Stein Ármin – Filmsztárnak készült és menza alapján választott iskolát
Tizenhat
éve
minden
magabiztosságával érkezik az
interjú helyszínére. Középső ovis
volt, amikor megtanult magyarul.
Életét át- meg átszövi a logika,
még gyalogos útvonalat is úgy
választ, hogy minél több időt és
energiát takarítson meg. Kedvenc
és kimagasló eredményeket hozó
tantárgyaira – matematika, fizika,
földrajz, német – viszont nem
sajnálja sem az időt, sem a
fáradságot. Hat évig trombitált és
fél évig volt magasugró. Csak a
szobájában uralkodik káosz, a
fejében nem.

Stein Ármin

- Nagyon aranyos lehettél, ahogy svábul gügyögtél.
- Azt nem tudom, hogy édes voltam-e, de tény, hogy középsős voltam, amikorra megtanultam
magyarul. Még a mai napig is olykor előbb gondolkodom és írok németül, mint magyarul.
- Akkor a némettel nincs gondod.
- Harmadikosként a Litteratum Tesztversenyén értem el arany fokozatot 100%-os
teljesítménnyel.
- De nem ez volt az első versenyed.
- Matematikából már előbb küldtek volna, de elutasítottam, ugyanis én határozottan filmsztár
szerettem volna lenni, az ahhoz vezető út pedig nem matekversenyekkel van kikövezve. Nem
is tudom, miért tettem le erről az ambíciómról, ám tény, hogy harmadiktól elfogadtam a
„felkéréseket” és onnan kezdve rendszeresen jártam matekból is megmérettetésekre. A legelső
külső és komoly versenyemen, a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóján ötödik
helyet értem el. Ezen kívül vetélkedtem még környezetismeretből, fizikából, kémiából és
később földrajzból is. Közben zeneiskolai növendékként hat évig trombitáltam. Ezekkel teltek
az általános iskolai éveim.
- Az említett tantárgyak oktatásában erős és híres a Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium és Kollégium is. Elégedett vagy a választásoddal?
- Igen, persze, jó itt, minden tudást és odafigyelést megkapok, amire csak szükségem van.
Egyébként tudod, miért jöttem ide? Az idősebb korosztály képviselőivel beszélgetve esett szó
arról, hogy ki milyen suliba jár, kinek mi tetszik ott. Ahogy hallgattam a véleményeket, azt
szűrtem le, hogy az országban az egyik legjobb menza a bonyhádi gimiben van. Ez döntötte
el, hogy ide fogok beiratkozni.

- Azzal indítottunk, hogy Neked magyarul kellett megtanulnod, a német nyelvet jól
bírtad, alsós korodban csudaszép elismerést zsebelhettél be. A sikerszéria a
középiskolában is folytatódott?
- Igen, de hadd említsem meg még általános iskolai főbb eredményeimet: ötödik osztályban a
bonyhádi „Elternhaus” Magyarországi Német Nemzetiségi Egyesület által megrendezett
német szépkiejtési versenyen első helyezett lettem, és a Litteratum országos Tesztversenyén
szintén első helyet szereztem. Ezek a versenyek hatodik osztályban is megismétlődtek
ugyanilyen eredménnyel. Már középiskolás voltam, amikor jelentkeztem a Nemzetközi
Kenguru Német nyelvi és Országismereti Versenyre. Nyolcadikban országos harmadik, a
következő évben pedig első lettem, méghozzá a 7. kategóriában, ami korosztályom fölötti
kategória. Azért indulhattam csak a legidősebbekkel, mert 2011-ben 98%-os eredménnyel
megszereztem az ECL német felsőfokú nyelvvizsgát.
- Közülük így kitűnni, a legjobbnak lenni, azért tényleg klassz!
- Ugyanez angolból nem fog megismétlődni. Ebből a nyelvből a már említett Kenguru
verseny angol nyelvi vetélkedőjén megyei negyedik lettem, pont, ahány éve tanulom az
angolt; távolabbi célom az, hogy nyelvvizsgát tegyek. Németből elért szép eredményeimet
Tamás Erika, Váczi Enikő és Heidecker Edina tanárnőknek is köszönöm.
- Említetted, hogy a nyelveken kívül még számos tantárgy van, ami nagyon érdekel
Téged.
- Ilyen például a földrajz. Épphogy bekerültem a középiskolába, máris rengeteg versenyre
kezdtem járni: az említett német mellett matekból is folyamatosan készültem, s hozzá a
földrajz… Különösen a 9. tanévem volt erős. Kicsit sok volt, de nagyon élveztem.
- Sorold az eredményeket!
- Gruber László tanár úr értékelte
igyekezetemet,
csak
egyetlen
kikötése volt. Azt mondta:
„Mehetsz földrajz versenyre, de
előbb meg kell tanulnod Ázsiát!”.
Ez megtörtént… Hetedikben a
Less
Nándor
országos
földrajzverseny
országos
fordulójában negyedik helyet
értem el. Egy évvel később pedig
első
lettem.
Kilencedikben
ugyanerről a versenyről az ötödik
helyezést hoztam el; a Jakucs
László Nemzetközi Középiskolai
Földrajzversenyen kilencedik
Szentpétervár esti fényben - Ármin magyar és
külföldi diáktársaival
lettem, a Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi versenyen a 10. helyet szereztem meg.
Ez nem a legjobb helyezés, sajnos szerencsétlen véletlenek sorozata miatt alakult így.

