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1.Milyen emlékeid vannak az iskoláról?
Nekem nagyon jó emlékeim vannak az iskoláról, hiszen 8 éven keresztül oda jártam. Nagyon
sok mindent kipróbálhattam a művészetoktatás által.
Nagyon jók a tanárok, és arra törekednek, hogy minél jobbak legyünk, így nekem csak jó
emlékeim vannak.
2.Szerettél ide járni?
Persze, hogy szerettem. Az iskola indította el a „karrierem”, így nagyon nagy jelentősége van
az életemben!
3.Melyik tanszakra jártál, kik voltak a kedvenc tanáraid?
Az az igazság, hogy elég sok tanszakra jártam: 7 évig néptáncoltam, citeráztam és
népdalénekeltem mind szólóban, mind csoportban. 3 évig jártam drámára vendégként, és néha
bekukkantottam rajzra és szintetizátor órára is! Így nem tudok választani, olyanokat is
szerettem, akik nem voltak a tanáraim, de mindent köszönök Imola néninek, Gábor bácsinak,
Selmeci Márti néninek, Kató Márti néninek és mindenkinek!
4.A mai gyerekeknek mit üzennél megérte a kitartás?
Igen, mindenképp megérte! A felsőoktatásban nagyon sok előnnyel jár, ha valamiben
különlegesebb vagy egy kicsit, mint a többiek.
A köznapi életben is, minél szélesebb a látóköröd, annál jobban megállod majd a helyed a
nagyvilágban!
5. Milyen sikeretek értél el, oszd meg velünk, hogy mi is örülhessünk!
A Tinódi által eljutottam külföldre, mint pl. Németországba kétszer, a testvériskolánkhoz,
vagy pl. Erdélybe kétszer néptánccal, kétszer táborba és egyszer pedig egy nemzetközi
festőversenyre, ahol első helyezést értem el!

Ezen kívül az országban is nagyon sok helyen jártam. Számos népdaléneklő versenyen
vehettem részt, de a drámával is több helyen voltunk!
Jelenleg egy dunaújvárosi népdaléneklő versenyre készülök a középiskolám által!
Tavaly óta a fotózás is az életem részévé vált. Azóta ezt próbálom csinálni, ez az, amiben
igazán jól érzem magam, és betölti a mindennapjaim!
6.Hogyan élsz, mik a terveid?
Jónak ítélem az életemet, hiszen nagy részben úgy érzem, hogy megállom a helyem az élet
eddigi részein, és remélem a jövőben is!
Nagyon sok tervem van a jövőre nézve, már csak véghez kell vinnem őket.
Mindenképp szeretnék egy szép érettségi bizonyítványt és főiskolára szeretnék menni a
gimnázium után! A többi pedig még titok!
7.Eltudsz jönni a szülinapra?
Mindenképpen ott leszek!

