
Lókucza Viktor 

 

 
Mi fogott meg a töriben?  

 

Mikor a történelmet tanulmányozzuk, akkor bizonyos folyamatokat meg tudunk vizsgálni. 

Bele tudunk látni az emberi döntésekbe, sorsokba, illetve politikai ambíciókba, amik 

kihatással vannak mások életére. Számomra az is nagyon érdekes, hogy az emberi tényezőkön 

mennyi minden alapul.  

 

Mi a kedvenc történelmi korszakod?  

 

Szerintem a legérdekesebb korszak a hidegháború.  

 

A töri pályamunka kicsit máshogy néz ki, mint a többi. Ha jól tudom, több embert is 

felkerestél, hogy interjút készíts velük. Mesélnél erről egy kicsit? 

 

Olyan emberektől kaptam segítséget, akik a társadalmi ranglétrán sokkal feljebb vannak, és ez 

engem nagyon lenyűgözött. Olyan emberekkel találkoztam, és készítettem interjút, akik ezt a 

kort, és a szovjet hadifogságot átélték. Így én is át tudtam érezni, milyen szörnyűségeken 

mentek keresztül a munkatáborokban.  

 

Mennyi előnyt jelenthet ez az érettségin?  

 

Főleg a harmadik forduló, a szóbeli döntő segíthet sokat. Előtte átnézem azt a részt, ami 

kelleni fog a döntőre, ezzel együtt pedig felkészülök az érettségire is.  

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Március 21-én jöttem haza Londonból, és másnap délelőttre vártam az eredményt. De csak 

estefele kaptam a tanáromtól üzenetet, hogy bejutottam a döntőbe. Nagyon meglepődtem, 

mert nem számítottam arra, hogy tovább jutok. Ugyan tavaly is bejutottam a döntőbe, de 

akkor jobb helyzetből indultam. Most sokkal rosszabb helyzetből sikerült bejutnom.  

 

Ki volt a felkészítő tanárod, és miben segített?  

 

Szilágyi Mária tanárnő volt az, aki végig segített ebben a projektben. Rengetegszer átnéztük a 

pályamunkát, nagyon sok ötletet adott. Egyébként nagyon nehéz volt, mert mégis csak 

huszonöt oldalt kellett megírnom tizennyolc évesen. Szerintem nagyon sokat segített, hogy a 

tanárnő feltétlen támogatását élveztem. Ezenfelül Hajdú Zsoltné tanárnőnek is sokat 

köszönhetek, mert ő tudta elintézni azokat a találkozókat, amelyek elengedhetetlenek voltak a 

pályamunka megírásához. Illetve Gelencsérné tanárnőnek is sokat köszönhetek, mert ő nézte 

át nyelvtanilag a pályamunkámat, és nagyon sok jótanáccsal látott el.  

 

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

 

Leszegett fejjel, két lábbal a földön… Nem szabad elbízni magunkat. Nagyon jó, ha valaki 

tovább jut a fordulókba, de meg kell adni a tiszteletet a feladatnak.  



 

Van valami módszered, vagy kabalád a stressz ellen?  

 

Mindig megpróbálom úgy felfogni az egészet, mintha ez egy harc lenne, amit ha megnyerek, 

nagyon előnyös helyzetbe kerülök. Ez hajt engem előre. 

 

Milyen hobbijaid vannak?  

 

Heti négyszer-ötször járok edzőterembe, ezenkívül a motorsportokért és a Forma1-ért 

rajongok. A kedvenc csapatom a Ferrari, a kedvenc versenyzőm pedig Sebastian Vettel.  

 

Hogy tudod összeegyeztetni az edzést a tanulással?  

 

Egész jól be tudom osztani az időmet. Miután végzek a suliban, egyből elmegyek az 

edzőterembe, ami Gyártelepen van. Az edzés úgy másfél-két órát vesz igénybe, és utána még 

este szoktam tanulni. Az a nagy szerencsém, hogy a tanulás elég könnyen megy, így mindig 

megtalálom a tökéletes egyensúlyt a tanulás, a sport, és a szabadidő között. 

 

Lassan nyolc éve jársz a gimibe. Mi a legemlékezetesebb élményed ebből az időszakból?  

 

Nekem a legemlékezetesebb élmény a prágai osztálykirándulás volt tavaly ősszel. Nagyon 

rajongok a kozmopolita nagyvárosokért, ezért is tetszett, hogy elmentünk egy Budapest 

nagyságú külföldi nagyvárosba, és ott töltöttünk három napot. Jó volt, hogy összehozta az 

osztályközösséget.  

 

Hogy sikerült megszervezni, hogy Prágába mehessetek?  

 

Ez főleg Orgovánné Deminger Kornéliának köszönhető, aki hét évig volt az osztályfőnökünk. 

A mostani osztályfőnökünk, Gengeliczkyné tanárnő is sokat segített, szóval ez főleg az ő 

érdemük.  

 

Mik a terveid a jövőre nézve?  

 

A budapesti Corvinus Egyetemre szeretnék menni pénzügy és számítás szakra. 

Felnőttkoromban a tőzsdézéssel, és a banki élettel szeretnék foglalkozni. Nem tartom 

valószínűnek, hogy Magyarországon fogok élni, inkább valamelyik külföldi nagyvárost látom 

reálisabbnak, például Londont, Berlint, vagy valamelyik amerikai nagyvárost.  


