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Aktuális

A tartalomból Tapasztalatok Görögországból, 
Szlovéniából - II.

3-7. oldal

Mindig is egy életvidám, 
ambicióval teli, kreatív lány 
volt, aki nem hagyta, hogy 
eltántorítsák a céljaitól. Talán 
ez a kitartás, tenni akarás vezette 
oda, ahol most van. Kovács 
Renáta-Ildikóval beszélgettem, 
aki cserediákként élt egy évet 
Görögországban, majd útja 
Szlovéniába vezetett. 

Lezárult a 2016-2017-es tanév

Ismét lezárult egy újab tanév. Méltán lehetünk 
büszkék, hiszen a Sarmasági 1-es Számú Szakképző 
Líceum diákjai közel 135 díjjal tértek haza a külön-
böző tanulmányi versenyekről. Ezek között helyi, 
megyei, országos és nemzetközi díjak is meg-
találhatók, amelyek csak azt bizonyítják, hogy a 
felkészült diákok mögött megfelelő segítség állt a 
felkészüléshez. A temérdek díj dícséri a diákok és 
tanárok kitartó munkáját és nem utolsó sorban a 
szülőkét, kiknek támogatása, bíztatása nélkül ez nem 
valósulhatott volna meg. 

Dari Tamás igazgató Úrat idézve: „A gyerekeknek 
gyökereket és szárnyakat kell adnunk…”. Szárnyakat 
kell adnunk azért, hogy elindulhassank az úton, amely 
a felnőtt élethez vezet, de emellett gyökereket is kell 
adnunk, hogy mindig tudják honnan indultak, és hova 
kell visszatérniük egyszer. 

Az évzáró ünnepségen elballagtak az autószerelő 
szakoktatás diákjai, illetve egy negyedikes osztály is. 

Sok sikert kívánunk minden diáknak a továbbiak-
ban is! 

2. oldal

(A tanulmányi versenyek eredményeit összesítve 
következő lapszámunkban közöljük)
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Ballagóimnak

Régen volt, hogy elsős voltál,
Hozzám, sokszor odabújtál.
Féltél, néha sírtál,
sok-sok mindent megtanultál:
írtál, számoltál, olvastál,
sőt románul is kommunikáltál.
Szerepeltünk, nevetgéltünk, 
egymást közösen segítettük.
Mindezt sohasem feledjük.
Útjaink elváltak, 
de az emlék örök,
én mindent a szívemben őrzök.
De jó, hogy ma itt lehetek!
Együtt veletek ünnepelhetek.
Jövőre ötödikesek lesztek,
SOK SIKERT kívánok nektek,
mert nagyok SZERETLEK.

Kocsis Ilona Melinda 
tanító néni

Második osztályos 
emlékeim
A legjobb másodikos emlékeim: 
Õszirózsa népdalvetélkedő, a 
Nagyváradon megtartott Képek di-
cső múltunkból címû verseny, ahol 
II helyezéssel tértünk haza. Sok 
versenyen vettünk részt és nagyon 
szerettem őket. A sok jó minősités 
és a sok kirándulás boldoggá tett 
engem. Mondhatom, hogy ez volt 
életem legjobb iskolai éve. 

Bai Ágota II. A

Második osztályban sok élmé-
nyem volt, amelyet a tanító néni-
nek köszönhetek. Az órákon sokat 
viccelődött és ez megkönnyítette 
a tanulást. Megtanultuk a szorzó-
táblát, osztótáblát, a román ábécét, 
szövegfeldogozásokkal is foglalkoz-
tunk. A vakációban hiányozni fog-
nak az osztálytársaim. 

Székely Ábel II. A

Mesevilág rossz idõben

Kis házukból, apró törpék

Szemlélik, hogy borús az ég.

Vizilányok örvendeznek.

A póktól már nem is félnek.

Ha esik az eső,

pihennek a manók.

Dolgoznak a tündérek 

és a varázslók

Nemsokára kinyit a mesebolt

Benne árulnak az öreganyók.

Kocsis Ilonda-Melinda
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- Miután hazajöttél, mennyi idő kellett, amíg visszarázód-
tál az itthoni ritmusba?

