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Miért pont rajzzal indultál az OKTV-n?  

 

Igazából már tavaly is érdeklődtem a rajz OKTV iránt, de akkor még nem nagyon volt 

kedvem indulni. Most úgy gondoltam, van hozzá ihletem, és ötletem, úgyhogy ezért 

választottam a rajzot.  

 

Szerinted mire van szükség ahhoz, hogy indulj az OKTV-n?  

 

Biztos, hogy sok időre van szüksége az embernek, és elkötelezettnek kell lennie, ha végig 

akarja csinálni. Az is fontos, hogy érdekeljen a tantárgy, és legyen egy motivációd.  

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Tanárnő mondta el nekünk, talán két hete (március eleje – a szerk.). Igazából nem tudtam, 

hogy örüljek-e neki, hogy továbbjutottam, mert a harmadik forduló is nehéz. De végül is 

örültem neki, hogy továbbjutottunk. Nagyon meglepődtem, hogy rengetegen gratuláltak 

hozzá. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sok emberhez eljut majd ez a hír egyáltalán.  

 

Ki, és hogyan segítette a felkészülésedet?  

 

A legtöbbet Dékányné tanárnő segített, mivel ő készített fel minket. Már több, mint négy éve 

foglalkozott velünk. Az ő kreativitása, és ötletei is benne vannak a műveinkben, amit 

csináltunk. Főleg a portrénál dolgozott nagyon sokat azért, hogy mi is tudjunk fejlődni. Még 

Hajdú Zsoltné tanárnő is segített minket – ő nézte át a munkanaplót, és kritikát, tanácsokat 

adott arról, hogy hogyan írhatnánk át, hogy hatásosabb legyen. Itt egyébként azt kellett leírni, 

hogy hogyan jutottál el az ötletekig, illetve, hogy voltak-e korábbi ötleteid, hogy milyen 

inspirációk értek, és hogy mit szeretnél a művel kifejezni.  

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő?  

 

Az OKTV döntőjét a Budai Rajziskolába került sor. Egy kicsit izgultam, mert a feladat 

második része csak a helyszínen derül ki. Előszőr egy művészettörténeti tesztet írtunk Egry 

József és Barcsay Jenő munkásságához kapcsolódóan. Ezután következett a kreatív feladat, 

amit helyben tudtunk meg. Ez most egy stílusgyakorlat volt a két művész alkotói módjában. 

Megkönnyebbülés volt végre magam mögött tudni ezt a kihívást is. 

 

Mikor jöttél rá, hogy a rajzolás neked többet jelent egy hobbinál?  

 

Már kicsi koromban is nagyon szerettem rajzolni. Nyolcadik körül kezdtem el ténylegesen 

érezni, hogy igazából ez érdekel, és örülnék, ha ezzel tudnék foglalkozni.  

 

Mi ad ihletet a rajzaidhoz?  

 

Az OKTV-shez a tanárnő adta az ötletet, hogy mire gondoljak. Sokat segített abban, hogy 

fejlődjek. Zeneszámok is meg szoktak ihletni, például a mood boardokkal kapcsolatban.  



 

Mit szoktál csinálni, ha ihlethiányod van?  

 

Jó lenne, ha tudnám, hogy mit kell olyankor csinálni. (nevet) Ezzel szokott problémám lenni, 

hogy nincs ihletem, vagy motivációm. Szerintem idő kell ahhoz, hogy az embernek eszébe 

jusson valami. Esetleg az is segíthet, ha van egy másik kreatív személy az életében, aki tud 

tanácsokat adni.  

 

Ismertél meg a rajzolás által új embereket?  

 

Néha versenyeken összeismerkedtem érdekes emberekkel. Ilyenkor mindig érdekes megtudni, 

hogy mások miket rajzoltak a versenyre. Sokan olyan technikákat alkalmaznak, amikről el 

sem tudtam képzelni, hogy csinálták. Például tussal rajzoltak, amivel nekem mindig meggyűlt 

a bajom.  

 

Miben mutatkozik még meg a rajzok, művészetek iránti érdeklődésed?  

 

Érdekel a művészettörténet is, mivel a történelmet is szeretem. Múzeumokba is szívesen 

járok. 

 

Milyen hobbijaid vannak még?  

 

Szeretek olvasni, Agatha Christie krimijei a kedvenceim. Zenét is szeretek hallgatni, bár ez 

igazából mindenkiről elmondható. A barátaim szülinapjára sokszor sütök sütiket, és tortákat, 

annak nagyon szoktak örülni.  

 

Ha lenne egy napod szabályoktól/pénztől/időtől/távolságtól függetlenül, amikor azt 

csinálsz, amit szeretnél, mivel töltenéd?  

 

Szerintem utaznék, mert nagyon szeretek múzeumokba járni. Egyszer már voltam Bécsben, 

de oda visszamennék, és megnézném a Belvedere kastélyt. Az egy hatalmas múzeum, ahol 

már voltunk, de nem tudtuk befejezni, mert annyi minden van ott. Firenzébe is elmennék az 

Uffizi Képtárba. Szóval inkább világvárosokat látogatnék.  

 

Mi a legemlékezetesebb élményed az elmúlt nyolc évből?  

 

Talán az ötödikes BKTN-hetet mondanám. Az volt az első BKTN-ünk, és szerintem az volt a 

legjobb. Minden nagyon új volt, és ezért minden lenyűgözött minket.  

 

Mit üzennél azoknak, akik majd csak most kezdik a gimit?  

 

Legyenek kicsit kritikusak, és jöjjenek rá, mi az, amit fontos megtanulni, és mi az, aminél 

nem baj, ha két hét múlva elfelejtik. Nem lehet az ember mindenben tökéletes. Az 

osztálykirándulásoknál sajnos nem mindenki lelkes, de én azt javaslom, hogy próbáljanak 

meg jól kijönni egymással, hogy egy kellemes élményként maradjanak meg ezek az alkalmak. 

Ez az, ami a legjobban megmarad nyolc év után, amikor elmegyünk innen.  

 

 

 

 



Mik a terveid a jövőre?  

 

A jelentkezéseknél a tervező-grafikát jelöltem meg egy pár helyen, meg anglisztikát. Főleg 

külföldre szeretnék menni tanulni. Skóciába próbálkoztam jelentkezni, aminek egyelőre nem 

tudom, hogy mi lesz az eredménye, de remélem, hogy sikerül. 


