre anyai teendőim kötöttek Ie.
Három gyermek (Anna, Áoam, F|óra) édesanyja
vagyoK.
Az 1992/93.as tanévtő| társada|omismeretet tanítok a Közgazdasági Politech.
nikumban. Je|en|eg a munkacsoport vezetője vagyok' Társada|omisnreret-
tanárként résá veszek a ,,Másképp A|apítvány'' mu|tiku|turális oktatási
progra mjának kido|gozásába n és országos népszerűs itésébe n
l..iégy éve a SzaDi osáály egyik osztá|yfőnoke |ettem.

Farkas Lász!ó

1954-ben szÜlettem Budapesten. A |X. kerü|eti
Te|epy utcai á|talános isko|ába jártam, és a
tornaórákat Magyar Zo|tánnal együtt |átogattam'
Később ő kicsive| jobb eredrnényeket ért e|
tornábó|.
A szakmám szobafestő-mázoló. Szíve:;en do|go-
zom a Po|itechnikumban. |tteni beosáásom
gondnok, sokaknak már bácsi' Sajnos'

és a csa|ádda| összei önniSzeretek olvasni, biciklizni
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Fancsovits Rita

1989.ben végeáem az ELTE BTK ango|-portugá|
szakán. 't992-ben jöttem a Po|itechnikumba.
1993-ban a Külkereskedelmi Főisko|án angoI
szakfordító és to|mács dip|omát szereáem. Az
1994/95-ös tanévben ösáöndíjjal Londonban
vo|tam' és ott az ''Ango| mint idegen nye|v taní-
tása,' poszlgraduális dip|omát szereáem meg'
Tizenöt éven keresáÜl bÚvárkodtam' az Amphora
Búvár K|ub csapatában versenyeáem' Pár évig a

tájékozódásivá|ogatott tagja vo|tam, többször országos bajnokságot nyertem.
A|kalmanként gyerekeknek úszást oKatok.
Szeretek érdekes nye|veket tanuIni (p| svájci németü|). Hobby-szinten
bridzselek. szenvedé|yesen, de nem tÚl magas színvona|on.

Fehér MáÉa

Az ELTE Bö|csészettudományi Karán orosz-
történe|em szakot végeztem' E|ső munkahe.
iyentetr, vo|t isko|ámban, a ||. Rákóczi Ferenc
Gimnáziumban mindkét szakomat tanítottam. A
Po|itechnikumnak a|apító tanára vagyok' résá
vettern az iskola e|őkészítésében, koncepció-
jának kidolgozásában. Társadalomismeretei ta-
nítok. A.z e|mú|t évek során voltam osáá|yfőnök
és munkacsoport.vezető is' Két évveI eze|őtt
kollégáim pedagógiai koordinátornak választottak.
más egyéb isko|ai munkám is van.

így a tanítás me||ett sok

$
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Fekete Ágnes

1970-ben szü|ettem Budapesten, szü|eim
pedagógusok. A Fazekas ttil ihá|y Fővárosi Gya-
kor|ó Gimnázium speciá|is matematíka tagozatán
érettségiZem. Számviteli tanuImányainlat nagy-
résá munka me|lett végeáem-végzem; nlost a
mér|egképes könyve|ői oklevél megszerzése e|őt-
ti utolsó vizsgámná| tartok.
A Po|itechnikumba e!őször gazdasági Ügyitttézői
munkakörbe kerültem, 1996 máiusábarr kaptam

meg a gazdasági vezetői kinevezést.
Rajongásom tárgyai: a zene, az intelIigenciatesztek, a macskák. a fagyia|t. a
tó krimik és a pedagógusok.

Fodor Éva

A Közgazdasági Egyetem kü|kereskedelmi
szakán végeZem 1972-ben' Tíz év kÜ|keres.
kede|mi gyakor|at után he|yezkedtem el az
idegenforEalomban, az Express Utazási Iroda
be|Íö|di és sportturisztikai osáályvezető-helyet.
tese vo|tam, és ott tanultam meg a szakmát.
(ésőbb öná||i utazási irodát hoáam |étre, amely
campinget is működtetett. Az irodámnak nem
sikerült ta|pon maradnia, ezért visszamentem egy
nagy utazási irodához budapestí kirende|tségvezetőnek'
Az ídegenforga|om minden ágát ismerem' |ATA-UFTAA dipiománt, Ga|i|eo_
és valutavizsgám, német fe|sőíokú nye|vvizsgám Van'
A TF sportszervezői. és úszóedzői szakát végeáem. A 60.as években
váiogatott úszó vo|tam. Ma versenyszerűen futok, triationozom' Három
gyermekem van, kettő fe|nőtt (a |ányom TF-et végzett, a fiam most 1ár
íőisko|ára) és egy á|ta|ános isko|ás.

o

*
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maradtam
nikumban.

Fóth Andrea

1986-ban érettségiztem a pápai Türr István
Gimnázirrmban, és még ugyanebben az évben
fe|véte!t nyertem az ELTE magyar.történeIem
szakára.
otcidéves egyetemistaként döntöttem a tanári
pá|ya me||ett; az á||amvizsgáig óraadiként
irodalmat és történe|met tanítottam a Vlíl' kerü|eti
Balassa János Egészségtigyi Gimnázi-urnban. A
dip|oma megszerzése után még két évigott. . 1993 szeptemberétő| tanítok a Közgazdasági Éot|tecn]művészetismeretet és kommunikációt.

Főző Attila Lásztó

Máramarosszigeten szÜlettem 1971. június 26-
án. E|őszcir mozdonyvezető akartam lánni, majd
!e99sz. fó|drajáanár és vegyész. Az eqvetemi
felvéteIirn e|őtt egy hónappal kémia-t"áarom
tanácsára inkább a kémia-Íjzika tanári szakot
választottam. Nem bántam meg. ,1990/91-ben 

a
kolozsvári Babes-Bolyai Tudo-mányegyetemre
jáftam, 1991.96 köz ö tt  pedig 

. 