- Nem volt könnyû, mivel nagyon sok olyan tan-
tárgyat vettem fel Görögorzágban, amelyeket itthon 
nem ismertek el. Ezzel tisztában voltam már a legele-
jén, de nem bántam, mert olyan dolgokat tanulhattam, 
amelyeket itthon nem. Ennek az volt a hátránya, hogy 
itthon vizsgánom kellett azokból a tantárgyakból, 
amelyek nek nem volt ottani megfelelője.

Teljesen más az ottani tanügyi rendszer és teljesen 
másképp mûködik egy egyetem is. Értem ezalatt azt, 
hogy ott te választod ki saját magadnak, hogy mit és 
kivel akarod tanulni. A legtöbb tantárgyat több tanár 
is tanítja, így megvlaszthatod azt is, hogy kitől ta-
nulj. Sokkal lazább az ottani rendszer és az emberek 
is másabbak. A kredit rendszer viszont hasonló az 
ittenihez.

- Az oktatás milyen nyelven folyt? Görögül is kellett 
tanulnod?

- Hát tanultam, de sajnos sokat felejtettem belőle. 
Fel lehetett volna venni az órák közé a görögöt is, vi-
szont leginkább angolul beszéltünk. Az alapokat annyi 
idő alatt persze elsajátítottuk és úgymond „nem adtak 
el”, de messze álltunk attól, hogy görögül beszélges-
sünk akár egy helyivel. 

 
- Most térjünk át arra kicsit, hogy milyen volt, amikor 

hazajöttél és már harmadéves végzős voltál. Az államvizsga 
miből állt?

- Szerintem nagyjából ugyanaz, mint másnak. Van 
egy adott témád, amit te választasz ki és egy témave-
zetőd. Nekem volt egy ötletem, ami a végére teljesen 
másképp nézett ki, mint ahogy azt elképzeltem. Volt 
egy elméleti rész és egy gyakorlati, mindkettőt meg 
kellett védeni. A gyakorlati résznél alkotni kellett va-
lamit, ami a végén megállja a helyét. Az alap témám 
a spirál volt, a felhasznált anyagaim a pvc cső, cérna, 
textíl és ehhez hasonlók voltak. Magának a tárgynak, 
amit létrehoztunk nem kellett feltétlenül gyakorlati je-
lentősége legyen, leginkább a kreativitást nézték és azt, 
hogy meg tudod-e magyarázni, hogy miért épp azt a 
dolgot készítetted el, mi volt az ami inspirált. 

- Miután végeztél, meg volt a sikeres államvizsga, mihez 
kezdtél? Beíratkoztál mesterképzésre?

- Nem. Amikor végeztem, folytattam a pincér kedést 
ott, ahol az egyetemi idő alatt is dolgoztam.

- Viszont akadt egy kis probléma, egyszer az egyik 
barátom megkért, hogy készítsek neki egy rajzot, vi-
szont már nem mozgott úgy a kezem, ahogy kellett, 
ha nem dolgozol, „kimegy” a kezedből a technika. Le 
tudsz rajzolni akármit, de nem olyan szinten. Ennél a 

pontnál mondtam azt, hogy ha én ezzel akarok foglal-
kozni a későbbiekben is, akkor ennek jelenleg így nincs 
értelme, valamit lépni kell, hiába várom itt a csodát, 
hogy eljönnek hozzám és felajánlanak egy munkát. 
Azt mondtam, hogy nem számít mit, de keresek vala-
mi munkát, ami mûvészettel kapcsolatos. 

Ezt követően elkezdtem munkát és projekteket ke-
resni. Hallottam az EVS (European Voluntary Service) 
önkéntes programjáról, és itt próbáltam keresni vala-
mit, tapasztalatszerzésnek tökéletes lett volna. Egy ide-
ig nem volt olyan program, ami mûvészettel kapcso-
latos lett volna, de egy hét után megjelent egy. Hosszú 
is fárasztó volt ez a két hét, amíg megfelelő programot 
találtam, naponta többször is kerestem a projekteket, 
kicsit el is voltam keseredve, amikor nem találtam sem-
mit. Szóval nagy megkönnyebbülést jelentett, amikor 
végre találtam egy megfelelőt. Nagyon türelmetlen vol-
tam, éreztem, hogy nekem mennem kell, nem tudtam 
hónapokat várni. Jelentkeztem, de kétségeim voltak 
azzal kapcsolatban, hogy felvesznek-e...

