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Pap Alexandra díjazás előtti jellemzése

Pap Alexandra 2007 óta diákunk, ekkor kezdte meg tanulmányait a nyolcosztályos 
tagozaton. Jelenleg a 12.A osztály maturandusza.
Az elmúlt nyolc év során minden évben kimagasló – kitűnő – tanulmányi 
eredménnyel örvendeztette meg szüleit és tanárait. Szorgalma, kitartása 
mindvégig kiegyensúlyozott volt, példaértékű diáktársai előtt.
A 11. évfolyam végére középfokú C típusú nyelvvizsgát tett angol nyelvből, majd 
előrehozott érettségi vizsgán is számot adott nyelvi ismereteiből. Ebben az évben 
folytatta a nyelvtanulást és felsőfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítványt szerzett. 
Most pedig az emelt szintű érettségire készül angol nyelvből és matematikából is.
Kitartó szorgalma és a tudás megszerzésének igénye arra is ösztönözte, hogy 

tanulmányi versenyeken vegyen részt. Az 5.-8. évfolyamon elsősorban magyar nyelvi és matematikai 
versenyeken, később pedig már angol nyelvből is résztvevője volt a megyei és regionális megmérettetéseknek. 
Számos egyéni és csapatban szerzett 1., 2. és 3. helyezéssel öregbítette iskolája jó hírét és szerzett magának 
elismerést társai és tanáriai előtt.
Mindaz a tudás, amivel rendelkezik, remélhetőleg elegendő lesz a Corvinus Egyetem pénzügy-számvitel szakára, 
ahol folytatni szeretné tanulmányait.
A tanulás mellett aktívan vett részt az osztálya közösségi életében is. Számos kulturális napi, farsangi, diáknapi 
műsor szereplője, szervezője volt. Társai számíthattak jó ötleteire, segítőkészségére. 



Kedves Szandi!

Bár tanórán alig találkoztunk – csupán néhányszor a fakultációs órákon -, de a szünetekben, délutánonként mindig 
jó kedvre derítettél azzal a kedvességgel, vidámsággal, ami belőled árad. Szelíd természeted, állandó mosolyod 
átragad másra is. Ha csak rövid időre is, de ez felejteti másokkal a gondjait, fáradtságát. 
Sokszor csodálkoztam a kitartásodon és elszántságodon, ahogy ebben az évben minden létező matematika órán 
részt vettél. Volt nap, amikor teljesen összezavartál azzal, hogy egy 12-es matematika fakultáció után a következő 
két 11-es órán is veled találkoztam. Gyakran éreztem úgy, hogy nem biztos hogy jó osztályba jöttem be.

Nagy örömömre és gratulálhatok elsőként az elnyert ösztöndíjhoz és kívánok neked további sikereket és örömteli 
egyetemi éveket!

Megkérem az adományozó osztály képviselőjét, hogy adja át neked a megérdemelt elismerést!



Pap Alexandra díjazottunk

Alexandrával 2015. szeptember 29.-én találkoztunk és töltöttünk el együtt egy kellemes órát. Izgult, amit 
annak tulajdonítottam, hogy nem ismertük még egymást, hisz alig fél éve vette át a díjunkat. 
Számítottál rá, vagy meglepett, hogy díjazott lettél?
A tanároktól kaptunk jelzéseket, amelyekből következtetni lehetett, hogy kik az esélyesek, így esélyesnek éreztem 
magam én is, de a ballagás ideje alatt nem mertem, és nem is tudtam foglalkozni ezzel. Amikor kimondták a 
nevemet és felhívtak a tribünre, sem éreztem csak szívdobogást és izgalmat. Ott állva a tribünön, körülöttem az 
egész családom, a diákok, szemben a tanári kar ... az olyan, szavakkal kifejezhetetlen, addig általam még soha meg 
nem élt érzés volt, amelyet  nem tudom, megtapasztalhatok e még valaha! Ismertették, hogy a gimnáziumi évek 
alatt milyen eredményeket értem el a tanulmányaimban és a diáktársaimmal való kapcsolataimban, milyen 
embernek tartanak, és mennyire becsülnek. Úgy nézni a tanáraimra és a szüleimre, akiknek mindezt köszönhetem, 
most is megható érzés!

Az előző években jelentett nektek, diákoknak valamit a díj? Van ennek elismertsége a gimnáziumban? 
Mindenki felnéz azokra, akik megkapták a díjat!  Ők tettek és elértek valamit, ami kiemelkedő volt és erre büszkék 
lehetnek. Egyedüli teljesítményt nyújtottak az évfolyamokon belül.

Sokat ismertél a díjazottak közül? 
Nyolcosztályos tanuló voltam, és az első négy évfolyam alatt még nem vettünk részt a ballagásokon, így nem 
nagyon hallottunk erről. Később már közelebbről ismertük a végzősöket, így már mi is találgattuk, hogy kik 
lehetnek a legesélyesebbek, kik érdemelnék meg a legjobban?