" i '  
ELTE

Természettudományi Karára, anöt temia.fizika
:.,qlos tanári dip|omát szereáem. Az egyetemi évek a|att az ELTE TTK
:l1Í:J1l*::":::."1:l9je, .majd tcjszer[észtoje vottárn 

-Js-vezettem 
kétÍ]|mk|ubot' 1994-ben e|végeáem az Amerikaiiioagi'.J lio.p*. (AJCB) nyáriegyetemét. 1996 őszétő| tanítok természetlsm]eretet 

-Z- 
xa.gu,-daságiPo|itechnikumban. Ugyanettő| az évtő| az ELTE oor<toiiLto|ájának r.,agyok aha||gatija' Ktrtatási témám: az 

"Ékil;;ü" 

-'éiil 'rn"fj 
technológiák(mu|timédia és az Internet) oktatásbe|i aIkaImazása.

Szabad perceimet, óráinlat .az Újságirái,- 
" 

z.n"na||gatás, az Internet és ajáiék tólti ki, de az u|u-q jgE.y nátyen' a csa|ád att lggo nyu,^u óta nősvagyok' Fe|eségem az ELTE TTK vegyészha|lgatója.
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Gaá| lmre

1986.ban kezdtem egyetemi tanulmányaimat az
ELTE TTK matematlka-fizika szakán. Negyed.
éves koromban szakmai anyagga| bővÍtett kö-
zépfokú német nye|vvizsgát tettem. otödéves-
ként fé| évig a Brémai Egyetemen tanu|tam
TEMPUS ösáöndíjja|. ltt diszkrét dinamikus
rendszerekkel (ezen beli.i| a káosz és a fraktálok
matematikájáva|)' vaIamint PAScAL nye|vű
programozássa| fog|alkoüam. Az egyetem e|vég-
zése után először a ll. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, majd a Nagy Lász|ó
Ginrnáziunt- és Á|ta|ános |skolában tanítottam matematikát és fizikát. A
Pol iteclrnikumba n 1 993 szeptemberétő| tanítok rnatematikát'

Ga l Ia iZsó f i

1981-ben végeztent az ELTE BTK magyar.
francia szakán' Utána 1989-ig a kispesti Land|er
Jenő Gimnáziumban (ma Kispesti Deák
Gimnázium) tanítottam mindkét szakomat, egy
osztályt vittern végig osáá|yfőnökként. Kcjzben az
Európa Könyvkiadónak is dolgoztam egy ideíg -
|ektoni je|entéseket íftarn -, és fordítottam egy
afrikai regényt is magyarra, ez is az Európáná|
je|ent rneg 1985-ben. Isko|ámban diákszínjátszó

szakkört vezettem. 1987-ben megnyertük a budapesti fesáivá|t Haro|d Pinter
Csönd című darabjáva|.
A GYED rne|lett, 1991-ben, az induláskor kerültem a KözgazcÍasági Poiitech-
nikumba, akkor még kommunikációtanárként. Most művészetismeretet és
Íranciát tanítok' Az iGRic egyedü|i osztá|yíőnöke vagyok.
Kertvárosi környezetben élek a Weker|e.te|epen, egy kis|ányom van: Andrea,
al ias Buba (1990).

k&
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Gaval lér Csaba

199'l-ben végeztem az ELTE Természet-
tudornányi Karán. 1 991-tői .96-ig az EL.-|E
Radnóti Mik|ós Gimnáziumban fizikát tanÍtottam,,l996.tól a Politechnikum matematikatanára
vagyok. 1990-tő| a Be|városiTanorla óraadóia is '
KLtlönbözcj jazz-ütős képzések e|végzése után
Bu-dapest és az ország jazzkiubjáiban több
zenekar tagjaként is fe|lépek, a Po|itechnikum-
ban is e|indítr:ttam a jazz., rockrjob oktatását.
A Fri|is, a t/isegrádi-hegység, a Börzsöny terepeinek gyakori mountain-bike-os|átogatija vagyok.

Gu|yás Edit

1991-ben érettségiáem Nyíregyházán, a
Széchenyi István Kozgazdaéági Szakközép-
iskoiában. Ezt kcjvetően két évig a nyíregyházi
Városi Művelődési Központban d-olgoztám titkár-
nőként, majd a DOTE Egészségügli roiul,otajan
tanulmányi e|őadóként. 19%-bén kö l t öáem
Budapestre. |tt e|ső munkahe|yem a Képző- és
lparművészeti Lektorátus vo|t, majd egy eV rnú|vaj ö tt  a Po|itechnikum'

lmadorn az á| iatokat, a
teniszezní, r öpIabdáznl '
tobbször i.s) kipróbálrri a

természetet' a jó filmeket és a könyveket. Szeretek
, úszni, pingpongozni. Szeretném 

-egyszer 
(ha jó,

baseba|lt és a go|fot.

Haász Fenenc

Az E! TE tanárképző szakán végeáem mínt
testneveles.fö|drajz szakos. Tizenegy éve taní-
tok kj|enc évet á| ia|ános isko|ában.-kajak-kenu'
kerexpár, röp|abda -" e három sportág átt a reg.
kőze|ebb hr:zzám, de színte minderít szeretek
tanítani.
Arni'' ita ranítok. íoglaikozom röp|abtJázássa|, ké.szitek fei csoportot bajnokságban vaii rész-
vete!re' fr:ntos szempontként szém e|őtt tartva atornegspcrtot is.
F:gy fe|eségenr és két |eányom (két és hét éves) van.
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Col in Hackett

1967-ben szü|ettem Nott inghamben Hul|
városban végeáem''European Studies, '  szakon,
közben egy évet é|tem és tanu|tam
Németországban.
1 990 végén nyara|ni jöttem Magyarországra..., és
niost is itt vagyok. Budapesten tanuitam hat
hónapig az Európa lntézetben, aú.án a Dover
nye|visko|ában tanítottam két évig (ango|t termé.
szetesen), és '93 szeptemberében |éptem be
e|őször (de nem uto|jára) a Po|itechnikum kapuján.
A (kevés) szabadidőmben szeretek kirándulni és
i"ozni. Még egy maratont is túlé|tem.

sportolni, fő|eg kerékpá-

HajdÚ Lász|óné, Andrea

Több mint ö t  éve do|gozom a Po|itechnikurt
konyháján, második éve konyhavezetöként. Ko.
rábbi munkahe|yeim a Fővárosi PatyolatválIalat
(míiszaki adminisztrátor.ként) és a Postaberuházo
és Tervező |ntézet (adminisZrátorként).
Két gyermekem Van. nagyobbik flam tizenhat éves
|esz, a kisebbik kilenc éves. Szeretek a
csa|ácjommaI kiránduIni,  színházba iárni .