A Balázs Dénes Országos Földrajzi Emlékversenyen csapatban sikeresebben szerepeltem: az
1. hely lett a miénk. Egyébként ez a tanév hozta meg számomra a legnagyobb sikert –
beválogattak abba a háromfős csapatba, amely hazánkat képviselte Szentpétervárott, a XI.
National Geographic Földrajzi Világversenyen.
- Erre a versenyre speciális volt a felkészülésetek?
- Igen. Részt vettünk egy pécsi egyhetes felkészítő táborban, ahol napi hat-hét órát csak a
földrajzzal foglalkoztunk. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi
Intézetének oktatói ügyeltek arra, hogy tisztességgel helyt állhassunk a NatGeo szervezte
versenyen. A CIA adatbázisa volt az egyik forrásunk; én Pakisztántól Zimbabwéig minden
országról mindent megtanultam, amit csak tudtam. Huszonhárom ország diákjaival mértük
össze tudásunkat természeti, gazdasági, kulturális földrajz területén; a 11. helyen végeztünk.
- Meghatározó élmény lehetett! Szóval a földrajz a lieblinged!?
- Kétségtelenül kedvelem. Továbbra is olvasok szakkönyveket, versenyekre is megyek, de
inkább hobbiként tartom meg, bár az sincs kizárva, hogy végül a továbbtanuláskor ez a
tantárgy is hangsúlyos szerepet fog kapni.
- Ahogy a fizika és a kémia is?
- Kémiaversenyre brahiból jelentkeztem, s nem is rossz eredménnyel végeztem a Hevesy
György Országos Kémia Versenyén: a Tolna megyei fordulóban negyedik lettem hetedikben.
Igazából a kémia nekem „tanulós” tantárgy, ezért kiesett az érdeklődési körömből. A fizika
viszont bennmaradt. Először úgy képzeltem, hogy építész leszek, de ott sokat kell rajzolni, az
pedig nem az én világom. Remélem, Árki Rita tanárnő nem értesül róla, de mind a mai napig
mással rajzoltatom meg a cuccaimat… Műszaki pályán képzelem el magam mindenképp. Ha
lehetőség lesz rá, akkor szívesen tanulnék német nyelvterületen.
- Míg ez bekövetkezik, mesélj eddigi matekos sikereidről!
- Eckert Bernadett majd Kimle Mária tanárnők és dr. Katz Sándor tanár úr felkészítésének
köszönhetően friss gimnazistaként három csapattársammal megnyertük a Bolyai Matematika
Csapatverseny körzeti fordulóját. Nyolcadikban az Alapműveleti Matematika verseny körzeti
fordulóján második lettem. Ettől az évtől oldok meg B-jelű feladatokat a Középiskolai
Matematikai és Fizikai Lapok tesztversenyén. Akkor és tavaly is dicséretben részesültem.
Szintén az elmúlt évben kaptam dicséretet a szervezőbizottságtól és az Erdős Pál Matematikai
Tehetséggondozó Iskolától, mert bejutottam az Arany Dániel Matematikaverseny döntőjébe.
- Most már tudjuk, hogy mik állnak közel a szívedhez. Mi az, amit kapásból elutasítasz?
- A magyar nyelvtant. Az mindennél rosszabb.
- Értjük, illetve nem értjük. Na, mindegy. Merre mész tovább?
- Nyáron például a Balatonra. Már körbekerékpároztuk a barátaimmal. Ha ennél tovább
tekintünk, akkor szívesen elmennék Borneóra megnézni a karsztbarlangokat. És Olasz-,
Horvát- Német-, Spanyolország természeti kincsei is nagyon vonzanak. Aztán Svájc, Korzika,

Szardínia is hívogat… Ha szakmára gondoltál, azt, ahogy említettem, majd kitalálom, ha itt
lesz az ideje.
- Ha minden kötél szakad, még mindig lehetsz filmsztár, mondjuk főszereplő a Gyilkos
számok című sorozatban…
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