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Mi fogott meg ebben a tantárgyban?  

 

Mindig is jól ment a matek, már általános iskolában is nagyon szerettem. Az fogott meg 

benne, hogy logikus, teljesen fel van építve, és könnyen érthető, hogy mi miből következik, és 

mit hogyan kell csinálni. Sokkal jobban le tud kötni, mint a többi tantárgy.  

 

Sok embernek mégis nehezen megy. Szoktak tőled segítséget kérni?  

 

Igen, szoktak. Néha a barátaim, meg a barátnőm is. Ha nem megy nekik valami, megkérdezik, 

és szívesen segítek.  

 

Ki a tanárod? Hogyan segítette a felkészülésedet?  

 

Papczun Mária tanárnő tanít, amióta faktos vagyok, tehát már tizedik óta. Szakkörre is járok, 

és OKTV-s feladatokat hozott nekünk tavaly, meg tavaly előtt is el. Nagyon sokat csináltunk, 

pláne most, amikor két héttel a döntő előtt kiderült, hogy bejutottam.  

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Már régóta vártuk, mert ugye novemberben volt a második forduló, és most március elején 

derült ki az eredmény. Már nagyon érdekelt, hogy bejutottunk-e, és a tanárnő minden nap 

lejött, és megkérdezte, hogy jött-e már levél, hogy ki jutott tovább. Egyik reggel felmentem, 

és mondta, hogy továbbjutottam. Nem az, hogy el se hittem, mert reméltem, hogy ez lesz, de 

nagyon örültem neki.  

 

Mit tanácsolsz azoknak, akik a későbbiekben szeretnének indulni a versenyen?  

 

Nem árt sok időt ráfordítani. Mielőtt kiderült, hogy bejutottam a döntőbe, csak hétvégenként 

foglalkoztam vele, és akkor is inkább csak egy-két órát, de azt akkor igenis minden héten 

rászántam. Papczun tanárnő mindig elmondta, hogy mit csináljak, megfogadtam a tanácsait, 

és ez is sokat segített.  

 

Van valami módszered, vagy kabalád stressz ellen?  

 

Van egy piros, agyalakú szivacs stresszlabdám, azt szeretem nyomkodni. De amúgy annyira 

nem vagyok stresszes. Inkább csak végig szoktam gondolni, hogy van-e értelme stresszelni, és 

ha úgy gondolom, hogy nincs, akkor nem stresszelek.  

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő?  

 

Három feladatot kaptunk, abból kettőt meg tudtam csinálni, meg egy picit a harmadikból is, 

szóval majd meglátjuk, mi lesz. A többiek arcán azt láttam, hogy elvontak, meg kicsit kockák. 

(nevet) Például a mellettem ülő srác rengeteget írt. Mire nekiálltam az első feladatnak, ő már 

írt vagy másfél oldalt, azt nem értem, hogy hogyan.  

 



Milyen hobbijaid vannak?  

 

Kosarazok és trombitálok. Ez igazából elég sok időt elvesz az életemből. Már ötödiktől úgy 

van, hogy hétvégén vagy edzésre, vagy zeneórára, vagy zenekarra megyek. A gimi csapatában 

is kosarazok, ami ugye heti három edzést jelent. Két zenekarban vagyok benne, a 

kiskunlacházi zenekarban, meg a GEO-ban.  

 

Hogy kerültél be a GEO-ba?  

 

Nagyjából egy éve vagyok benne. Bíró Milánnal már régebb óta jóban voltam, és egyik 

délután odajött hozzám, hogy lenne-e kedvem a GEO-ban trombitálni, és kipróbáljuk-e. 

Mondtam, hogy persze, kipróbáljuk, miért ne. Mert ismertem őket, meg voltam koncerten, és 

előtte is nagyon tetszett már. Legutóbb a Sárgaházban volt koncertünk februárban, és ha 

minden jól megy, áprilisban is lesz a Kis Á-ban Pesten koncert.  

 

Mióta zenélsz?  

 

Elsőben kezdtem, tehát már tizenkét éve. A szüleim találták ki, hogy van-e kedvem zenélni, 

én meg mondtam, hogy persze, próbáljuk ki, mert ha ők mondják, akkor biztos jó lesz, és 

tényleg jó is volt. Onnantól már az én döntésem volt, hogy abbahagyom-e, vagy sem. De 

nagyon megszerettem, szóval folytattam.  

 

A sportot mennyire tudod összeegyeztetni a tanulással?  

 

Nem nagyon szoktam edzést kihagyni a tanulás miatt. Akkor inkább elmegyek edzésre, és 

kevesebbet tanulok, vagy valami ilyesmi. Bár igazából ez idén egy fokkal könnyebb, mert így, 

hogy végzős vagyok, hétfőn nincs első két órám, meg kedden elsőm, és akkor szoktam 

igazából tanulni. Tavaly kicsit nehézkesebb volt, de edzés előtt, vagy edzés után 

megoldottam.  

 

Pár hónapja egy töriversenyen Bodnár Patrikkal és Czeglédy Levivel másodikak 

lettetek. Fontos lehetett, hogy jól össze tudjatok dolgozni…  

 

Igen, nagyon jóban vagyok velük. Már tavaly is indultunk ezen a versenyen, és idén is 

megpróbáltuk. A második forduló és a döntő abból állt, hogy három napunk volt megoldani 

egy esetet, és készíteni róla egy előadást. Ez alatt a három nap alatt ki is voltunk kérve 

órákról, és folyamatosan együtt csináltuk ezeket a balhékat. Egyes pontokban ütközött a 

véleményünk, vagy a személyiségünk, de ezeket elég ügyesen áthidaltuk. Végül is 

mindenkinek érvényesült a véleménye, és egy szép, kerek egész lett belőle. Jól is sikerült, 

szóval elégedettek vagyunk az eredménnyel.  

 

Lassan nyolc éve jársz a gimibe. Mi a legviccesebb/legemlékezetesebb élményed ebből az 

időszakból?  

 

Az vicces volt, amikor hetedikben egyik szünetben narancsot dobáltunk ki az ablakon. 

Szerencsére nem találtunk el senkit, az kicsit veszélyes lett volna. Az biztos, hogy valamelyik 

tanár nagyon ideges lett. De az az ablak nagyon megihletett minket, ott mást is dobáltunk ki, 

például tesicuccot.  

 

 



Mik a terveid a jövőre nézve?  

 

Szeretnék leérettségizni, aztán egyetemre menni, most ez az első számú terv. Elsőként a BME 

mechatronika szakát jelöltem meg, mert az a robotikával foglalkozik, és az nagyon érdekel. 

Például szívesen terveznék egy Marsjárót, vagy űrszondát. Megjelöltem még a gépészt is, 

meg a villamosmérnököt, de szerintem, ha összejön az érettségi, akkor fel fognak venni. 

Gondolkozom rajta, hogy külföldön tanuljak fél évet, vagy egy évet, de nem szeretnék oda 

költözni. Az egyetemet biztos itthon fogom csinálni, aztán majd meglátjuk, mit hoz az élet.  