Hann Péter

1957.ben szü|ettem, középisko|ába az |stván Girrnáziumbajártam . lreti tíz
órás matematika tagozatra -, ez biztos sok min.
rlent megmagyaráz' A katonaság, majd az (akkor
még) Marx Káro|y Közgazdaságtudományi Egye-
tem után ki|enc évig közgazdászként dolqoztam.
1990 e|ején barátom, Horn Gábor hívására tár-
su|tam a Po|itechnikum alapító csapatához. Ez
rnárE tafió, sorsfordító é|ményt je|ent'
Aá hiszem, kénye|mes éslvagy |rűséges típus
vagyok. FeIeségemme| és két gyerrnekemrnel
abi:an a budai bérházban |akom. ahová szt]|e.
tésem után hazavittek.
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Horn Gábor

1980-ban végeztem az MKKE-en (akkor még le.
hetett . sőt kívánatos vo|t . Marx Káro|vról e|ne-
vezni a Budapest i  Közgazdaságtudomáíyi Egye-
temet). Számomra is, mint szü|eim és három
testvérem számára . akik szintén mind pedagó-
gusként végeáek - tulajdonképpen te|jesen ter-
mészetesen adódott a közgazdász tanári pá|ya.
Az |. (ma már ismét Szent) lstván Kcizgazdasági
Szakközépisko|ában kezdtem e| tanítairi po|itikái
gazdaságtant. Be|épésem pil|anatátó| osztá|yfőnöki fe|adatokat is bíáak rám.három osztá|yt vittem az érettséoiio'
Már 1982-ben be|ekezdtem pár.6a-rátomma| - akik kcizÜl néhányan ma is ko|-|égáirn a Politechnikumban - esy új középiskolai struktúra - as az ehhez szük.séges tananyagok . k ialakításához. Mi, a vá|tozások mozgatJi izonban egyrerosszabbu| éreztük magunkat, mert nem tudtuk szétíeszít-eni a hagyornányos
isko|a kereteit, ugyanis ez az egész oktatási rendszer te|jes átálakítását je|en-
tette volna. 1989.ben eJkezdtünk egy Új isko|a iétrehojásának gondo|atávai
fogla|kozni - Így |épve ki az egyre jcbban fojtogató közegbőt. Énn"x eredmé-
1y9^a Kö1oazdasági Po|itechnikum ma már létező konceiciója |ett.
1988 őszétő|, a po|itikai vá|tozások kezdetétő| - úgy gonbo|ván, hogy a közé.|eti tevékenység szárnomra igazán fontos terepe továbbra is az oktatásügyke|| hogy |egyen - alapítóként vettem résd. az e|ső fúgget|án-siarmai érdek-képvise|et' a PDSZ |étrehozásában, majd 1990 májusáu"" '"g"a|asztottak aFüggetlen Szakszervezetek Demokratlkus Ligájának atetna[eve. 1993.tó|mint az SZDSZ oktatáspo|itikrsa, majd 1994tő| a pa'.t paiiamenti képviselője-ként veszek résá a már a ,80-as évek e|eje ota ett<opzátt onáiaspo|itika meg.va|ósításában.
Negyvenegy éves vagyok. Két gyermekem van: Ádám t izenhárom, Anna t izéves.

Horváth A|exandra

1993.ban lrégeáem az ELTE Bö|csészettudomá-
nyi Karán, orosz-német szakon. Többször vo|tam
nye|vterületen (Németországban és az egykori
Szovjetunióban). A dip|omJ ."g.z",,é"e után(s,őt már az egyetem évei alatt iJ) ,'szabadúszó-ként'' kezdtern szakmai pályafutásámat. xtltc;noc;-
ző nye|visko|ákban, va|amint magántanárként ta-
nítottam a német nye|vet' tsgá ota vagyok aPoIitechnikum lelkes ósapatának tagja'

I.:'': l ::l:l" 1, ::], i vo nza.| ma m uor aááoáa n ;;;i; Ji'"..1"li,.".n i. Tö b b
::.'- ]:l'l]91 9 taszr1|, je |e n |eg az a ngo| ;yJ"*í il;1"11g;;. É1?.i n'"I l 1szabadidőmben . amikor csak tehetem]színházba iárok
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Jakab Judit

1982-ben végeztem a pest i  bö|csészkaron. ma.
gyar-orosz szakon' Tanári pá|yafutásom e|ső
nyo|c évét a Szent lstván Közgazdasági Szakko
zépisko|ában tö|töttem. ott kezdtijnk e| álmodoz-
ni Horn- és Pert| GáborokkaI az ideá|is iskolálo|,
majd 1990-ben neki|áttunk az áiom rnegva|ósí-
tásának. lgy szÜ|etett meg a Po|ltechnikum Az
elmú|t hat esáendő az ,,újszülött' ' nevelóséveI te|t,
'.aki' ' azota már öná|ló lénn!'é, autonr:m

;'..lyé niséggé cseperedett.
;:. Politechnikunrban művészetismeretet és komnrunikációt taníiok. tarrtár-
i;laim munkacsoportjának vezetője vagyok. 1995-ig a JP, azóta az e|söÁ
..sztá|y egyik osáá|yfőnökeként jegyeznek' A Poligráf szerkesztése havonta
':Gy péntek (szombat hajnalig tartó) hasznos eltö|tését biztosítja nekem'
'nrire bíjszke vagyok, az az isko|ai könyvtár létrehozása, fe|vtrágoztatása.

Kalina Yvette

i!'}58-ban szÜ|ettem Budapesten' Középisko|ai
..:rrulrnányaimat a nyiregyházi Krúdy GyuIa
.,lirnnáziurn matematika tagozatán végeztem.
trettségi után a Pénzügyi és Számvlte|i Főiskola
irríorrnációfeIdoIgozási- és Rendszerfejlesáési
:;zakára jártam. E|ső munkahelyern a KSF| Szá-
l.rí|ógépközpontja vo|t - az ország |egkorszerűbb
c*pparkjáva| -, aho| szervezési és programozási
Íeiadatirkat láttam el. Néhánv évvel később taní-
íani kezdtem a Berzeviczy Gize||a Közgazdasági Szakközépisko|ában' pár.
huzarnosan pedig a Marx Káro|y Közgazdaságtudományi Egyetem tanár sza-
kára 1ártarn. Kislányom sztj|etése után á||ást váltoáattam, és az |. István Köz-
gazdasági Szakközépiskolában he|yezkedtem e|, ahol résá vettent az ott
íolyó iskolakÍsérletj munkában' Ebbij) az jskolábó| nőtt ki a Politeclrnikum,
ameiynek így egyik alapítója lehettem. Je|en|eg informatikát és vá||a|kozási
isnereteket tanÍtok, és a közgazdasági munkacsoportot Vezetem
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Kocsis Péter

