Három évvel ezelőtt, amikor iskolánk az ideihez hasonló módon megszervezte a Kutató
Diákok napját, öregdiákok is a vendégeink voltak. Olyanok, akik általános iskolában sikeresen
versenyeztek a természettudományos tárgyakból. Jöttek vissza Budapest, Győr, Pápa, Tata
neves gimnáziumaiból és számoltak be újabb és újabb eredményeikről. Egyik volt diák
azonban nem tudott jelen lenni, mert éppen Los Angelesben tartózkodott. Így levélben üzent
nekünk, az iskola jelenlegi tanulóinak. Én akkor ötödikes voltam, bevallom, nem mindent
értettem az üzenetéből. Inkább az ragadott meg, hogy sikeres orvosi tanulmányainak,
nyertes ösztöndíjainak köszönhetően mennyi helyen járt és dolgozott a világban. Bécsben,
Németországban, Tunéziában, Brazíliában és az USA-ban. Három évvel ezelőtt Dr. Prosszer
Mária, a levél írója éppen Fulbright Ösztöndíjaskét tartózkodott Los Angelesben.
Amikor tanáraim felkértek arra, hogy foglaljam össze mit jelentett nekem a versenyzés, a
doktornő levelét újra elolvastam. Idézek egy részt.
„Én sokat köszönhetek a bakonysárkányi iskolának, hiszen mindazon tantárgyakból, amiket
szerettem, lehetőséget kaptam arra, hogy megmérettessem magam az iskola színeiben,
legyen az matematika, fizika, vagy kémia, hála Benis tanár úr lelkiismeretes felkészítésének
földrajzból, korán megtanultam, hogy hogyan kell leülni, koncentrálni és tanulni.” – eddig az
idézet.
Senki ne várja most tőlem, hogy olyan bölcs gondolatokat mondjak, mint a doktornő. Annál
is inkább, mert úgy gondolom, esetemben is el kell, teljen néhány év, mire erre komplex
rálátásom lesz.
Néhány dolgot azért már most meg tudok fogalmazni, amit a versenyzésnek köszönhetek.
Mit kaptam tehát a versenyzéstől?
Boldog pillanatokat, sikerélményt. Talán az olimpikonok éreztek át hasonló pillanatokat a
nemzeti zászló felhúzásakor és a himnusz elhangzásakor, mint én, amikor több alkalommal is
kihirdették, hogy a megye legjobbja vagyok valamiből.
Kitartást, önfegyelmet. Amikor hónapokon keresztül, az előre tervezett ütemben haladva
készültem a versenyekre. Nagy kitartást, folyamatos koncentrációt követeltek a három
napos országos döntők az első pillanattól az utolsóig. Írásbeli forduló, szóbeli
megmérettetés, egész napos terepgyakorlat, ahol azonnal rögzíteni kellett az elhangzottakat,
mert a végén dolgozat formájában visszakérdezték. Kihúzott tételekből önálló feleletek, mint
az egyetemen.
Magabiztosságot, rutint. Amikor tétre ment a dolog és felvételizni mentem januárban,
sokkal kevésbé izgultam, mint azok a társaim, akik korábban nem versenyeztek. Kisiskolás
koromban még a tanórai dolgozatoktól, versfelmondástól is izgultam, ma már rutinosan
versenyzek idegen környezetben is.

Kudarcok kezelését. A versenyzés rengeteg sikert hozott számomra. Mégis voltak pillanatok,
amikor egy-egy feladat nehezen ment. Ezeken megtanultam túllépni és a következő
feladatra koncentrálni. Az utolsó versenyemen a Teleki országos döntőn Egerben a 300 kmes utazás után késő délután kissé fáradtan kellett megírni az írásbeli fordulót. Rosszabbul
sikerült, mint terveztem. Ez nem tört le, inkább még erősebb koncentrációra ösztönzött a
szóbelin és a terepgyakorlaton. Ezek olyan jól sikerültek, hogy csak egy-két pontot
veszítettem a maximumból.
Új és új tájak megismerését tudományos szemmel. Mezőtúr környékének, az Alföldnek a
növény és állatvilágát, Eger és az Északi-középhegység geológiáját, Tata földrajzi szépségeit
neves szakemberek, tudósok ismertették meg velem az országos döntőkön.
Új ismerősöket, barátokat. A három napos országos döntőkön hozzám hasonló érdeklődésű,
új barátokra leltem, akikkel jelenleg is tartom a kapcsolatot. És persze felkészítő tanáraimmal
is közelebbi kapcsolatba kerülhettem. A felkészüléskor, a sok együtt töltött délutánon mindig
sor került egy kis magánbeszélgetésre is. Persze, hogy a foci csapat eredményeit és kudarcait
is mindig kielemeztük Benis tanár úrral.
Szombaton ballagtam. Hiányozni fog az iskola, a versenyfelkészülések, a sikerek. Ha ismét
lesz három év múlva Kutató Diákok Napja, szeretnék visszajönni és beszámolni a középiskolai
eredményeimről is.

