
Antal Ákos  

 
Miért pont matekkal indultál az OKTV-n?  

 

A felvételire apukámmal gyakoroltam a matekot, és azóta is az ment a legjobban. Úgy 

éreztem, jó vagyok belőle, és a tanáraim is mondták, hogy induljak.  

 

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

 

Szerintem bárki elindulhat, ez csak gyakorlás kérdése. Ha rászánjuk az időt, és sokat 

gyakorlunk, akkor annyira nem is nehéz.  

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Elég sokáig vártam, mert későn jött az eredmény. Naponta kérdezgettem Papczun tanárnőt, 

hogy megvan-e már az eredmény. Amikor megvolt, bejött a terembe, és akkor mondta, hogy 

sikerült. Örültem, de közben egy picit sajnáltam is, mert az egyik osztálytársam, Bendegúz is 

ott volt a második fordulóban, de nem jutott be a döntőbe.  

 

Ki, és hogyan segítette a felkészülésed?  

 

Tempfli Ágota tanárnő és Papczun Mária tanárnő. Papczun tanárnővel órákon is együtt 

dolgozunk, és ad külön feladatokat. Ezenkívül mindkét tanárnővel van matek szakköröm.  

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő?  

 

Hát, vegyesen. Három feladat volt, amiből megcsináltam kettő és felet, ami elég jó. De a 

végén rájöttem, hogy az egyik feladatnak az első lépése nem száz százalékosan biztos. Szóval, 

majd még meglátjuk. De igazából nem izgulok, majd lesz, ami lesz.  

 

Szoktak tőled segítséget kérni a matekkal kapcsolatban?  

 

Szoktak kérni, de nem mindenkinek tudok segíteni. Valaki úgy matekozik, hogy egy feladatra 

azt a módszert használja, amit megtanultak órán. Én nem így oldom meg a feladatokat, hanem 

mindig azt használom, ami beugrik, vagy amit a legkönnyebbnek érzek. Aki ugyanúgy 

gondolkozik, mint én, annak tudok segíteni, de aki máshogy, annak nem mindig.  

 

Ismertél meg új embereket a matek által?  

 

Inkább csak arcról, de így igazából nem. Általában Bendegúzzal mentünk ketten, és akkor 

nem ismerkedtünk, hanem ketten voltunk együtt.  

 

Milyen hobbijaid vannak?  

 

Kosárlabdázom, és régebben zongoráztam, bár azt már abbahagytam. Meg ugye a matek   

 



Sokszor indultál diákolimpiákon is. A röpin például második helyezést értetek el a 

csapattal… 

 

Alapból kosárlabdázom, a röpin azért indultam, mert Zalán, a csapatkapitány hívott. 

Egyébként is jó sport, meg élvezem. Az is nagyon jó benne, hogy az évfolyamtársaimmal és 

az iskolatársaimmal vagyok, és tök jófejek. A hangulat nagyon jó, szóval megéri egy napra 

elmenni, és játszani egyet.  

 

Hogy tudod a sportot és a tanulást összeegyeztetni?  

 

Vannak néha problémák, mert esténként vannak az edzéseim. Így nem nagyon tudok 

hazamenni, mert már jöhetnék is vissza. Egyébként annyira nem nehéz, mert ott vannak 

mellette a hétvégék, meg a délutánok, szóval meg lehet oldani.  

 

Ha lenne egy napod szabályoktól/pénztől/időtől/távolságtól függetlenül, mivel töltenéd?  

 

Szerintem beutaznám a világot. Elmennék mindenhova: Ázsiába, Dél-Amerikába, Észak-

Amerikába, meg Európában is csomó helyre. Igazából az is érdekel, ami kultúrával 

kapcsolatos, például Rómában a Colosseum. A természeti tájak talán még jobban érdekelnek, 

például Dél-Amerikában az Amazonas vidéke.  

 

Mi a legemlékezetesebb élményed a gimiből?  

 

Talán az erdei iskola. Akkor nagyon jól összekovácsolódott a társaság. Tetszett a környezet is, 

az is, hogy az osztálytársaimmal és a barátaimmal lehettem.  

 

Mit tanácsolnál azoknak, akik csak most kezdik a gimit?  

 

Azt, hogy ahhoz, hogy valaki jól végezze ezt a sulit, tanulni kell, és mindig oda kell figyelni. 

A tanároknak is ez az érdekük, és nekünk is ez az érdekünk, úgyhogy ha az ember tanul, és 

odafigyel, akkor nem megoldhatatlan feladat.  

 

Mik a terveid a jövőre?  

 

Most nagyon hezitálok, hogy hova menjek egyetemre, de több, mint valószínű, hogy mérnöki 

pályára megyek a BME-re. A BME-n belül kérdéses, hogy milyen mérnök legyek. Hogy 

belföld, vagy külföld, azt majd még meglátjuk.  