Aztán felkerestek, portfoliót kellett vinnem, volt in-
terjú, skype-beszélgetés, ekkor volt bennem egy kis re-
mény, de még mindig nem mertem elbízni magam. Rá 
egy pár napra visszahívtak, hogy még egy interjú hátra 
van és utána dől el, hogy mehetek vagy sem. Hát, hála 
Istennek elfogadták a jelentkezésemet és megfeleltem 
a követelményeknek. 

- Mi volt maga a projekt, amire jelentkeztél és hova 
szólt?

- A projekt úgy volt meghírdetve, hogy önkéntest 
kerestek mûvészeti szekcióra. Kiállításokat, mûvésze-
ti workshopokat, mindenféle mûvészeti aktivitásokat 
kellett szervezni, vagy ezekben segíteni. 

Az érdekes az volt, hogy a projekt erről szólt, de 
eleinte nem pont ez volt a feladatom. Egy kisebb 
faluba kellett mennem, Szlovéniába, pontosabban 
Postojnába (MCP - Maladinski Center Postojna). Itt 
egy mozgássérült bácsinak kellett segítsek különböző 
programok, rendezvények szervezésében és ahogy telt 
az idő, egyre több és komolyabb feladatokat kaptam. 
Ennek az embernek volt egy szervezete, amely fogya-
tékkal élő emberekkel foglalkozott, nekik szerveztek 
különböző programokat. Az elején nem igazán tudta, 
hogy milyen munkát adjon nekem, még nem volt ön-
kéntese. Volt egy lakás, egy rendezvényterem, eleinte 
ezeket kellett előkészítenem, kitakarítanom a külön-
böző eseményekre.

A főnök már 30 éve nyaktól lefele le van bénulva, 
az benne a különleges, hogy a szájával fest, egy rend-
kívül pozitív, jópofa ember, aki minden nap azon van, 
hogy a hozzá hasonló embereknek segítsen. Rengeteg 
projektje volt, munkája, amellyel nagyon meglepett. 

Tapasztalatok Görögországból, 
Szlovéniából - II. (folytatás)
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Õszintén szólva ez valamilyen szinten sokkolt is, 
meglepett, hogy egy olyan ember, aki magatehetetlen, 
minden nap keményen dolgozik a céljaiért, boldogan, 
vidáman éli a mindennapjait, holott sok egészséges 
ember szinte semmit nem tesz a jobb életért, hanem 
csak tengődnek egyik napról a másikra.

- Gondolom akkor ez valamilyen szinten téged motivált 
is, több lettél ettől, nem?

- Igen, nagyon sokat. Még ilyen jellegû tapaszta-
lataim nem voltak és kicsit tartottam is az egésztől, 
nem arról van szó, hogy féltem volna, de nem igazán 
tudtam, hogy mit engedhetek meg magamnak vele 
szemben. Szerencsére a főnök egy nagyon közvetlen, 
segítőkész ember volt. 

- Milyen nyelven beszéltetek? Itt is az angol volt a közös 
nyelv?

- Kicsit nehéz volt kommunikálni, beszélt angolul, 
de nem olyan szinten, hogy könyen megértsük egy-
mást, meg kellett szokjam azt is, hogy mit hogyan 
mondott. Viszont ő tényleg nagyon sokat segített min-
denben. Felajánlotta azt is, hogy beavat az „ő dolgai-
ba” is, hogy hogyan kell neki bizonyos dolgokat meg-
csinálni, hogyan kell gondozni. Ez már kicsit sok lett 
volna számomra, persze természetesen, ha főzni kellett 
és ehhez hasonló dolgok, nagyon szívesen megcsinál-
tam, de ettől többet nem szerettem volna. Átléptük vol-
na úgymond az intimitás határát, ami után már lehet 
nem tudtam volna úgy nézni rá, mint egy mentorra, 
mint egy tanítómesterre. Lehet ez furcsán hangzik, de 
ha gondozni is nekem kellett volna, minden megvál-
tozott volna... Nagyon jó kapcsolat volt köztünk, jól 
kijöttünk egymással, de azt a határt nem szerettem 
volna átlépni. 

- Úgy látom, hogy a főnököd, tényleg úgy tekintett rád, 
mint a mentoráltjára és próbált minél több dolgot megmutani 
neked.

