
Prótár Noémi 

 
Mi fogott meg ebben a tantárgyban? 

 

Amikor hetedikes voltam, a szakkörválasztós lapon az oroszt jelöltem be, mert mindenképpen 

el akartam kezdeni egy másik nyelvet. Nyolcadikban újra kiosztottak egy lapot, de akkor már 

megjelent rajta az olasz is, úgyhogy inkább „átpártoltam” oda. Az olasz kultúrát és a nyelvet 

is nagyon szeretem, mindig nagyon élvezem, amikor van lehetőségem olaszul beszélni.  

 

Szerintem rengetegen egyetértenek abban, hogy az olasz különösen szép nyelv. Melyik 

olasz szavak a kedvenceid?  

 

A peró (de, azonban) szóban jól el tudom nyújtani a szóvégi o-t, és így marad egy kis időm 

gondolkodni… Bár sajnos gyakran arra jövök rá, hogy nincs is „de”, hanem egyszerűen csak 

be kellett volna fejezni a mondatot.  

 

Milyen nyelveket beszélsz az olaszon kívül? 

 

Angolt és németet, már mindkettőből megvan a középfokú nyelvvizsgám. Olaszból egyelőre 

még nincs meg, de a közeljövőben szeretném letenni.  

 

 

Jártál már Olaszországban?  

 

Igen, a nyáron voltunk kint a családommal egy hétig. Nagyon jól éreztem magam! Az olaszok 

szerintem nagyon nyitottak; hihetetlen jó érzés volt, hogy így fordultak felénk, és nem 

zárkóztak el a (sokszor igen banális) kérdéseinktől. Amikor próbálkoztam velük olaszul 

beszélni, egyetlen esetet leszámítva mindenki nagyon pozitívan állt ehhez. Ez nagyon jólesett, 

szóval a nyaralás a szívemnek kedves emlék maradt! Mindenképpen szeretnék még 

visszamenni, és most az egyetemmel erre meg is nyílnak majd a lehetőségek.  

 

Ki volt a felkészítő tanárod, és hogyan segített? 

 

Ertl Péter tanár úr, és tulajdonképpen mindenben, de tényleg mindenben segített. Kezdve 

azzal, hogy elindította az OKTV-szakkört, azon át, hogy mikor kiderült, hogy továbbjutottam, 

feladatlapokat és hallásértéseket csináltatott velem, és rengeteg segédanyagot adott, sok tippel 

és jótanáccsal látott el, emellett külön is sokat foglalkozott velem, egészen addig, hogy 

minden helyzetben motivált, és mindig hangsúlyozta, hogy bármilyen eredmény is születik, ő 

büszke lesz rám. És én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok.  

 

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál az OKTV-re?  

 

Még a versenyen megmondták, hogy egy hét múlva derül ki az eredmény. Tűkön ülve 

töltöttem el ezt az időt, és amikor eljött a szerda, egész nap arra vártam, hogy bemondják a 

rádióba, hogy Ertl tanár úr hív a tanáriba. Ez azt jelentette volna, hogy végre kiderült az 

eredmény. Magyarórára vártunk, amikor megérkezett Hajdú tanárnő – aki egy tanáriban van 

Ertl tanár úrral – és kérdezte, hogy tudom-e már az eredményt. Mondtam, hogy nem, és hogy 



nem akar-e Ertl tanár úr „egészen véletlenül” beszélni velem, mert már nagyon izgulok. 

Tanárnő annyit árult el, hogy már lehet tudni az eredményt, de nem fejtette ki bővebben, és 

órán sem adott jeleket, úgyhogy ez megduplázta az izgatottságom (ami már amúgy is a 

tetőpontjánál járt). Mikor találkoztam a tanár úrral, rögtön azzal kezdte, hogy rossz hírei 

vannak. Csakhogy a mondat úgy folytatódott, hogy „Rossz híreim vannak, mert bejutott az 

OKTV-re, és sokat kell majd készülnie!”. És én eszméletlenül megkönnyebbültem, és még 

mindig nagyon örülök a pozitív kimenetelnek.  

 

Van valami módszered, vagy kabalád a stressz ellen?  

 

Nem hiszem, hogy ezt kabalának lehet mondani, de mindig imádkozom a versenyek előtt. 

Ezenkívül nincs, bár nagyon izgulós vagyok. Mindig igyekszem megnyugodni, ami többé-

kevésbé – bár inkább kevésbé – sikerül is. Nem vagyok babonás, de van egy tollam, amivel az 

összes OKTV-t írtam. Ez egy vadiúj toll, így nem kellett attól félnem, hogy mondjuk, kifogy a 

hallásértés felénél, én pedig lemaradok.  