1967-ben szu|ettem Budapesten. A budapest i  ||.  Rákóczi Ferenc Gimná.
ziumban éiettségiztem 1985-ben. Még ebben az évben fe|vettek a Budapest i
Műszaki Egyetem Épitőrnérnöki Karára, de tanu|rnányaimat csak egy év
katonaság után, 1986-ban kr:zdtem el. Az egyetemen kezdtem komo|yabban
íog|alkozni a szarnÍtástechnikáva|, Íő|eg a számítógépes hardver érdeke|t. Az
egyetem me||ett ösztöndÍj.kiegészitésként vá|ia|tam ezze| kapcsoiatos mun-
xákat is.
'1991-ben végeztem szerkezetépÍtő mérnökként,
eS egy számítás. és irodatechnikai kft-né| he|yez-
kedtem el' rnint Üz|etkötő és szervizes, majd mint
szervizvezető.
]993 márciusában keri l l tem Közgazdasági Po|i .
lechnikumlra mint óraadó inÍbrmatikatanár, majd
ugyanezen ev szeptemberétői az isko|a lett az
a||andti rrrunkahelyern. 1994 szeptemberétől a
Hadosztá|y egyik osztá|yfőnöke, 1996 szeptem.
nerétől pedig az inforrnatika munkacsoport veze-
tője vagyok.

Szeretek túrázni, biciklizni és t.t.szni, nagyon kedve|em a 1ó fi|meket' de utá|om
a spenótot '

17

íp f/ f, ,Í,jt"{# .,&lflffi-_ "
Krausz Kati

1950-ben Baráth KataIinként |áttam meg a
napvi|ágot Debrecenben. Kora i{úságomtó|
tanárnak készültem, barátaimat rendszeresen
dicséretben részesítettem. A debreceni Kossuth
l-ajos Tudományegyetem magyar-ango| szakán
végeáem 1974-ben, s ebben az évben a
diplomám megírásában kisfiam is segített, hiszen
már februárban megszü|etett. Másotjik
gyermekem' Judit pedig 1977-ben született.

Eddig hárorn isko|ában tanítottam: az Arpád Gimnázjumban' a Fazekas
Gimnáziumban és most a Po|iban. (Persze, ez a |egjobb!)
Doktori do|gozatomat József Attiláró| írtam. ez ii mutatja, hogy hozzám
iegkőze|ebb a költészet ái|.
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[.áng Andrea

Az ELTE tanárképző főisko|ai karán végeziern
Íi:|drajz-iestneve|és szakon. Nyo|c évig V€r-
senyszeriíen r öp|abdáztam' 1986-tó i , l990. ig a
Terézvárosi Kéttannye|vű Á|ta|ános iskoIa és
i.jimnázium tanára vo|tam' 1990-ben e|végez{em
Kriston Andreánál egy intim torna tanfo|ya-mot,
1996-ban a Testneve|ési Egyetemen a
Gyógytestneve|és Speciális KoIlégiunrot végez-
tenn e|. Je|en|eg a KAndi osáá|y egyik osz-
iá|yíőnöke vagyok, és a testku|túra-munkacsoport vezetcíje.
Két gyermekem (Dorka 3,5 éves, Bálint 6'5 éves) és egy férjenr ([ajos, 33
eves) van.
Szeretem a zenét, a mozit, a színházat, a könyveket, a sportot.

Rgo -l.

lfforffi
Láng Krisztina

1988-ban érettségiztem a Il. Rákóczi Ferenc
Gyakor|ó Közgazdasági Szakközépisko|ában Ezt
kcivetően a mostani, ,or ökmozgó Fi|mmúzeum'.,
akkor félig még ,,Mátra |Vlesemozi.' névre hal|gató
moziban voltam mozi-ilzemvezető . e$y eg1r{yg5
tanÍo|yam e|végzése után' Ekkor kerestek meg
volt tanáraim, hogy nem lenne-e kedvem a már
akkor meglévő AKG vagy az' akkor épperi a|a-
ku|óÍé|ben iévő Közgazdasági Politechnikum is-

kolatitkáraként tevékenykedni. Én a PoIit választottam, így aIapítótagtrak
val lhatom magam.
Egy 4 éves kis|ány bo|dog anyukája vagvok.
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Lendvai Györgyi

1965-ben szü|ettem. 1983-ban érettségiztem a
|.1unfalvy János Közgazdasági Szakközépis-
kolában, majd közgazdász tanári dip|omát sze-
i"eáem 1988-ban a Marx Káro|y Közgazdaság.
tudornányi F-gyetenten. Ezután tanárként do|-
goáam a Hámán Kató, i i l .  a Szent |stván Köz-
gazdasági Szakközépisko|ákban, nriközben rö-vid
. hároméves - megszakítássa| anyai teen.
dőimnek tettent e|eget két kis|ányont mel|ett.,1993 óta do|Ecrzom a Közgazdasági Pciitechnikumban, ahoi közgazdász-
tanárként veszek résá a közgazdaságtan és a tanu|óiroda nevű tárgyak okia-
tásában, i| l '  a tananyagaik kido|gozásában.

Maiz l  Er ika

A Marx Káro|y Közgazdaságtudományi Egyete-
met befejezve nem igazán tudtam, mihez is aka.
rok kezdeni Íé|ig pénzügy, fé|ig szocio|ógia sza-
kos dip|omámmal^ |gy 1991-ben kapóra l ö t t  volt
közepisko|ai (az |. |stván Közgazdasági Szakkö-
zépisko|ába jártarn) tanáraim, barátaim hívása -
így kerü|tem a Po|itechnikumba. Kezdetben a fe|-
adatorn az ötödévek szervezése vo|t' de akkor
még kis isko|a |évén mindenféle ügyekbe be|e-

árlottam magam. Egy közgazdásáanár kivá|ásával .'rajtam ragaái', a közgaz-
dasagtan tankönyv és a pályázatok írásának fe|adata is. Mint ',régi po|i.
technikus'' 1995.ben osztályfőnökséget vá|la|tam. így az idei tanévbeir saját
osztá|yomnak iníormatikát tanítcrk. Természetesen eredeti szakmámat sem
feledtem' je|enleg felvételizőket közgazdaságtanra, negyedikeseket gazcja-
ságtörté rretre, ötödéveseket gazdaság i a|apis rneretekre otitot<'
Ke l I  ennél t öbb???

