
Interjú Körmöndi Tamás 5 a. osztályos tanulóval 

Milyen versenyeken szerepeltél? 

Először volt a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny kerületi fordulója, ahol első lettem, és 

utána a budapesti verseny következett, ahol a 23 versenyzőből 13. lettem. A kerületi emelt 

szintű angol tanulmányi versenyen első lettem. 

Ez nagyon szép teljesítmény! Hogyan készültél a helyesírási versenyre? 

Barbara néni adott egy felkészülő lapot, ahol össze voltak foglalva a nyelvtani szabályok, a 

Simonyi Zsigmond verseny szervezői szerkesztették. Abból tanultam. Meg kaptam régebbi 

versenyfeladatokat, amiket megoldottam. 

Miért szeretsz versenyeken részt venni? 

Azt jelenti, hogy tudsz valamit. A tanárok azt látják, hogy küldhetnek versenyre, mert 

megvannak a képességeid, hogy nyerj, vagy legalább jó helyezést érj el.  

Miért fontos szerinted, hogy jó legyen a helyesírásunk? 

Azért, hogy az osztálytársaink ne csúfoljanak ki. Mert ha írsz esetleg egy olyan üzenetet 

valamelyik közösségi oldalon, amelyben egy csomó helyesírási hiba van, hát az elég ciki. És 

lehet, hogy ezek után másképp néznek rád az osztálytársaid. 

Van-e kedvenc könyved? 

Böszörményi Gyula írta, Lúzer rádió Budapest a címe, öt részből áll és az összes könyvet 

szerettem. Arról szól, hogy van egy srác, aki nemrég költözött a belvárosba, és talált a 

padláson egy régi orosz rádiókészüléket. Azt hiszi először, hogy senki se hallgatja, és szinte 

minden titkát belemondja a rádióba. A végén kap egy üzenetet egy másik rádiótól, hogy „mi 

hallgatunk és le akarunk győzni téged”, és nagy bonyodalmakba keveredik. Azért szeretem, 

mert nagyon vicces, jó tréfák vannak benne. 

Szabadidődben mivel foglalkozol? 

Van egy tabletem, és azon szoktam játszani. Meg olvasok, az a másik időtöltés. 

Mi leszel, ha nagy leszel? 

Informatikus szeretnék lenni. 

Hogyan készülsz erre a pályára? 

Járok egy programozó tanfolyamra, egyelőre még nagyon az alapoknál tartok, de ha így 

folytatom, akkor lehet belőlem informatikus! 

Az informatikának melyik ágazata – programozás, robotok stb. – érdekel inkább? 

A programozás, a kódolás. 

Milyen fajta játékokat szeretsz játszani? Mi fontos neked egy játékban? 

A grafikája jó legyen, ne legyen nagyon homályos, lehessen felismerni, hogy mi van ott. 

Fontos, hogy legyen élmény a játék. Stratégiai játékokkal játszom, meg lövöldözőssel is, de 

azt sokan nem szeretik, főleg a szülők.   



Mit lehet tanulni belőlük, mit fejlesztenek a számítógépes játékok? 

Főleg angol nyelvű játékokat játszom, és akkor az angoltudásom is egy kicsit fejlődik. Ha 

nem ismerek egy szót, akkor utánanézek. Vannak, akik úgy gazdagodtak meg, hogy 

játszogattak, elindítottak egy videócsatornát, utána egy karriert futottak be, ami játékok 

levideózásából állt. 

A kerületi emelt szintű angol versenyen első lettél. Van-e valami jó stratégiád a 

nyelvtanuláshoz? 

Nyelvtanuláshoz van egy alkalmazás, a jele egy zöld madárka, és ott magyar nyelven lehet 

tanulni angolt – még egyelőre más nyelvet nem lehet magyar nyelven. Én azt végig vittem. 

Meg itt az iskolában is sokat tanultam angolórán. Az alkalmazásban gyakorolni is kell, hogy 

ne hulljanak ki a memóriánkból a szavak. Van egy olyan rendszerük, hogy be vannak sorolva 

témákba a leckék. Van egy csík, és amikor lefelé megy, akkor gyakorolni kell, hogy följebb 

menjen. Most angol nyelven kezdtem németet tanulni, ami nagyon nehéz.  Azt sajnálom, hogy 

magyarul nem lehet németet tanulni ebben az alkalmazásban. 

Miért épp a németet választottad? 

Ha esetleg ki szeretnék menni külföldre – de nem szeretnék – akkor az angol után a német 

lenne, ami nagyon fontos. 

Azt kívánom, teljesüljön a terveid, álmaid, sok sikert kívánok! 
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