Megtörtént, hogy egybeesett a tanári kar választása a tiétekkel?
Volt olyan év, hogy nem tudtam tippelni, mert annyira egyformán kiválónak ítéltem a jelölteket, de olyan is volt, 
hogy én is annak adtam volna a díjat, akit a tanári kar választott.



Nem lehet ugyan szétválasztani, de a pénznek örültél jobban, vagy a díjnak? 
Nem azért mondom, mert így illik, de én leginkább a díjnak örültem és nem a pénznek. Ez tényleg egy olyan dicséret, 
elismerés, ami egyedülálló.  A pénz is nagydolog, mert nagy az összege, de megkapni a Puskás Lajos Díjat, az 
lényegesen értékesebb!

Ha évről évre csak egy darab papírt kapna a kitüntetett, nem volna ekkora jelentősége a díjnak. A kettőnek 
együtt van súlya: egyedül az évfolyamból, nem hárman, négyen és az összeg komolysága! Te mire költöd, vagy 
költötted a pénzt?
Még nem költöttem el, félretettem. Nem kellett tankönyveket vásárolnom, mert ezek legnagyobb részét meg 
tudtam szerezni elektronikus formában a felsőbb évesektől, vagy a könyvtárból kölcsönöztem ki.  Mindenképpen a 
tanulmányaimra szeretném majd költeni, olyan dologra, ami előrébb visz.

A Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkeztél.
Igen. Ez az egyetem volt a célom, ami szerencsére beteljesült és szeptemberben el is kezdtem az első félévemet a 
gazdaságinformatikus szakon.

Mit jelent, illetve mire képez ez a szak?
Ez egy viszonylag új szak, mely a gazdasági problémák megoldásához, üzleti feladatok elvégzéséhez szükséges 
informatikai rendszerekkel kapcsolatos tudás használatára készít fel. Tehát a szak ötvözi a közgazdasági és 
informatikai ismereteket. Az üzleti folyamatok megértésére, elemzésére és a végrehajtáshoz szükséges 
szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, különféle programozó feladatok ellátására képez. 
Jelenleg alapozó tárgyaink vannak: analízis, statisztika, közgazdaságtan, vállalat gazdaságtan és informatika.  Egy 
idő után majd az informatikai tantárgyak száma nő. A mesterszakot külföldön szeretném elvégezni, de ez még 
messze van. Az informatika remekül megfér a gazdaság mellett, sőt aligha vannak meg egymás nélkül a ma már 
egyre jobban digitalizálódó világunkban. A gólyatáborban mesélték a felsőbb évesek, hogy már második évben 
elviszik a gazdaságinformatikusokat dolgozni, keresik őket munkahelyek már diploma nélkül is és ez már 
beszámítható lesz szakmai gyakorlatnak is. 



Honnan a vonzódásod a gazdaság iránt? Ez azért nem tipikusan lányos választás! Családi indíttatás?
A szüleim teljesen más területen dolgoznak, inkább ez egyéni érdeklődés. Az informatika miatt sok fiút vonz ez a 
szak, de lányok is vagyunk többen, főként a gazdasági oldal miatt.

Mesélted, hogy megírtad az első zh-dat!
Igen ma volt az első egyetemi megmérettetésem analízisből, ami a legrettegettebb tantárgy az első félévben, 
ugyanis a hallgatók 70% bukik belőle. Nagyon féltem tőle, de sokat készültem rá és szerintem ennek tudható be, 
hogy könnyebbnek éreztem a vártnál.

Létezik, illetve működik a felsőbb évfolyamosok segítsége az intézményetekben?
A gólyatáborban sok lehetőség volt az egyetem és az oktatók megismerésére kötöttebb és lazább formában is. 
Tájékozódhattunk a számonkérésekről, vizsgákról és sok minden másról. Bátorítás volt ez és nagy segítség, mert 
mindannyian féltünk egy teljesen új rendszertől, amiről nem tudunk semmit sem. Minden olyan nagynak tűnt! 
Amikor visszajöttünk a táborból, volt körbevezetés és bemutatkozás is. A segítőket bármikor megkereshetjük, 
mindenben számíthatunk rájuk. 

Hogy viseled a szülői ház hiányát? Vágytál egy függetlenedésre, vagy inkább nehézség ez a nagy önállóság?
Már vágytam rá nagyon! Kíváncsi voltam, hogy milyen lesz az egyetem, és nagyon tetszik. Szeretek itt lenni! Persze 
hiányoznak az otthoniak, de minden hétvégén hazautazok hozzájuk.

Én nagyon sok sikert kívánok Alexandra, váljon valóra minden terved és álmod! Köszönöm szépen a 
beszélgetést!