,o

$ fr
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Majer Tibor

1964-ben szü|ettem. A Bo|yai János Híradás.
technikai Szakközépiskola e|ektroműszerész
szakán érettségiáem 1984-ben. Ebben az évben
kezdtem meg tanu|mányaimat a Zsámbéki Ta-
nítóképző FőiskoIa speciá|is taEozatán. A fcjis-
kola rnelIett fényképészetet és Bicskei Gábor
magántanítványaként szÍnházi rendezést tanu|.
tam' A főisko|a a|att két évig álta|ános isko|ában
ianítottam technikát és fizikát' Friss dip|ornáva| a
Radnóti Mik|ós Szinházban vi|ágosítónak szegődtem. aho| két évar1ot töl-
töttem. Ezt ismét pedagógusi munka követte: ko||égiumi nevelőtanár |ettern
egy középisko|ai Í]úko||égiumban. Az ottani vo|t igazgató.he|yettesem kéré-
sére e|vá||altam a battonyai SoS Gyermekfa|u fa|uvezeto-he|yettesi á||ásái
de sajnos egy évnél tovább nem bírtam távo| megszokcrtt környezetemtő|.
Ismerőseim tanácsát kérve kerü|tem a Politechrtikltmba 1992-ben. Azóta a
kőnyvtárat igyekszem működtetni és gyarapítarri, az isko|a reni:Jezvénveirtek
egy részét és színházi életát pedig színesítent '

Dr. Marosvári Péter

1969: Fáy András Gimnáziunr: gépjárrnű vi| la.
mossági műszerész szakmunkás bízonyítvány +
érettségi
1975' EL-TE TTK matenratika-fizika szakcls tanári
dip|oma. tanítás középisko|ában
1982: egyeterni doktori fclkozat megszerzése Ina.
tematikáb,:I
1978-1984: ELI-E TTK-n tanár.segéd,
junktus (ábrázo|ó és projektív geometr ia,

ria tanitása egyetemi gyakor|atokcln)
1984.1993: kispest i  Deák Ferenc Gintnázium tanára'
L d t  t d t  d

1 993tó|: a Közgazdasági Po|itechnikurn tanára
olasz nyeivbői ,,C'' típusÚ felsőfokú nye|vvizsga 1992-ben
2 gyerek  (1+1 típusúak) ,  je |en|eg 21 és 15 évesek (1996)
Je|er i|eg; kerékpár (hobbi) (hajdan at|étika, íutás). p|usz a szol(áSc5' k önvrr.
zene. szinház
Az utóbbi időben nagyon netn szeretem a TV{ nézni.

majd ad-
geomet-

az ELTE kuiső vezető



Mentler Gyula

1966' X||. 10-én szÜiettenr Budapesten. A József Attila Gimnáziumba jártam
egy természettudományi kísér|eti osztályba' 1990-ben végeáem az Eötvös
L óránd Tudornányegyetem matematika-fizika-informatika szakán. Egyetemi
éveim alatt do|goaam a KFKl-ban, a Mikroe|ektronikai Kutatóintézetben, ahol
programozással fog|a|koáam, i||etve a SoTE-n, aho| egy neuronmode||ező
rendszerben kellett némi|eg fej|eszteni. Ez utóbbi munkámmal kapcsolatban
egy hathetes tanu|mányúton is résá vettem az Egyesült Államok három
egyetemén' 1993 óta a Neumann 1-ársaság á|ta|
bejegyzett számitigép-aIkaImazás szakértő
vagyok.
otöcléves koromban kezdtem e| oktatni az
egyetemen' lgen változatos do|gokat tanítottam a
programozási nye|vektől a számítógépek
a|ka|mazásán keresZül az alka|mazott elektro-
nikáig. Az tttóbbi években főieg a Unix operációs
rendszer, a mu|timédia és az Internet
fogIalkoáatott,
1 996-ban keriiltem a Politechnikumba.

Mihók Viktór ia

1968' Vl|| '  7-én Budapesten megszü|ettem. ,1982 szeptemberétői 1986
júniusáig a Hámán Kató Közgazdaságí Szakközépisko|a padjait koptattam.
aho| számítógépes programozóként végeáem.
1986. |X' és 1987' |X. között a Medicor számítástechnikai osáályán do|goz.
tam. |tt operátorként működtem. Majd sikeres íe|vételi vizsga után, 1987
szeptemberében a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen kezdtem

) 1

rneg tanulmányaimat. 1991 szeptemberében a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem szo-
cio|ógia.áruforga|om szakán védtem meg diplo.
mamunkámat.
1991-től egy évet a MTA Szociológiai Kutatóin.
tézetében segédmunkatársként töltöttem, majd
1992 januárjátó| 1994 jÚniusáig a Ka|már Lász|ó
1volt Hámán Kató) Közgazdasági Szakközépis-
kola tanáraként dolgoáam.
1994 óta a Közgazdasági Po|itechnikum közgaz-
dásáanára vagyok.
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M|ynarik Mik|ós

Budapesten 1972. ápr i| is 13-án születtent '  1986
és 1990 között a Szent |stván KözEazdasági
Szakközépisko|ába jártam' Az érettségi után
,1993-i9 a Pénzügyi és Számvite|i Főisko|a hallga-
tója vo|tam, majd 1993_tó| 'l996-ig a Budapesti
Kőzgazdaságtudomá nyi Egyetetnen ta nu|ta m.
Dip|omáim, vizsgáim:
. képesített könyve|ő, pénzÜgyi ügyintéző
. Üzemgazdász(pénzintézeti szak)

" közgazdász (kÜ|gazdasági szak, marketingkornrnunikáció szak)

" íe|sőfokú üz|eti ango||a| bővített ango| nye|vvizsga
. alapfokÚ számítógépkeze|ői és szoftverÜzeme|tetői vizsga
1993 óta ciolgozom aKözgazdasági Po|itechnikumnak. Fő fe|adatom a Buda-
;:esti |!úsági Vál|a|kozási Központ Projekt megvalósítása és rnenedzse|ese'
jt.4ásik résáerü|etern az isko|a nernzetközi kapcso|atainak ápo|ása és fej.
lesziése'
Murrkámmal segítem a Közgazda.sági Munkacsoport és a Magyarországi
Young Enterprise Alapítvány tevékenységét is.