 

Milyen volt a döntő? 

 

A döntő előtt (természetesen) nagyon izgultam, de alapvetően egy nagyon pozitív élményként 

maradt meg bennem. Mindenki borzasztó kedves volt, és jó volt újra látni azokat az arcokat, 

akikkel egyszer már találkozhattam. A verseny részei nem okoztak meglepetést, hiszen az 

Oktatási Hivatal honlapján fenn vannak a követelmények, azonban a feladatok így is nehezek 

voltak. A zsűri bizottsága azonban nagyon kedves volt, végig mosolyogtak és minden 

versenyzőhöz nagyon nyíltan álltak hozzá. (Egy lány azt is mondta, hogy „nagyon aranyosak, 

olyan volt, mint egy beszélgetős teadélután” – én azért kicsit stresszesebben éltem meg.) 

Emellett a versenyzők is felettébb szimpatikusak voltak, mindannyiunkat összekötött az, hogy 

ugyanabban veszünk részt és ugyanazon megyünk át, nagyon sok spontán beszélgetés 

kialakult, úgy, hogy esetleg a másik nevét sem tudtuk. Ezen felül pedig köszönöm Ertl tanár 

úrnak, hogy elkísért és végig várt velem két-három órát (a csoportomban sikerült hátulról a 

harmadik sorszámot kihúzni, persze, tehát a végén voltam a szóbeli résznek), és ez tényleg 

sokat segített, hogy nem egyedül kellett mennem. 

 

 

Mit tanácsolsz azoknak, akik a későbbiekben szeretnének indulni?  

 

Nekem az OKTV-s szakkör nagyon sokat segített. Itt feladatlapokat oldottunk meg az első 

fordulóra, 2003-tól az összest megcsináltuk. A második fordulóra nagyon sokat készültünk 

hallásértésből és beszédből, ezenkívül kaptam filmeket és könyveket, valamint kerestem 

dalokat is. Bár az olasz dalok, amiket találtam, borzalmasok, úgyhogy nem ajánlom őket 

senkinek. De ha valaki talál valami jót, azt nyugodtan megoszthatja velem is! (nevet)  

 

 

Milyen hobbijaid vannak?  

 

Nagyon szeretek zongorázni, bár közönség előtt nem kultiválom annyira. A lámpalázam 

eléggé megmutatkozik… Ezenkívül írni is szeretek, bár mostanában kevés időm jut rá; 

reggelente pedig a lusta énem szokott nyerni, minthogy előbb felkeljek. Ezenkívül szívesen 

olvasok is. 

 



Lassan hét éve a suliba jársz. Fel tudnál idézni néhány érdekes emléket az elmúlt 

évekből?  

 

A BKTN-ek mindig pozitív és érdekes élménynek számítottak. Az idei kávéház 

megrendezését nagyon élveztem, mert nagyon összehozta az osztályt. Az utolsó utáni 

percekig dolgoztunk rajta, de az volt benne a legjobb, hogy tényleg mindenki odarakta magát, 

és csinálta. A gólyaavató szintén szuper volt. Én leginkább a színdarabot írtam, de nagyon 

szerettem csinálni. Hatodikban bejutottunk a Művészeti estre az osztályénekkel, az is egy 

élmény volt számomra. Jelbeszéddel mutogattuk el az Egyszer véget ér a lázas ifjúság 

kezdetű dalt. És még mindig emlékszem a mutogatás nagy részére, úgyhogy az mindenképp 

maradandó!  

 

A sok közös program mennyire hozta össze az osztályt?  

 

Nem gondolom, hogy kiemelkedően jó osztályközösség lennénk, de szerintem mindenképpen 

jó, hogy össze tudunk fogni, és nagyjából mindenki kapcsolatban van mindenkivel. Persze, 

nálunk is megvannak az ellentétek, de azt hiszem, hogy ez mindenhol így van. Talán a sok 

közös emlék hozott össze minket, meg a rengeteg idő, amit együtt töltöttünk. Szerintem 

mindenki arra törekszik, hogy jól érezze magát, és hogy próbáljunk egy irányba haladni, ha 

már nyolc évre összekerültünk.  

 

Mik a terveid a jövőre nézve?  

 

Olasz-magyar tolmács szeretnék lenni, mivel az olasz a szívem csücskévé vált. Ehhez először 

az ELTE-n a magyar-olasz szakot szeretném elvégezni. Sokszor azt sem tudom, hogy mit 

vacsorázom, szóval a távoli jövő még képlékeny. Szeretek emberek közt lenni, és emberekkel 

kommunikálni, szóval úgy gondolom, hogy ez egy jó irány nekem.  