- Igen, ő minden szempontból próbált vezetni, taní-
tani, a szállodánál is már egyre nagyobb felelősségem 
volt, ahogy telt az idő. Benne van egy ilyen körben, 
amelyet fogyatékkal élők hoztak létre és leginkább az 
általuk szervezett eseményekre vitt el. Minden tag kép-
visel egy mûvészeti ágat, nagyon sok kiállításuk is van, 
mindig elvitt ezekre, de persze másra is. 

- Akkor nagyon sok helyen megfordultál már ezalatt az 
idő alatt. 

- Igen, másfél hónap alatt nagyjából egész 
Szlovéniát bejártam, majdnem minden nap mentünk 
valahova. Minden hétvégén volt valamilyen projekt, 
atv-s találkozó mozgássérülteknek, festészet-hétvége 
stb., Szlovéniából összegyûltek a mûvészek. Állandó 
jelleggel volt valamilyen esemény. 

- Egész végig magadban voltál, mint önkéntes?
- Nem, később jöttek még ketten Romániából, egyik 

Aradról a másik pedig Segesvárról. Jól kijöttünk, de 

valamiért kivonták magukat a programokból, a ten-
nivalókból. Egy koordonátor szerepem is volt ekkor 
voltaképp, én már akkor egy hónapja ott voltam és 
már jól ismertem a helyet, azt hogy mikor mit kell csi-
nálni, így én adtam ki nekik a különböző feladatokat 
is. A főnök nekem elmondta mi a napi program aztán 
én tovább osztottam személyekre. De igyekeztem nem 
úgy viselkedni, mint egy „főnök”, tudtam az informá-
ciót, megosztottam velük, aztán megbeszéltük, hogy ki 
mit szeretne aznap a feladatokból elvégezni, vagy akár 
közösen. Próbáltam azért megtartani az egyensúlyt, de 
voltak helyzetek, amikor főnökként kellett viselked-
nem. A kulturális programok mellett dolgoztunk is, 
a főnöknek volt egy kisebb spárga földje, amelyen mi 
hárman dolgoztunk, ebben az esetben néha erélyesebb-
nek kellett lennem, hogy el tudjuk végezni a munkát. 
Õk nem maradtak egész végig, csak két hónapot, én 
akkor már haza kellett volna jöjjek, mivel én is két hó-
napra mentem eredetileg, így volt a szerződés is. 

- A hazaindulás előtti héten szerveztünk egy román 
estet, bemutattuk az ország  hagyományait, gasztro-
nómiáját. Akkor a főnök bejelentette, hogy van egy 
meglepetése, de én akkor még nem tudtam, hogy mi-
ről van szó. Ekkor mondta, hogy meghosszabította a 
szerződésemet egy évre. Akkor annyira meglepődtem, 
hogy szinte sokkot kaptam az örömtől, jóformán azt 
sem hallottam, hogy miről van szó, csak láttam, hogy 
mindenki szalad felém és gratulálnak, nem jött hogy 
elhigyjem! Kellett három nap, amíg felocsúdtam.

-A két romániai kolléga hazament, aztán vol-
tam egy hónapot egyedül. Ezt követően jött egy 
lány Észtországból. Hát... vele sem volt egyszerû a 
dolog...

- Nem jöttetek ki jól egymással, vagy esetleg kommuniká-
ciós gondok voltak?

- Nem... Neki voltak problémái, amelyeket „magá-
val” hozott. Egy fiatal, 18 éves, aranyos, jó fej lányról 
van szó, akinek drogproblémái voltak. Nem akarok 
ebbe nagyon belemenni, de olyan helyzetekbe kerül-
tem, amikor nem tudtam sokszor, hogy mit is kellene 
tennem, vagy mondanom. Nem szólhattam bele az 
életében, nem adhattam neki leckéket az életről, mert 
egyszerûen nem volt jogom hozzá..Próbáltam azért a 
helyes útra terelgetni, de ez csak akkor mûködik jól, ha 
a másik személy akarja és hagyja, hogy terelgessék. Õ 
az a személy volt, aki hagyta volna, de nem akarta...

Négy hónap alatt olyan helyzetekbe kerültem, 
amelyeket kezelnem kellett, ha akartam ha nem, és 
talán itthon nem tapasztaltam volna meg ezekhez 
hasonlókat. 