Molnár Lajos

A Szent Lász|ó Gimnáziumban matematika tago-
zatra jártam, 1981.ben érettségiztem. Testneve-
|és-népműve|és szakra vettek íel a tanárképző
ttjisko|ára, onnan azonna| átje|entkeáem fó|d-
rajz-testnevelés szakra, 1986-ban dip|omáztarn.
Uszás és kosárlabda segédedzői, at|étika edzői
képesitést is szereáem. A Hegedű utcai á|ta|á-
nos iskolában tanítottam négy óven át fő|eg
testneve|ést, kisebb részben fölclrajzot'
Aitói kezdve, immár hetedik éve a Po|itechni-
l<umhoz tartozom. Egyik a|apítója vagyok az iskolának' Testkultúrát tanítok, a
munkacsoportot vezettem öt éven át. 1994 augusáusátó| koordinátor |ettem,
1995 júniusában ügyvezető koordinátorrá vá|aszottak. Azóta e tisáséget
|átom e|. jelerr|eg egy osáályban, az eisőÁ.ban tanítok testkultúrát.
A nyo|cvanas évek végén két éven át vo|tam a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének országos vá|asztmányi tagja' i||etve ügyvivője'
SzÜ|eim tanárok vo|tak, édesapám megha|t '  édesanyám nyugdíjas" Felese-
gern, Láng Andrea is a Pol i technikumban do|gozik '  Két gyermekÜnk van. Bá.
lini mcst |ett isko|ás. Dorka pedig három és ÍéI évesen e|kezdte tlvoclai
náivaÍtttását'
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Murányi Natasa

1993-ban Végeáem az ELTE BTK történelem.
orosz szakán. 1993-94-ben a Whitgift Schoo|-ban
orosá és töÉéne|met tanítottam (South Croydon,
Surrey, Eng|and) - ez egy magán fiúisko|a volt.
1994 szeptemberétő| hét hónapon át az Aka-
démiai Kiadóná| do|goztam' 1995 ápri| isátó| taní-
tok a Pol i technikumban.
Az Eötvös Kollégiumban, aho| öt éven át ko||é.
gista voltam, kezdtem el angolul tanulni .  1gg4

jÚniusában Ietettem a Cambridge Proficiency nyelvvizsgát, és 1995-ben
eIkezdtem a Közgazdaságtudományi Egyetem ,,orosz tanárok átképzése'' kur.
zusát, amelynek befejeztéve| ango| nye|vtanári dip|omát kapok.

N.  Herend iAgnes

Az érettségi után idegenvezetői, később óvo-
dapedagigusi ok|eve|et szereáem, majd az
E[-TE ango|-ének-zene szakán dip|omááam. A
londoni egyetemen drámapedagógiai kurzust
végeáem. Évekig vezettem iskoÍai_nagykórust.
ot évig vo|tam az ELTE Tanárképző Főisko|a
vezető tanára (angol szakosoknak).
A következő tanío|yamokon vettem részt: Jóga,
Agykontro|l' Co.counceIling, önismeret-kommu.
nikáció, zeneterápia, sminktanfo|yam, Az ELTE
szimfonikus zenekarában, illetve az óbudai Zichy-kasté|y kamarazenekarában
végigmuzsiká|tam a zeneirodalom gyöngyszemeit.
Ango|t szinte minden korosáá|yrrak tanítottam már; idegenforgalmi ango|t
szá||odákban is.
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Nagy ! lona

1957-ben szüiettem Budapesten. Édesanyánl
kétnye|vű' félig osárák csa|ádjában egyÍorrnán
beszéltek németü| és magyarui . így én is gyer.
mekkoromtó| kezdve tanu|tam németÜ|.
1975-ben érettségiáem a Berzsenyi Dánie| Girn-
náziurnban. Érettségi után elvégeáem négy
félévet a Budapesti (akkor még Marx Káro|y)
Közgazdaságtudományi Egyetemen, de ez rossz
vá|asáás volt, így két év után újra fe|véte|iáem,

akkor az ELTE BTK
dip|omát'

történelem-népműve|és szakára. ltt szereztem tanári

Sok mindent csiná|tam: a szocio|ógiai érdek|ődés vitt a KSH Társada|om.
statisZikai Főosztá|yára, aho| egy országos társadaImi rétegződés vizsgálat-
ban vettem résá. Történe|mi érdek|ődésem - és a vé|et|en szerencse - révén
kerü|tem a Kisce||i Múzeum Budapest Történeti Fényképtárába. Közben fe|-
sőfokú német nye|vvizsgát tettem, és - e|einte me||ékfog|alkozásként. tanítani
kezdtem az ország egyik e|sőként megalaku|ó magán nyelvisko|ájában' az
Európai Nyelvek Studiójában. Ki lenc év tanitás után kapcsolódtam be az
akkoriban alaku|ó Közgazdasági Politechnikum munkájába, azó|a ez az
egyetlen munkahelyem.

Pert l  Gábor

1960-ban szÜ|ettem Budapesten' Az |. |stván
Kőzgazdasági Szakközépisko|ában, majd a Marx
KároIy Közgazdaságtudományi Egyetemen ta-
nultam. Egy évi banki gyakorlat után volt közép-
iskolám csábítására térűltem a tanári pá|yára. A
Po|itechnikum megszÜ|etésében a kezdetektő|
fogva résá vettem' Je|en|eg az iskoIa tanÍo-
|yamszervezője vagyok. Eme||ett a mára orszá.
gos szervezetté nőtt Young Enterprise A|apít.
ványt igazEatom.
Fe|eségem, Darázs Dóra szintén a Po|itechni.
kum tanára.

f ##"ff,**, hT "f:rif* S ff$ f
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tagozatos pá|yafutásornat. Végezvén, a XIX'
i.:erületi (ma Deák Ferenc) Gimnáziurnba kerü|tem, ahol meqismerhettem
Gal|ai és dr. Marosvári ko|légákat. Tanítottam két évet a MartoJ(ma Toudai;
Gimnáziumban, alronnan szintén jó em|ékekke| távoztam 198Ö-ben' hogy
tagja |egyek egy e|szántan optimista csoportnak: ők egy egészen új iskaÍát
akefiak létrehoztli,,,
Három gyermekem van, Panni. Aoam és Flóra' édesanyjukat Diósi A|ojziának
hívják. E|ég sok, oktatássa| kapcso|atos tevékenységet végzek' Bái tÚlsá-
gosan keveset vagyok otthon, azéft a kutyánk még nem ugat meg'

