
Visszapillantó 
avagy a Tinódi öregdiákjaink párás tükrében 

 
Üdvözlöm Orova Dávid vagyok! 

 

Milyen emlékeim vannak az iskoláról? 
  

Sok szép emlékem van arról az időszakról, amikor ott tanultam, de a legkedvesebbek még is 

abból az időszakból vannak, amikor még az iskola nem mint általános iskola működött, 

hanem csak mint zenei iskola, ahol délutánként más szakkörökön is részt lehetett venni. Ezek 

egyike volt a rajz, amit Márti néni tartott. Az volt a jó ezekben a rajz órákban, hogy Márti 

néni hagyta, hogy a mi saját egyéni fantáziánk alapján készítsünk el egy rajzot, amiből aztán 

akár egy díjazott mű is lehet. Persze arra is törekedett, hogy minél jobban csiszolja a már 

meglévő tehetségünket! 

Ezért is köszönöm Márta néni! :D" 
  

Szerettem-e ide járni? 
  

Nos, erre mit is mondhatnék!? Gyerekként az ember másként látja az iskolát, mint aki már 

megjárta és felnőtt, de szerettem, mert sok barátot szereztem, és a tanárok is kedvesek voltak, 

néha azért némi szigorral fűszerezték a hangulatot, de nem volt gond! Annyi kellett, hogy a 

mi osztályunkat is egy kicsit megregulázza. Nem voltunk könnyű esetek, annyit mondhatok! 

De végül mindenki sikeresen hagyta el ezt az iskolát, hogy tovább tanulhasson. 
  

Annyit üzennék a mai diákoknak, hogy ha van egy célotok, akkor küzdjetek azért, hogy azt el 

is érjétek, mert ha nincsenek álmaitok, vágyaitok, kitűzött céljaitok, akkor semmi nem hajt 

titeket előre a jövő felé. Azért is mondom ezt most nektek, mert csak is az vetheti meg a lábát 

ebben a világban, aki kitartó, felkészült, tanult ember. Ezt én tapasztaltam sok ember életén 

akiket ismerek.  

Ezért csak azt mondhatom, hogy kitartás, mert egyszer hálásak lesztek a tudásért, amit 

tanáraitoktól most kaptok! 
  

Milyen sikereket értem el? 
  

Engem mindig is vonzott a természet világa, és gyerekként sokat is kertészkedtem a 

nagymamámmal. Ezért úgy döntöttem, hogy kertész leszek. Amikor befejeztem az általánost 

és elballagtam, a tanulmányaimat Balatonfüreden folytattam, ahol leérettségiztem és 

Parképítő- és Fenntartó technikusi szakmát szereztem. Ezután a családi vállalkozásban 

kezdtem el dolgozni, ami sírkőkészítéssel és temetkezéssel foglalkozik, valamint virágbolttal 

is rendelkezik. De a szakmámban maradva még mint kertész is dolgozom az Enyingi Fertilia 

Kft-nél, ahol már négy éve kamatoztatom a megszerzett tudásomat.  

Jövőbeli terveim még előttem is homályosak, de az biztos, hogy nagyobb sikereket szeretnék 

elérni, és hogy ezek a sikerek még jövedelmezőbb életet biztosítsanak. 

 


