
Balla Júlia  

 
Miért pont magyarral indultál?  

 

Azért indultam magyarral, mert idén fogok érettségizni, és jó gyakorlásnak tűnt. Gondoltam, 

ha már év elején átnézem az anyagot, az csak a hasznomra válhat, legalább nem halogatom. 

Egyébként is szeretem a magyar nyelvet, úgyhogy megpróbáltam. 

 

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

 

Sok időre és elszántságra! Illetve szerintem mindenképpen fontos, hogy jó felkészítő tanárod 

legyen. Gelencsérné tanárnőnek nagyon hálás vagyok; olyan tanár, aki nem csak azt látja, 

hogy mire vagyok képes, hanem hogy mire lennék még képes. És addig bíztatott, terelgetett, 

amíg ezt én magam is beláttam. 

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Gelencsérné tanárnő mondta meg, és nagyon örültem neki.  

 

Hogy zajlott a felkészülésed?  

 

A felkészülés sok olyan kihívás elé állított, amikkel az iskolában nem találkozunk, nincs rá 

lehetőségünk, vagy szükségünk. Egy kiválasztott témában kellett alaposan belemerülni, ez 

sok-sok kutatással, könyvtárba járással, olvasással, szakirodalom gyűjtésével, összefüggések 

kereséséveljárt. Igazából az elején nem gondoltam, hogy ennyire élvezni fogom, és hogy ilyen 

hasznos és érdekes lesz. Gelencsérné tanárnő rengeteg órát töltött azzal, hogy segítse a 

felkészülésem – a tanárnő órarendileg nem is tanít, vagyis a saját szabadidejéből áldozott rám, 

amiért külön hálás vagyok. 

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő?  

 

Nagyon elégedett vagyok magammal, úgy érzem, tényleg minden tőlem telhetőt megtettem. 

Nagyon jól éreztem magam a döntő alatt is, és azt hiszem, végül is ez a legfontosabb. 

 

Mi a kedvenc irodalmi műved? 

 

A kedvenc novellám az Én és Énke, Karinthy Frigyestől. 

 

Milyen hobbijaid vannak? 

 

Szeretek kirándulni, festeni és agyagozni. Nem tudom, mennyire számít hobbinak, de van egy 

cicám is, Matyi. (nevet) A barátaimmal is sok időt töltök.  

 

 

 



Hogy találtál rá az agyagozásra és a festésre? Mikor kezdett érdekelni?  

 

Már régóta érdekelt, de nagyjából egy-másfél éve kezdtem el ezekkel többet és rendszeresen 

foglalkozni. Hetente járok foglalkozásra, de otthon is mindig dolgozom valamin. Úgy 

éreztem, szükségem van valami másra, hogy kifejezzem a gondolataimat, így átraktam őket 

egy teljesen más formába. Megnyugtat és kikapcsol, órákra ott tudom felejteni magam 

fölöttük.  

 

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

 

Feltalálnám az időgépet, nagyon cselesen megállítanám az időt, és ebben az egy napban 

maradnék. (nevet) Szerintem ez egy jó megoldás. 

 

Mi a legemlékezetesebb élményed az elmúlt nyolc évből?  

 

Az Erasmus+ által rengeteg élményt, barátot és új benyomást szereztem. Ausztriában és 

Németországban, de itt, Szigetszentmiklóson is nagyon sok programon vettünk részt és 

szerveztünk is; legfőképp fogyatékkal élők és menekültek körében, így közelebbről, a saját 

szemszögükből ismerhettük meg a helyzetüket. Azt hiszem, ezek voltak a legemlékezetesebb 

élményeim. Persze azért a végzős kirándulások se voltak rosszak. A soproni kirándulásunk 

hatására gondolkoztam el például azon, hogy esetleg ott folytassam a tanulmányaimat. 

 

Mit tanácsolnál azoknak, akik csak most kezdik a gimit?  

 

Azt tanácsolnám nekik, hogy mindenképp legyen egy értékrendszerük, amihez ragaszkodnak, 

és ahhoz igazítsák a külső dolgokat, akkor is, ha mást várnak el tőlük. A sok tanulnivaló közt 

néha elveszik, hogy mi is az, ami tényleg fontos, amit tényleg te akarsz. Ez nem feltétlenül 

jelenti azt, hogy akkor minden mást hanyagolj el, de jó, ha el tudunk néha vonatkoztatni a 

kötelességektől és kicsit kritikusak tudunk lenni. 

 

Mik a terveid a jövőre?  

 

Ami a továbbtanulást illeti, az a helyzet, hogy még annyira nem tudom. Le kellett adni a 

jelentkezést, nyilván be is írtam valamit; egyik Sopronban az ipari formatervező, a másik a 

BME-n a médiakommunikáció szak, de nem tudtam még elköteleződni egyik mellett sem. A 

nyelveket is szeretem, most készülök a három és feledik nyelvvizsgámra, ezt a tudományomat 

is szívesen hasznosítanám. Szóval ez még folyamatban van. Mindenesetre a nyomást sem 

érzem, hogy nekem most feltétlenül döntenem kellene, nincsen ezzel szerintem semmi baj. 

Kíváncsian várom, hogyan fog alakulni. 