Puskás Aurél

A Keszthe|yi Agráregyetem Üzemmérnöki dip|o-
májával kezemben négy évig dolgoáam egy
budapesti szakközépisko|a kollégiumában nevelő-
tanárként' Mindeközben komoIy erőÍeszítések
árán sikerült pá|yát módosítanom: fe|vettek az egri
tanárképző Íőiskola magyar-történe|em sza-kára'
aho| egy szép évet tö|töttem, majd az ELTE
Bölcsészettudományi Karán fo|ytattam nappaIi

lvlartin Samuels

1986-ban fejeztem be a southamptoni egyetemet
francia szakon' Diákéveim alatt sok kü|fö|divel
ta|álkoztam, és fe|ébredt bennem a kíváncsiság
országaik iránt, ezért elhatároáam, hogy egy évig
':tazgatni fogok és vi|ágot |átok. Ezután
visszamentem Angliába, és do|gozni kezdtem, de
az utazási vágyam nern szűnt meg. Egy té|re
olaszországba utaáam mint idegenvezető, és
nat év után mint manager tértem haza' Ebben a
romantikus országban be|eszerettem életem párjába - de ő magyar vo|t. igy
kerÜ|tem Budapestre' és két éve tanítok a Politechnikumban.
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Sánta Judit

A Mátyás Kirá|y Gimnáziumot 1988-ban vé-
geáem Fonyódon' Az országos Középisko|ai
Tanulmányi Versenyen német nyelvbő| hetedik
helyezett iettern, igy Íe|vételi né|kÜ| kerültem az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem német-orosz
szakára, aho| 1993-ban végeáem.
1992-ben idegenvezető- és szabadidő.me.
nedzser képesítést szereáern ugyancsak az
ELTE-n.

ÁlIami ösztöndíjasként pedagógiai tanuImányokat fr:lytattam Jénában és

Bécsben.
Nyelvisrneret: német, orosz, görög, o|asz.

Solymosi Er ik

1971-ben szü|ettem, minden isko|ámat Újpesten
végeáem, így |ogikus, hogy a Ferencváros az,
arni vonzott. Az idő múlásáva| gépész |ettem,
ebből kifo|yó|ag egyérte|mű, hogy a Tornaház fő
fele|őse és tanársegéderő vagyok. Az isko|ában
én vagyok az az ember. akit a |egnehezebb
megta|álni' ez is azt mutatja, hogy mennyire
fontos szemé|y vagyok. Munkámhoz tartozik a
nagy dolgok megszervezése és az azokban va|ő
nern részvétel. Ha tanÍtásra kerÜ| a sor, á|ta|ában aá tanitom. amiben járatos

vagyok (versenyszerűen sporto|tam). Még sok jót tudnék magamró| írni. de

tnost talán ennyi is e|ég'

Somogy iÁgota

ELTE kémia-fizika szakos dip|omáva| rende|kező,
1986-ban végzett tanár vagycrk. 1993-ig a Petőfi
Sándor Gimnázium tanára vo|tam, azoI.a a
Po|itechnikumban oktatok természetismeretet, és
a MáS osáá|y egyik osztá|yfőnöke voltam másfé|
évig.
Szívesen tö|törn a szabadidőmet a természetben.
de nern vetem meg a jó fi|meket sem'

1996 decemberétő| egy kisÍiú édesanyjának is va||hatonl magam
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Szabó Lász|ó

1986-ban szereáem fö|drajz{estneve|és tanári
dip|omát az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán.
Kosár|abda és Úszó segédedzői, at|étika edzői
képesítést is szereáem. Gyakor|ó éveimet
á|ta|ános isko|ában kezdtem. A Kosciuszkó Tádé
Ének-Zenei Á|talános Isko|ában hat nagyon
em|ékezetes évet töltöttem. Mindkét szakomat
tanítottam, öt évig osáályfőnökösködtem'
1992-ben keriiltem a politechnikumba. A test-

kultÚra tanítása me|lett a SzaDi osáály egyik osáályíőnökeként is tevékeny-
kedem.
Szívesen töltöm szabadidőmet zeneha||gatássa|, szakiroda|mak o|vasásával'
sportta|, számítógépezésse|, de a |egnagyobb kedvenc a horgászás.

Szász Kata

1979-ben az ELTE Bö|csészettudományi Karán
végeáem. Tcjrténelmet' vi|ágnézetet, majd Íilo-
zófiát tanitottam 1979-tő| ,81.ig az Apáczai Csere
János, 1 9B1-től .93-ig a Petőfi Sándor
Gímnáziumban' Négy éven keresáÜ| résá ve-
hettem egy kísér|eti társada|omismeret tantárgy
kido|gozásában, kipróbá|ásában. 1993.tól a
Közgazdaság i Pol itechniku m tá rsada|om is me-ret-
tanára és 1996{ó| a KAndi osáá|y osztály-főnöke
vagyok.
Két gyermekem Van: Dániel (1981) és Léna (1984). GazdaEréten mi vagyunk
a Szonrszédok szomszédai'

Szmeskó János

1990-ben végeztem az ELTE matematika-fizika-
számítástechnika tanári szakán. Az e|ső két
tanévemben a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
tanítottam, majd 1992-ben jöttem át a Poii-
technikumba' Azota itt tanítok informatikát, és a
tanítás me||ett a |egtöbbet az internette| Íbo|a|-
kozom.
1989 óta nős vagyok. Négy gyermekem van'
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Szűcsné Szabó Kati

