BOGA
KATALIN

Boga Katalin tanárnő 1953-ban született Kolozsváron. Tanulmányait szülővárosában
végezte, a mai Apáczai Csere János középiskolában érettségizett 1972-ben, majd a
Babeş- Bolyai Tudományegyetem ﬁzika karán szerzett tanári diplomát 1976-ban.
Kolozsvár nyitott szellemisége, kulturális sokszínűsége, a tudományos hitelesség
megalkuvást nem ismerő igénye egész életét meghatározta. Pedagógusként is a
hitelesség, a következetesség , az igényesség jellemzi.
Az egyetem elvégzése után Szatmárnémetiben, az akkori Állami Magyar Líceumban, ma Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban kezdte tanári pályafutását. Ez volt az első
és egyetlen munkahelye, 35 éve tanít az iskolában. Boga Katalin neve mára a szatmárnémeti magyar közösség számára egybeforrt a ﬁzika fogalmával.
Nemcsak tanított, hanem meg is szerettette ezt a tantárgyat, melynek népszerűsége napjainkban csökkent ugyan, mégis az ő órái emlékezetesek maradnak mindenkori diákjai számára. A város, illetve Erdély számos, ma már gyakorló ﬁzikatanára
szerette meg és választotta élethivatásául a ﬁzikát és annak tanítását órái hatására.
De számos orvos és mérnök is kikerült keze alól, akik ma is hálásan vallják, mindazt a használható, mély és tartalmas tudást, amely elindította őket választott pályájukon a középiskolai ﬁzikaóráknak köszönhetik.
Diákjai és kollégái egyaránt tisztelik nemcsak tudását, hanem emberi, pedagógusi
tartását is. Boga Katalin az a fajta tanár, akiből sajnos egyre kevesebb van ma már:
egész lényével, magatartásával, megjelenésével tanít.
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Hiteles és soha meg nem alkuvó, aki sok-sok év tapasztalatával a háta mögött is
lelkiismeretesen készül óráira, ﬁgyelemmel kíséri a tudományos világ változását,
tisztában van a ﬁzika tanításában megjelenő újdonságokkal, metodikai újításokkal.
Kiváló eredmények sora kíséri munkáját: az elmúlt 12 év során sok diákja vett részt
nagyon jó eredményekkel az országos ﬁzika olimpián, de a díjazásban nem részesülő tanulók is a középmezőnyben végeztek az országos versenyeken. A Szatmár
megyei ﬁzika olimpián résztvevő keretnek több mint fele évek óta a Kölcsey Ferenc
Főgimnáziumból kerül ki.
Diákjai sikeresen szerepeltek számos más versenyen is: így például a Iaşi-i Tudományegyetem Fizika Karának Φ Online országos versenyéről 2004–2011 között
rengeteg díjat hoztak.
Az Augustin Maior verseny során 7 diák nyert eredményei alapján felvételt a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Fizika Karára.
De határainkon túl is sokan ismerik Boga Katalin tanárnő munkáját, hiszen a rangos nemzetközi versenyeken is jelen vannak diákjai, és sikeres szereplésükkel
öregbítik az erdélyi magyar oktatás, illetve a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium nevét. A Jedlik Ányos Fizikaversenyen 2003 óta számos díjat és dicséretet
nyertek diákjai, akárcsak az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Hatvani
István Fizikaverseny nemzetközi döntőjén.
1992 óta vesznek részt diákjai – kitűnő eredményekkel – a Vermes Miklós – Öveges
József nemzetközi ﬁzika versenyen. Az erdélyi fordulót az EMT szervezi meg, az
erdélyi középiskolák segítségével. 2006-ban Szatmárnémetiben rendezték meg a
versenyt, a szervezés és lebonyolítás nagy részét a tanárnő vállalta magára.
A versenyeken elért eredmények kemény, következetes és kitartó munka eredményei. Hétvégén vagy délután, de ha szükség van rá, akkor a vakációban is rendszeresen a ﬁzika laborban találjuk a tanárnőt és tanítványait. Az elmúlt évek tapasztalatai
azt mutatják, hogy a versenyek színvonala egyre magasabb, így a felkészülés egyre
komolyabb többletmunkát igényel mind a tanár, mind a diák részéről. A tanárnő lelkesedése, a ﬁzika iránti szeretete mindig meggyőzi érdeklődő diákjait, felébreszti
bennük a tudományos megismerés iránti igényt, és sikeresen veszik az akadályokat.
Boga Katalin tanárnő az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság szatmári
ﬁókja ﬁzika szakosztályának az elnöke, igényes munkáját ezáltal is elismerik.
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Nemcsak ﬁzikatanárként, pedagógusként, nevelőként is kiemelkedő tevékenysége.
Osztályfőnökként diákjai második édesanyja, akihez évek múltán is szívesen térnek
vissza egykori diákjai életútjukról beszámolni, új erőt meríteni.
Osztályaival bejárja Erdélyt, a kirándulások során is emberségre, tiszteletre, a tágabb otthon, Erdély szeretetére nevelve a gyerekeket.
Boga Katalin olyan pedagógus, aki ﬁatal tanárgenerációk példaképévé vált iskolánkban, akitől sokat lehet és sokat érdemes tanulni.
Nyugdíjba vonuló kolléganőjét búcsúztató szavai egész tanári pályafutásának hitvallását tükrözik:
„Minden kínlódáson túl is csodálatos dolog embert formálni. Az Úristen a legsajátabb munkáját osztja meg velem. A lélegzetem is elállt, mikor észrevettem tanítványaimon az ujjaim nyomát. Ha lepergett volna róluk, az is természetes lett volna,
de amikor hajlott és formálódott a kezemben döbbent csodálkozással álltam meg.
Csodálatos titok csírázik bennem! Mert az is igaz, hogy tőlem semmi sem telik, de
igaz az is, hogy sok minden rajtam fordul.”

PATAKI ENIKŐ
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