
Gál Adrienn 

 
 
Mi fogott meg ebben a tantárgyban? 

 

Mindig is szerettem a nyelvtanban, hogy nagyon logikus. Alapvetően reál irányban 

érdeklődöm, a nyelvtant mégis sikerült megszeretnem. Nem illik bele nagyon a humán 

tárgyakról kialakított képbe, hogy mindig csak magolni kell rá. Ez tetszett meg benne, hogy 

elég volt megérteni, és nem kellett rá tanulni.  

 

 

Van valami módszered/ kabalád a stressz elűzésére?  

 

Nem vagyok nagyon stresszes, ezért nem szoktam kabalákat hurcolni magammal, inkább csak 

egy vizet viszek be.  

 

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe, és mi volt az első reakciód? 

 

Modern világ - a tanárom írt nekem Facebookon. Nagyon örültem neki, még fel is visítottam. 

Rögtön visszaírtam, és azt is megkérdeztem, hogy a többiek bejutottak-e. Elég hangos 

lehettem, mivel a családom először megijedt, hogy baj van. Aztán, amikor mondtam nekik, 

hogy bejutottam, velem együtt örültek a jó hírnek.  

 

Ki a felkészítő tanárod, és miben segített?  

 

Hajdú Ágnes, és egy szakkörön segített, illetve még most is találkozgatunk, hogy 

készülhessünk a döntőre. Meg persze dícsérgetett is, ami nekem nagyon fontos. Nekem az 

adja a fő motivációt, ha valaki megerősít benne, hogy jó, amit csinálok.  

 

Mesélnél egy kicsit a döntőről? 

 

Nagyon korán odaértem, már 7:30-ra beérkeztem, úgyhogy igazából Anna érkezéséig a biosz 

érettségire tanultam. A regisztrálásnál kiderült, hogy csak a vidékiek mehetnek be délelőtt, és 

Miklós nem számított eléggé vidéknek. Végül 15 óra körül jutottam be. A zsűri többnyire 

nagyon tudóskinézetű idős nénikből állt, meg volt köztük egy bácsi is. Habár mosolyogtak, 

így sem teremtettek túlságosan felszabadult légkört. Többnyire a pályamunkámról kérdeztek a 

feleletem során. Úgy tűnt, hogy nem sikerült felvennem a megfelelő, hivatalos stílust, és 

ennek hatására a hangulat egyre csak oldódott, a végére már nevettek is, főleg amikor 

megkérdezték, hogy hova jelentkeztem továbbtanulni, és elmondtam, hogy matek-bioszra. 

Féltem, hogy a stílusom és a reálos továbbtanulásom miatt nem fogok jó helyezést elérni, de 

úgy látszik, szimpatikus lehettem nekik, hiszen a bejutásomhoz képest tíz helyezetet 

javítottam az eredményemen. 

 

 

 



Mit tanácsolsz azoknak, akik szeretnének indulni az OKTV-n? 

 

Érdemes minél több téren kipróbálni magad, mert lehet, hogy nem azzal fogsz bejutni, amiben 

a legjobbnak érzed magad. 11-ben érdemes sok tárggyal próbálkozni, aztán 12-ben azokkal 

indulni, amik jobban sikerültek.  

 

 

Milyen hobbijaid vannak? 

 

Alapvetően a hobbijaim a természet köré épülnek. Szeretek kirándulni, sokszor járunk el a 

családommal hegyet mászni, vagy bringázni. Ősszel imádok leveleket gyűjtögetni, ezenkívül 

csirkéket is tartok otthon. Rajzolgatni is szeretek, most éppen Magyarország térképet 

rajzoltam fel a falamra. Majd be fogom jelölgetni rajta a nemzeti parkokat, és ki is egészítem 

őket néhány információval.  

 

Miben mutatkozik még meg a bioszos irányultságod?  

 

Ültetgetni is szoktam. Nagyon megfogott a farmi élet, idős koromra is valami hasonlót tudnék 

elképzelni magamnak. Sokat palántázok, most például paradicsomokat keltettem, meg más 

növényeket. A szobám lassan úgy néz ki, mint egy dzsungel! Az állatokat is szeretem, a 

csirkéken kívül két kutyánk és két macskánk van otthon. 

 

Lassan nyolc éve, hogy a gimibe jársz. Mik voltak a legemlékezetesebb, illetve a 

legviccesebb emlékeid ebből az időszakból?  

 

Egyszer az osztállyal egy pad belsejét beraktuk egy szekrénybe. Erre azért volt szükség, mert 

akkor volt egy ilyen hobbink, hogy az ebédnél kapott narancsot feltűztük a fogasokra, és 

kidíszítettük őket. Már vagy öt narancs összegyűlt, és mindegyiknek más ruhát adtunk, 

például az egyikre ráraktunk egy Mexicorn-os zacskót. Aztán jött egy ötlet, hogy az egyiket 

díszítsük csavarokkal. Csúnya módon a pad belsejéből szedtük ki a csavarokat, és emiatt ez 

mindig kiesett, és ezért vigyázni kellett rá. De ebben inkább az az izgalmasabb, hogy az egyik 

ilyen narancs már négy éve az ofő szekrényében van egy befőttesüvegben. Nem rohadt meg, 

be se penészedett, csak összezsugorodott egy pinpong-labda szerű, feketés gumóvá. 

 

Sokat aktívkodtál az elmúlt években, például az ebédlőben lévő bioszos plakátot is te 

készítetted. Az egyetemen nem fog hiányozni ez a pörgés?  

 

Az a probléma, hogy ott sokkal nagyobb közösségben kellene felvennem ezt a szerepet. Az 

ELTE Illyés Szakkollégiumába jelentkeztem, ahol van lehetőség a közösség érdekében 

tevékenykedni, így ha felvennének, folytathatnám, amit elkezdtem. Remélem, sikerülni fog! 

 

Mik a terveid a jövőre nézve? 

 

Biológia-matematika szakos tanár szeretnék lenni. Fő célom, hogy megnöveljem a tanárok 

tekintélyét. Az utóbbi években elég kevés joguk van, és egyre több eszközt vesznek ki a 

kezükből, amitől a diákok is szemtelenebbek lesznek. Ezen szeretnék valamelyest változtatni. 

Bár ezek elég távlati tervek, megfelelő szigorral és jófejséggel talán el lehet érni őket. Úgy 

gondolom, a XXI. században a városok nélkül nem lehet megélni, így csak később költöznék 

vidékre a családom társaságában. Szeretnék minél több állatot tartani – remélem, belefér majd 

a kasszába.  


