Visszapillantó
avagy a Tinódi öregdiákjaink párás tükrében
Simon Kristóf
Kedves Márta néni!
Ezúton mellékelem válaszaimat a körüzenetére:
Milyen emlékeid vannak az iskoláról?
- csak jó
Szerettél ide járni?
- számomra nagyon furcsa volt, ahogyan a Tinódiba kerültem, hiszen akaratom ellenére szüleim
hoztak át ebbe az intézménybe a 7. osztály félévekor. Itt meg kell jegyezni, hogy az iskola
felső tagozatának ez volt az első féléves fennállása, így egy félig kész osztályba kerültem.
Mindig is szerettem ellenezni mindent, de önmagában itt sem tudtam mit tenni, és az első pár
nap ellenállás után sikerült beilleszkednem az osztályközösségbe, diáktársaim is elfogadtak.
Elképesztő 1,5 év kerekedett egészen ballagásig .
Melyik tanszakra jártál, kik voltak a kedvenc tanáraid?
- köztudott, hogy a mi osztályunk nem az egyszerűbbek közé tartozott, így hát nem emelnék ki a
pedagógusok közül egyet sem, mindenkit nagyon szerettem és köszönök nekik mindent!
- a dob tanszakra jártam, Dezső bácsi növendékeként. Amikor először beülhettem dobórára, azt
hiszem az volt az a pont az életemben, hogy valami megváltozott, köszönöm!
A mai gyerekeknek mit üzennél, megérte a kitartás?
- nagyon hosszú út áll előttük, ilyenkor még érett fejjel nem is tudnak gondolkodni, nem mintha
ez idősebben is olyan könnyen menne.
- mindig törekedjenek az igényességre, ne csapjanak össze és hagyjanak félbe semmit. A
bizonyítási vágy első sorban maguknak szóljon, és leljék örömüket abban, amit csinálnak.
Legyen az rakéta összeszerelése, kiszámolni egy matekpéldát, vagy csak kiásni hátul a
kertben egy facsemetének a gödröt.
Ha felismerik azt, hogy feladatokban jók lehetnek, és annak bemutatásáig az út sem
elfecsérelt idő, akkor nagy esély van arra, hogy boldog életük lesz.
- ne fogadják el azt, amit az arcukba tolnak, kételkedjenek és alakítsák ki saját
nézőpontjukat/véleményüket
- mondjanak nemet a kommersz világra
- ne féljenek

- legyen hobbijuk és éljenek neki
- legyenek vevők az újdonságokra
- mindig őszintén
- tanuljanak meg elfogadni és ismerjék el, ha hibáznak
- ne felejtsék el hitüket
Milyen sikereket értél el, oszd meg velünk, hogy mi is örülhessünk!
- eljutottam egészen a főiskoláig és jelenleg teljes állásban dolgozom
- jól érzem magam
Hogyan élsz, mik a terveid a jövőben?
- jelenleg Siófokon élek a családommal. A szakdolgozatom leadása után szeretnék albérletbe
költözni, jó szakember lenni a munkámban és családot alaptani.
- továbbra is élni imádott hobbimnak, a dobolásnak
El tudsz jönni a szülinapra?
- részt szeretnék venni a születésnapon, tervezem, hogy megyek.
Üdv,
Simon Kristóf

