
Granc Klára 

 
Miért pont magyarral indultál?  

 

Az OKTV-ről azt kell tudni, hogy számon kérik a tudásodat az adott tantárgyból az elmúlt 

nyolc év anyagából. Számomra a nyelvtan az, amiben látom a rendszert, és így egyszerűbb 

volt belőle felkészülni, mint irodalomból, ahol csomó infót kell bemagolni. Már nagyjából 

ismertem a pályadolgozat témáit, és érdekesnek találtam őket. Úgy gondoltam, ezzel semmit 

sem veszíthetek, hiszen a magyarvizsga miatt jól jött, hogy átnéztem az anyagot.  

 

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

 

Szükséged lesz kitartásra, türelemre, illetve fontos azontúl, hogy ismerd magát az anyagot, 

amivel dolgoznod kell, hogy nagyon jóban legyél a felkészítő tanároddal. Sok időt fogtok 

együtt tölteni.  

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Ez azért volt vicces, mert két nappal a magyarvizsga előtti napon történt. Nagyban kellett 

volna készülnöm a vizsgára, de kicsit lazán vettem az egészet, és bár ki voltak dolgozva a 

tételeim, még nem éreztem úgy, hogy készen állnék rá. A tanárnő bejött a terembe, és mondta, 

hogy továbbjutottam. Ez azzal járt együtt, hogy nem kellett vizsgáznom. Szóval ilyen 

szempontból mázlim volt, és nagyon örültem neki.  

 

Ki és hogyan segítette a felkészülésedet?  

 

Patai Ágnes tanárnő segített a felkészülésben, illetve a családom is nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy meg tudtam csinálni. A második forduló járt számomra nagyobb kihívással – egy 

harminc oldalas pályamunkát kellett elkészítenem – és otthon voltam vele majdnem egy hetet. 

Úgyhogy szeretném megköszönni az osztályfőnökömnek és Patai tanárnőnek, hogy otthon 

tölthettem ezt a hetet és tudtam dolgozni.  

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő?  

 

Nem jöttem ki egetverő boldogsággal az utolsó fordulóról, de már csak azért is nagyon büszke 

vagyok magamra, hogy idáig eljutottam. 

 

Mi a kedvenc könyved/versed? Esetleg van belőle kedvenc idézeted is?  

 

Amit mostanában olvastam, és kicsit komolyabbnak mondható, az Paulo Coelho Az 

Alkimistája volt. Nagyon tetszett, mert rövid volt, és érdekes stílusa volt Coelho-nak, akitől 

korábban még nem olvastam semmit. Szerintem mindenki rengeteg idézetet hallhatott már 

tőle, de én nem szoktam ilyeneket megjegyezni, úgyhogy inkább nem is mondok semmit.  

 

 

 



Miben mutatkozik még meg az irodalom iránti érdeklődésed?  

 

Korábban sok versenyen voltam, és azontúl, hogy sokat olvasok, szívesen járok színházba. 

Szívesen írok is. Elkezdtem újra rendszeresebben naplót írni, és egyszerűen jól esik, főleg 

azért, mert különböző nyelveken tudok már írni.  

 

Rengeteg érdekes helyen jártál már, többek között Olaszországban, és Koreában is. 

Milyen élmények, vicces emlékek kötnek ezekhez az utazásokhoz?  

 

Szerintem mindenki, aki elhagyta már a kontinenst, és Európán kívülre utazott, az 

elmondhatja, hogy mekkora kulturális sokk éri őket első alkalommal, mennyire más az 

emberek mentalitása és hozzáállása a dolgokhoz. Nagyon-nagyon szeretek utazni, ami főleg a 

családom miatt alakult ki. Apukám nagy utazó, és mindig keressük az akciós élményeket. 

Imádok új helyekre menni, és ilyen szempontból szeretem kihívások elé helyezni magam. 

Néha, mondjuk, vannak fura benyomásaim. Japánban is voltam egy hetet Korea után, és amit 

imádtam, az utcákon lévő forróital-automaták. Ezt úgy kell elképzelni, hogy palackozott forró 

teát tudsz az utcán vásárolni, és ilyen automaták szinte minden sarkon voltak. Borzasztó beteg 

voltam ezen az úton, úgyhogy jól jött.  

 

Milyen hobbijaid vannak még az olvasáson és az utazáson kívül?  

 

Ó, te jó ég, ezzel kábé kimerítetted a személyiségemet! (nevet) Na, jó, nem. Nagyjából fél éve 

zongorázom. Már a gimi előtt is zongoráztam, több, mint egy évig, de abbahagytam, mert 

nem tudtam egyeztetni az ingázást. Egyébként énekelni is szeretek, sokáig voltam a kórusnak 

is a tagja. Van két macskám, akiket nagyon imádok, és a sorozatokat is szívesen nézek. A 

Gyűrűk Ura és a Harry Potter az a két franchise, amiket örökre a szívembe zártam, szerintem 

a legjobb adaptációk. A családommal mostanában a Stranger Things című sorozatra függtünk 

rá, és most várunk a harmadik évadra. 

 

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

 

Tetszik a pénztől független üzenet, mert nagyon szeretnék vásárolni! (nevet) Egyébként 

szerintem minden diák egyet ért azzal, hogy ha idő szempontjából nézzük, akkor az alvás is 

jól jönne mindenkinek. Szóval, a tökéletes napom úgy nézne ki, hogy sokáig aludnék, 

elmennék vásárolni, és ennék egy finom ebédet.  

 

Mi a legemlékezetesebb élményed a gimiből?  

 

Ugye még itt van előttem a végzős év, ami szerintem minden gimisnek a legemlékezetesebb, 

hiszen akkor van a szalagavató, a legnagyobb érettségi, és szerintem a legtöbben arra szoktak 

nagy nosztalgiával visszagondolni. De ha most visszagondolok a gimis éveimre, akkor 

szerintem az egyik legmeghatározóbb élmény a gólyatábor volt. Az egy hatalmas fordulópont 

volt az osztályunk életében. Nagyon jól éreztem magam, mert már régóta nem voltam ilyen 

nagy társaságban.  

 

Mit tanácsolnál azoknak, akik még csak most kezdik a gimit?  

 

Ne vegyétek magatokat túl komolyan. Mi tagadás, nehéz időszakokon lesztek túl a gimis 

éveitek alatt, de ahogy idősebbek lesztek, a bajok arányosan nőnek majd. Jobb humorral 

hozzáállni, mint sírni rajta. 



Mik a terveid a jövőre nézve?  

 

Érettségi után biztosan ki szeretnék venni egy évet, hogy dolgozzak és utazzak. Nem 

szeretnék gimiből rögtön az egyetembe ugrani. Szeretnék egy kis tapasztalatot gyűjteni. 

Tényleg, egyszerűen nagyon-nagyon sokan járnak így, hogy miután kipukkan a gimi, vagy az 

egyetem buborékja, nem találják a helyüket a világban. Szóval mindenképpen ki szeretnék 

venni egy gap year-t, utána pedig jogot szeretnék tanulni az egyetemen. Ha ez nem jönne be, 

akkor tetszene a lakberendezés is. De őszintén, még nem érzem annyira a jövőnek a 

nyomását.  

 

 


