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Kiválóan  érettségiztek
Cél az informatikusi pálya, a film vagy az irodalom világa

GERGELY IMRE

– Abból, hogy ilyen eredményt 
értetek el, úgy tűnik, könnyű volt 
számotokra az érettségi. Hogyan 
láttátok ti a vizsgát?

– Páll Antónia: Számomra való-
ban nem volt túl nehéz az érettségi, 
de egyszerű sem. Természetesen ren-
geteget kellett készülni rá, de aki az 

elmúlt négy évben becsületesen 
tanult és kihozta magából a 
legtöbbet, annak nem jelent-
hetett gondot a vizsga. Nem 
voltak rettentően nehezek 
a tételek sem, és az online 
oktatásra való tekintettel 
leszűkítették az érettségire 

szükséges tananyagot, tehát 
kivettek néhány leckét a követelmé-
nyek közül, így kissé könnyebb dol-
gunk volt ebből a szempontból.

– Jákó Dániel: A kezdetektől fog-
va tudtam, hogy nem egy könnyű 
megpróbáltatás az érettségi, de Is-
tennek hála fel tudtam készülni rá 
megfelelőképpen.

– A 11. osztályotokat ketté-
vágta a karantén, és az idei sem 
volt olyan, mint kellett volna. 
Maszkviselés és egyéb korlátozó 
előírások között kellett iskolába 
járnotok. Milyen volt így középis-
kolásnak lenni?

– J. D.: Eleinte szokatlan volt így 
iskolába járni, viszont úgy gondo-
lom, hogy mindannyian alkalmaz-
kodtunk a helyzethez, és kihasz-
náltunk minden pillanatot, hogy 

élvezzük az együtt töltött időt, és 
hogy megfelelően tudjunk tovább 
készülni az előttünk álló vizsgákra. 
Az érettségire való felkészülés egy 
fokkal nehezedett az online oktatás 
alatt, mivel itt mindenki csak a saját 
maga szorgalmára támaszkodha-
tott, viszont ha megtaláltuk a kellő 
motivációt, ilyen körülmények kö-
zött is lehetett haladni. A tanáraink 
mindent megtettek azért, hogy így 
is a lehető legmagasabb szintű okta-
tásban részesüljünk.

– P. A.: Úgy gondolom, hogy nem 
volt egyszerű az elmúlt év egyetlen 
középiskolás számára sem. Amikor 
nem otthonról kellett tanulnunk, 
hanem bejárhattunk az iskolába, 
egyfajta hiányérzet volt bennem. 
Hiányzott az a régi, semmivel ösz-
sze nem hasonlítható salamonos 
hangulat, a régi közös szünetek, a 
nyüzsgés a folyosókon, főleg amikor 
csak a végzősök járhattak be. Emel-
lett szabályokat kellett betartanunk, 
amiket végül is megszoktunk. Az 
elején úgy éreztem, hogy ez a hely-
zet kissé szétszakítja az osztályun-
kat és eltávolít minket egymástól, 
mindenki megvolt a maga kis zárt 
világában. De aztán a nehézségek, 
amelyekkel közösen kellett szembe-
néznünk, a tizenkettedik osztállyal 
járó események és izgalmak újra 
összehoztak minket, és talán még 
közelebb kerültünk egymáshoz.

– Hogy érzitek, mit adott nek-
tek a Salamon Ernő Gimnázium?

– P. A.: Minden diák elmond-
hatja, hogy az iskola a második 
otthona. Nekünk szerencsénk volt, 
a Salamon nem akármilyen ott-
hont adott nekünk: otthont meleg, 
családias környezettel, bensősé-
ges, vidám hangulattal, szeretet-
tel, segítőkész „családtagokkal”. 
Mert már a végén olyan volt a 
közösségünk, mint egy nagy csa-
lád. A Salamon nem mindennapi 
lehetőségeket adott számunkra, 
hogy tanuljunk, fejlődjünk, hogy 
kibontakozzon személyiségünk. 
Mindenkinek lehetőséget nyújtott 
azon a téren fejlődni, ami a szívé-
hez közel állt. Éppen ezért, bár az 
osztályunk profi lja matematika-in-
formatika, rengeteg színes egyéni-
ség fejlődött ki, és nagyon sokféle, 
különböző irányban szeretnénk 
továbbtanulni. A tanárok pedig 
mindenben támogattak minket, 
segítettek, és a tananyag mellett 
igyekeztek a legfontosabbra meg-
tanítani bennünket: élni.

– J. D.: A Salamon Ernő Gim-
názium nagyon mély nyomot ha-

gyott az életemben, mivel meg-
adta a lehetőséget a tanulmányi 
fejlődésre, és új élethelyzetekbe 
helyezett, amelyek hozzájárultak 
a személyiségem fejlődéséhez. A 
tanári kar mindvégig biztosította 
a támogatását, és a lehető legjobb 
felkészítésben részesítettek, ami-
ért egész életemben hálás leszek. 
Az itt kialakuló diákközösség, 
barátságok mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy egy igazi salamonos 
életben legyen részem, ahol olyan 
embereket ismerhettem meg, akik 
közösségében az átlagos iskolai 
napok is felejthetetlen élmények-
ké alakultak át.

– Ha rajtatok múlna, mit vál-
toztatnátok az oktatási rendszer-
rel, illetve az érettségivel kapcso-
latban?

– J. D.: Ha rajtam múlna, minden-
képp lerövidíteném az óraszámot, 
hisz a napi hét óra egy kissé hosszú.

– P. A.: Sok változtatásra lenne 
szükség az oktatási rendszeren be-
lül, de elsősorban kivenném azokat 
a fölösleges terheléseket és tan-
anyagokat, amelyek a diákok életét 

nehezítik fölöslegesen, és nagyobb 
hangsúlyt fektetnék a gyakorlati ok-
tatásra.

– Hol, milyen egyetemen foly-
tatjátok tovább, milyen életpályát 
szeretnétek?

– J. D.: A Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem matematika-infor-
matika karán szeretnék továbbta-
nulni, azon belül is az informatika 
szakon. A programozói, szoft ver-
fejlesztői, de akár tanári szakmák 
is mind közel állnak a szívemhez, 
és különösen szeretem a számítás-
technika világának gyakorlati olda-
lát is kutatni.

– P. A.: Én mindenképpen az iro-
dalom és/vagy a fi lm terén szeretnék 
pályát választani. Ennek megfele-
lően Kolozsvárra, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem bölcsészkarának 
magyar és világirodalom szakára, 
illetve a Marosvásárhelyi Művésze-
ti Egyetem Film és Média Karának 
audiovizuális kommunikáció, forga-
tókönyv- és reklámírás, média sza-
kára is benyújtom a jelentkezésem, 
és majd eldől, hogy melyik mellett 
fogok dönteni.

Jákó Dániel és Páll Antónia. 
Az idei érettségin legjobban teljesítő 
gyergyószéki, magyarul tanuló diákok
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• Egyformán 9,6-os átlagot ért el az érettségin a 
gyergyószentmiklósi Páll Antónia és Jákó Dániel, és 
miután az óvások eredménye is ismertté vált, véglege-
sen is eldőlt, hogy ők ketten teljesítettek a legjobban 
az idei megmérettetésen a gyergyószéki, magyarul 
tanuló diákok közül. A Salamon Ernő Gimnázium után 
az informatika, illetve az irodalom és/vagy a film vilá-
gában szeretnének pályát választani. Páros interjú.




