
Visszapillantó 
avagy a Tinódi öregdiákjaink párás tükrében 

 

  Portik Botond 

Kedves Tanárok, Diákok! 

 

Az iskolára mindig szívesen gondolok vissza! Sokat gazdagodtam és tanultam ott. Voltak 

könnyebb és nehezebb időszakok és tantárgyak. Például Klári néninél egyszerűen 

megszerettem a matematikát még annak ellenére is, hogy nem volt könnyű ötöst szerezni nála. 

Így máig célszakma, amivel foglalkozni szeretnék részben ezen alapul. Emlékeimben él még 

Szilárd bácsi összeszedett földrajz órái, Gyuri bácsi tanulságos osztályfőnöki és kémia órái, 

Selmeci Márta tanárnő előadó készsége a magyar órákról, Márta néni és Balázs bácsi 

hangulatos rajz és kerámia órái, és persze István atya és Tündi néni hittan óráit. Emlékszem a 

reggeli Csendes percekre, melyet sokszor még félálomban hallgattunk végig, sok tanulságos 

mesét, történetet akár Zoltán bácsi, Géza bácsi vagy más tanárok szónoklatából.  

Nem felejtem el István bácsi vicces furulya és trombita óráit, hisz én is a rézfúvós csapatba 

tartoztam egy ideig, végül – talán negyedik osztályban – váltva a néptánc mozgékonyabb 

műfajára, Tibor bácsihoz, majd Gábor bácsihoz fűződött a legtöbb fellépésünk a 

tánccsoporttal, például Vilshofenben vagy Bánffyhunyadon és az ország bármely pontján. 

Tehát sok élményt és leckét kaptunk. 

 

A Tinódinak köszönhetem, hogy felvettek egy magas színvonalú Piarista gimnáziumba, majd 

megszereztem az érettségit. A középiskola mellett elvégeztem egy web designer tanfolyamot, 

illetve verseny szinten társastáncoltam, ugyanakkor, ami a legfontosabb, hogy megtanultam 

célokat kitűzni és kitartani mellettük, vagy megváltoztatni úgy, hogy nem adom lejjebb a 

mércét! Megtanultam, hogy ismerjem meg önmagam, és olyan erkölcsi tartást szereztem, 

mely kapcsolataimnak nagyszerű alapot nyújt a mai napig!  

 

Ma, Budapesten élek és tanulok magasépítő technikusi szakon. Építőmérnöki diplomát akarok 

szerezni, és ennek megfelelő helyen elhelyezkedni az építőiparban. Ki akarom próbálni 

magam a sziklamászásban, tervben van néhány teljesítmény túra és futóverseny is. Utazni 

akarok Európában, és meg kell teremtenem az anyagi feltételeit, tehát dolgoznom is kell, mert 

érdekem. 



 

Azt tanácsolom nektek Tinódis diákok, fogadjátok meg, amit a tanáraitok mondanak! Lehet 

játszani, viccelődni jó hangulatban tölteni az iskolai időt a tanárokkal, de sose feledkezzetek 

meg a tiszteletről, saját hibáitok elismeréséről, és bocsánatkérésről! Középiskolában és az 

egyetemen egyre kevesebb lehetőségetek lesz. 

Bátran ismerkedjetek a szakkörökkel, sportokkal, és űzzétek általános iskola után is! 

Hasznotokra fog válni, mert ki tudtok kapcsolódni a nagy mennyiségű tananyag mellett. 

Végül a tanulásról se feledkezzetek meg, bátran kérjetek segítséget tanároktól, iskolatársaktól. 

Ha tudjátok a leckét, segítsetek másoknak! Az iskolában megismerhetitek a világot az parányi 

protontól az emberen keresztül a csillagokig! 

Ti vagytok a jövő, akik alakítani fogjátok az országot, a földet és a világot!  
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