Nyelvi lektor segíti a diákok angol nyelv oktatását a Báthory István Katolikus
Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban
Néhány hónapja nagy szerencse ért bennünket, hiszen iskolánkba érkezett Leslie Denise
Kovács az Amerikai Egyesült Államokból, mint nyelvi lektor. Intézményünkben számos diák
rendelkezik már közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával angol nyelvből, vagy most készül
megszerezni azt. Ebben az ő személye nagy segítségére lehet az itt tanuló diákoknak. Leslie
tanárnő személyisége első perctől kezdve szimpatikus volt számunkra. Sok érdekes feladattal
tette színesebbé az órákat, jó hangulatot teremtett minden alkalommal. Osztálytársaimmal
lehetőségünk nyílt arra, hogy kérdéseket tegyünk fel vele és az életével kapcsolatban. Most
ezt az interjút szeretném megosztani az olvasókkal:
Kedves Leslie, először is elmondaná nekünk hol, merre élt az Amerikai Egyesült
Államokban?
-Az utóbbi időben Kaliforniában éltem, de New Jerseyben születtem.
Milyen végzettsége van és hova járt iskolába?
-Kaliforniában végeztem középiskolai tanulmányaimat, érettségi után egy Katolikus
Főiskolára jártam, majd két évet tanultam egy üzleti egyetemen.
Most néhány személyesebb dolgot kérdeznék. Mint tudjuk, magyar származású a férje.
Hogyan találkoztak?
-Egy katolikus kórussal jöttem Magyarországra, és Budapesten találkoztunk egy templomban.
Ez igazán romantikus. Vannak gyerekeik?
-Igen, elég nagy a család, négy gyermekünk, két fiúnk és két lányunk van.
Gratulálok. Elég régóta él hazánkban. Mi volt az első benyomása, amikor
Magyarországra érkezett?
-Nagyon más volt Amerikához képest, de tetszett ez a különbség. Nagyon barátságosak a
magyar emberek, de nehéz volt megérteni őket, mivel nem beszéltem a nyelvet. Ideérkezésem
előtt Amerikában még azt mondták nekem, hogy az angol a világnyelv, ezért azt gondoltam,
mindenki beszél angolul. Hát nem volt igazuk. Akkor, 1992-ben még nem beszéltek angolul.
Tudom, hogy szereti országunkat. Hol élne szívesebben Magyarországon, vagy az
Egyesült Államokban?
-Ez nem fair. Valószínűleg az Államokban. Leginkább azért, mert a szüleim idősek, és
hiányzik az együtt töltött idő.
Megértem a válaszát. Az eltöltött idő alatt sok emberrel találkozhatott. Mi a véleménye a
magyarokról?
-Hagyományőrzőek és erősen hisznek abban, amit gondolnak. Szókimondóak és nem félnek
kinyilvánítani a véleményüket. Nagyon kedvesek és vendégszeretőek is.
Örülök, hogy így gondolja. A hagyományokat említette. Elárulná mi a kedvenc magyar
étele?
-Szeretem a palóc levest, a töltött káposztát. Az Eszterházy torta a kedvencen és minden, ami
zöldség. Imádom a főzeléket, amihez nem juthatok hozzá az Egyesült Államokban.
Ezek igazán finom ételek. A gasztronómia után beszéljünk az oktatásról. Mit szeret,
illetve mit helytelenít a magyar oktatási rendszerben?
- Nincs annyi időnk, hogy ezt megbeszéljük.  Sok dolgot nem szeretek benne. Elsősorban
nem tetszik az, hogy ilyen sok tantárgyat tanítanak nagy részletességgel. Nincs elég ideje a
fiataloknak pihenni, sportolni vagy hangszeren játszani, templomba járni vagy bármit is
csinálni a tanuláson kívül. És kell, hogy legyen erre más módszer.

Mit gondol iskolánkról, az épületéről és az elhelyezkedéséről?
-Tetszik, új és nagyon jól felszerelt. Nagyon pozitív, hogy a kis gyerekek együtt vannak a
nagyokkal, és nincs belőle probléma. Dolgoztam egy másik iskolában, ahol 1-8. osztályosok
tanultak, és mindig volt valami baj, viszont itt nincs.
Milyen a kapcsolata az itt tanító pedagógusokkal? Magyarul beszél velük?
-Csak magyarul beszélünk. Mindenki, akivel eddig találkoztam barátságos és kedves.
Örülök, hogy így látja. Mit gondol a diákokról?
-Nagyon tisztelettudóak és sokat tanulnak. Kötelességtudóak és felelősségteljesek. Fontos
számukra, hogy milyen jegyet kapnak, és ezért jól akarnak teljesíteni.
Észrevett bármilyen változást a nyelvi készségeinkben mióta itt van?
-Határozottan igen, észrevettem, főleg ebben az osztályban. Hajrá 11. F! Lenyűgöz a tény,
hogy sokat beszéltek, és nem kell könyörögnöm, hogy: „Gyerünk, gyerünk, mondj valamit,
akármit!” És nem tartotok a kommunikációtól, még hogyha hibáztok is. Tovább beszéltek és
nem érzitek magatokat feszélyezve.
Értem. Már csak egy kérdésem maradt. Meddig marad még az iskolánkban?
Legalább év végéig, az biztos, de nem tudom pontosan meddig.
Köszönöm a ránk szánt időt.
Készítette: Bürszem Lilla, Kása Viktória, Tóth Réka, Tóth Dániel és Vass Bence
11. F osztályos tanulók