1984-ben érettségiáem a Leövey K|ára Ginr-
náziumban, majd a Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Főisko|án fo|ytattarn tanu|mányaimat, me|-
|ette a Dé|ker Rt-né| do|goáam áruforgaImi e|őa-
diként.
1989-ben állanrvizsgááam mint okleveles Lizem-
gazdász.
1990-ben született e|ső gyerrnekem, Anett, akit
1991-ben Barbara követett. A sztjlési szabadság

ideje alatt fo|ytattam tanuImányaimat, s 1993.ban szereáern tanári dip|omát a
KV|F Gazdasági Szaktanári Szakán'
Ez idő óta do|gozom a Közgazdasági Politechnikumban a Közgazdasági
Munkacsoport tagjaként. Je|en|eg vá||akozási ismereteket tanítok harmadik'
negyedik, ötödik évfo|yamon. illetve tanu|óirodát vezetek, s a tanu|óirodában
clo|gozó tanárok munkáját próbá|om összefogni' Az ötödéves KáVé osztá|y
osáá|yfőnöke vagyok

frtreftr**r:tt
Tauber  Sándor

.1993-ban végeáem a JPTE Közgazdaságtudományi Karán' á|talános gaz-
dálkodói szakon. Ezután tíz hónapot tö|töttem Dániában, ahová ösáöndíjja|
keritltem. Marketíng, menedzsment és pénzügytan témában tanu|tam egy ot-
tani üz|et i fő isko|án.
1sM-tő| a JPTE.n a szakosodás útjára |éptem'
Párhuzarnosan végeáem e| a pénzügyi és mar
keting szakot, majd 1996-ban dip|omááam mind-
kettőbő|.
Közberr do|goáam Pécsett az AKG.ban, majd a
Daewoo Motor Kft-né| Budapesten, azután egy
kereskedelmi vál|alatná| vo|tam értékesÍtósi
vezető,
A. Kozgazdasági Po|itechnikumban az,l 996/97-es
tanévtől oktatok vá||aIkozási ismereteket,
könyvvite|t és pénzügytant.
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Vácziné Arno|d Éva

1980.ban végeZem az ELTE ango|-tórténe|em
szakán. 1982-ig a Lengye| Gyu|a Kereskedelmi
Szakközépiskolában tanítottam, a GYES után a
Terézvát"osi Kereskedelmi Szakmunkásképző és
Szakközépisko|ában dolgoÍam, aho| résá vet-
tem egy kísérleti integrált képzés e|inditásában.
1990 óta csak ango|t tanitok'
1993 őszétő| óraadóként, osztá|yom érettségije
után. '94 őszétő| főá||ásban do|gozom a Po|i-

technikumban. A középisxolai oktatás mel|ett 1983-tól 89-ig az lnternational
House (|HB) nye|viskcl|ában - aho| nemzetközi tanári képesítést szereáem -,
azota a Katedra nyelvisko|ában is tanítok'
Férjem népművelő, f iunk idén érettségizik, iányunk nyo|cadikos. 1985 óta
minden nyáron két hetet nornádtáborban tö|tünk/tö|tök - minden diákunknak
csak aján|ani tudom,

Gimnáziumba. Az ott e|t ö|t ö t t  k i|enc év során nagyon sokat tanu|tam,
fej|ődtem; de egy idő után egyre e|viselhetet|enebbnek éreáem az ottani
megmerevedett struktÚrát, a fe|o|dhatat|an konfliktusokkal terhe|t tanár-diák
viszonyt stb. EZért 1991-ben váltottam' és úgy döntottem' kipróbá|om magam
egy akkor beindu|ó Új k özépiskolában, a Po|itechnikumban. Ez a próba azita
is tart. .

#ejy,Lhíí*
Varga Adrienne

Amióta hétéves korombarr be|éptem az első
isko|ám kapuján, folyamatosan isko|ába járok -
egyéb munkahelyet e| sem tudnék képze|ni.
Vi lágé|eternben tanár akadam |enni.
Isko|áim: A Madách Gimnázium speciá| is tantervű
- heti 12 órás - ango| tagozatára jártam, ma1d
innen egyenes út vezetett az ELTE ango|-orosz
szakára. Egy évig tartó, nem túl sikeres á|ta|ános
isko|ai tanárkodás után kerir|tem a Rákóczi
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Veres Gábor

1956-ban szÜ|ettem Békésen, á|ta|ános- és
középisko|ába ide jártam. 1980.ban végeztem a
szegedi József Atti|a Tudományegyetem Termé.
szettudonrányi Karán, bio|ógia-kémia szakon..|980-83 között a tatai mezőgazdasági szakkö-
zépisko|a ko||égiumi nevelő- és óraadó tanára voi-
tam. 1983-ban pályázat útján kerÜltem a buda-
pest i  I l '  Rákóczi Ferenc Gimnáziumba, aho| B évig
tanítottam bio|óqiát és kérniát Íaku|táción és

tagozaton is' 1 991.tő| a Közgazdasági Po|itechnikum természetismeret{aná-
ra vagyok, 1992 óta a munkacsoport vezető1e. Az ELTE poságraduáiis rnikro.
biológía képzésén a második évet végzem, va|amint a KoMA támogatásáva|
kész|j|ő a|ternativ természettudományos tankönyvet irom. szerkesáését ve-
zeÍem.
Pi l isszentkereszten |akorn' négy gyermekem van. Szabadidőmben amatőr
csillagászattal és rádiózássa|, valamint kőszobrászatta| és természetiárássai
fogialkozom.

t
t
I

a
a
a



Tanári arcképcsarnok 1996/97 e1

Tartalom

Anda Tamás
Bágyi Lász|i
Barta Géza

Horváth A|exandra
iakab Judi t

Branczik Mik|ósné
John Conyers
Czibor Ezsébet
Cseh Andrea
CsÜrke lbolya
Darázs Dóra
Daróczi Judit
Diós iA|o iz ia
Farkas Lász|ó
Fancsovits Rita
Fehér Márta
Fekete Ágnes
Fodor E 'va
Fóth Andrea
Főző Attila László
Gaá| |mre
Ga||ai Zsófi
Gaval|ér Csaba
Gulyás F.dit
Haász Ferenc
Colin llackett
Hajdú Lász|óné
Hann Péter
Horn Gábor

Kalina Yvette
Kocsis Péter
Krausz Kati
Láng Andrea
Láng Krisztina
Lendvai Györgyi
Maizl Erika
Majer Tibor
Dr' Marosvári Péter
Mentler Gyula
Mihók Viktória
Mlynarik Miklós
Molnár Lajos
Murányi Natasa
N. HerendiÁgnes
Nagy l lona
Pert| Gábor
Puskás Auré|
Martin Samuels
Sánta Judit
Solymosi Erik
SomogyiÁgota
Szabó Lász|ó
Szász Kata
Szmeskó János
Szűcsné Szabó Kati
Tauber Sándor
Vácziné Arno|d Éva
Varga Adrienne
Veres Gábor

4
4

6

5
6
6
6
7
7
I
I

o

10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
16

16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
30




