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Mi fogott meg ebben a tantárgyban? 

 

Az, hogy egyszerű, könnyen érthető, és nagyon sok segítséget ad az olaszhoz. Tényleg 

nagyon egyszerű a nyelvtana, és szeretem az ilyen logikus dolgokat.  

 

Szeretnél más újlatin nyelveket tanulni?  

 

Olaszt most is tanulok a gimiben, meg spanyolul is szeretnék megtanulni. Imádok 

Olaszországban és Spanyolországban nyaralni, de semmiképpen sem élnék külföldön. Meg 

van egy olyan tervem, hogy ott legyen egy nyaralóm, bár ez igazából még a jövő kérdése.  

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Inkább a tavalyiról beszélnék, mert ugye akkor voltam először. Nagyon-nagyon 

meglepődtem, mert mindig, amikor megcsinálok egy fordítást, nem tudom eldönteni, hogy jól 

sikerült-e, vagy sem. Tavaly is így volt, szóval nagyon meglepődtem, amikor tanárnő mondta, 

hogy bejutottam. Mivel idén már nincs órám tanárnővel, hetente felkerestem, hogy van-e már 

eredmény, és egyszer mondta, hogy bejutottam.  

 

Ki a felkészítő tanárod, és miben segített?  

 

Nagy Judit tanárnő segített, rengeteg lapot töltetett ki velünk, meg fordításokat, és külön 

órákat is tartott. Ha nem értettünk valamit, tök jól és gyorsan elmagyarázta.  

 

Van valami módszered/kabalád stressz ellen?  

 

Kabalám van, egy fekete karkötő. Nem szoktam annyira izgulni, általában zenét hallgatok, és 

az megnyugtat.  

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő? 

 

A fogadtatás jó volt, és nagyon szép helyen voltunk, az ELTÉ-nek az egyik kollégiumában. 

Kaját is kaptunk, ami elég jól jött egy három órás versenyen. Megmondom őszintén, nem 

tudom eldönteni, hogy sikerült a verseny. Volt egy szerkezet, amit biztosan elrontottam, de 

ennek ellenére reménykedem. Szerintem a legtöbb szöveget elég fura állapotban írhatták a 

költők, de ez most érthető volt, és tetszett is. Ezt Cicero írta az emberek és az istenek 

kapcsolatáról. Arról szólt, hogy az istenek teremtették a Földet, és az emberek pedig csak az ő 

bábjaik voltak.  

 

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

 

Azt tanácsolom igazából, hogy próbáljanak meg minél több fordítást megcsinálni időre, mert 

az nagyon segíti a versenyt. Mindig az állítmányt keressék meg először, utána meg az alanyt. 

A tanárnő mindig azt mondja, hogy a szótárban nem mindig az első jelentést kell megnézni, 

hanem átolvasni az egészet.  



 

Milyen hobbijaid vannak?  

 

Nagyon szeretek a barátnőimmel, és a barátommal lenni. Sokat járunk bulizni, majdnem 

minden hétvégén kieresztjük a gőzt. Régebben szerettem olvasni, de most már egyáltalán 

nincs rá időm. Ezenkívül filmet szoktam nézni a barátommal, meg sokszor elmegyünk 

moziba, vagy kajálni. És Punnany Massif koncertre is sokszor megyek, azt nagyon imádom!  

 

Nagyon sokan elégedetlenek azzal, hogy göndör a hajuk, és inkább kivasalják. Van 

valami tanácsod számukra?  

 

Nekem ilyen a természetes hajam, és minden göndörnek azt ajánlom, hogy hozzá se érjen a 

hajához, mert igaz, hogy mindenki más hajtípusra vágyik, de egy egyenes hajat bárki tud 

csinálni hajvasalóval, de egy természetes göndör hajat nem lehet csak úgy elérni. Szóval azt 

javaslom a göndör hajú lányoknak, hogy ki ne vasalják a hajukat, mert ez szexi, és nagyon jó 

karaktert ad az arcnak.  

 

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

 

Hetedikben Szlovákiában voltunk osztálykiránduláson. Pont akkor volt márciusban a 

legnagyobb havazás. Szép időben indultunk el, ezért senki nem vitt meleg cuccot, és 

mindenki egy szál Converse-ben fagyoskodott. Például az egyik barátnőm úgy nézett ki az 

egész túra alatt, hogy felvett magára egy pulcsit, és rá még kettőt, a cipőjére nejlont, és 

duplafarmert is, mert pont akkor kezdett el havazni. Én rosszul is voltam az egész túra alatt, 

mert elkaptam egy vírust. Annyit röhögtem, mert egyszerűen rossz helyre mentünk, minden 

nap templomokat néztünk, a szálláson pedig nem mertem sapka nélkül aludni, mert tele volt 

bogárral… Alapjába véve negatív dolgok történtek, például szlovák gyerekek odajöttek sárral 

dobálni minket, de az egészet viccnek fogtuk fel. Szóval nagyon szenvedtünk, de mégis 

pozitív élményként maradt meg bennünk.  

 

Mik a terveid a jövőre nézve?  

 

Egész biztos vagyok benne, hogy jogi pályára fogok menni, amihez a latin nagyon jó alapot 

adott. Magyarországon szeretnék élni, itt érzem otthon magam igazából. Nagyon szeretnék 

majd két fiút, mert sokkal közelebb érzem magam hozzájuk, mint a lányokhoz. Persze ha 

lányom lesz, az se baj. Több kutyát is szeretnék otthonra, mert anyukám csak egyet enged. És 

mindenképpen a házban szeretném tartani őket, mert anyu nem engedi, hogy bevigyem a 

kutyámat, és ez nagyon rossz. Amúgy is szeretnék a kutyámmal aludni!  

 

 