- Ez a lány mennyi időt töltött ott?
- Két hónap után ő is elment. 

- Hogyan teltek az ezt követő hetek, hónapok?
- Nagyjából még egy-két hónapot voltam ennél a 

szervezetnél, ekkor már fel volt épülve a hotel, már a 
papírmunka egy részét is én csináltam, saját progra-



15. évfolyam | 6. szám | 5
Közéleti, közmûvelődési havilap

mokat, eseményeket szerveztem, a hotelen belül. Ez 
a hotel amúgy kifejezetten fogyatékkal élő embereke 
számára készült, de természetesen mások is és turisták 
is megszállhattak is.

- Ekkor felvetettem a főnöknek, hogy mi lenne 
ha ezeket a jeleket (kijárat, a mosdó jelét,és ezekhez 
hasonlókat) úgy készítenénk el, hogy a látás sérültek 
is tájékozódhassank a segítségükkel. Azelőtt nemrég 
tanultam egy technikát, amivel a fába lehet égetni, 
ez egy grafikai technika, a pirográfia, texturát hagy 
maga után és könnyen ki lehet tapogatni a formá-
kat. Felvetettem, hogy nem lehetne ezeket a szá-
mokat, jeleket fába égetni. Végülis ez lett az én első 

nagy projektem, a főnök számára is az volt, nagyon 
értékelte az ötletem. Talán nem tûnik ez olyan nagy 
dolognak, de egy másik embernek sokat segíthetünk 
vele. 

- Közben több kisebb projekt is volt: voluntar 
meeting – szlovénából jöttek az önkéntesek és külön-
böző csapatépítő, játékos programok voltak, work-
shopok – szájjal festés, pirográfia, románest, makramé 
workshop. Ezeken kívül sok olyanban is benne voltam, 
ami a főnök projektje volt. Aztán ahogy teltek a hetek 
egyre nagyobb bizalmat és ezzel együtt felelősséget 
kaptam, a kulcsok nálam voltak, ha jött például egy 
ellenőr már én beszéltem vele.
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- És az ilyen esetekben is angolul beszéltél?
- Angolul is de próbáltam szlovénul, annyi idő alatt 

már ragadt pár szó rám aztán valahogy megértetettem 
magam. De ott is ahány térség van, annyiféle dialek-
tust használnak és kicsit nehéz volt.  

- Aztán voltak „fontosabb” munkáim is, de utána 
volt egy visszaesés, akkor nem volt annyi projekt, a 
főnök is betegeskedett, de mint recepciós részt vettem 
a tennivalókban. Megnyílt a hotel, jöttek az emberek, 
be kellett mutatni a helyet, és takarítani is kellett. Itt 
már kezdett sok lenni... három szintes volt az épület 
és azt kellett takarítani. Ezen kívül volt a lakás, ott is 
volt kb 20 ágy, azokat is mindig elő kellett készíteni. 
Ezeket egyedül csináltam. 

- Ezalatt az idő alatt te kaptál fizetést vagy mint önkéntes 
kaptál némi juttatást?

- Hát ez a cég, amelyikkel én kimentem, adott egy 
bizonyos összeget azért, mert önkénteskedek, ez ki volt 
számolva minden hónapra, az útiköltséget visszatérí-
tették, a szállást és a rezsit is ők állták és emellé még 
kaptam némi költőpénzt is. 

-Említetted, hogy a főnököd beteg volt, miben nehezítette 
ez meg a dolgodat?

-A fönők, amikor beteg volt, mind megéreztük, akik 
körülötte voltunk. Ránk ragadt az ő közérzete is, más-
részt ha ő beteg volt, nem tudott dolgozni, akkor több 
feladat maradt nekem. Az ő agya folyamatosan kattog, 
ha valamit a fejébe vesz, azt meg kell csinálni, még a 
saját feladatom mellett is. Szóval ez az időszak nem 
csak fizikailag de lelkileg is megterheli az embert. 

- Utána volt egy ellenőrzés a programtól, nem volt 
hála Istennek semmi probléma. Ezt követően egy má-
sik városba vittek, ahol az egyik koordinátornak volt 
rám szüksége két hétre egy másik szervezetnél. Itt 
gyerekek  kel foglalkoztam, különböző kreatív worksho-
pokat szerveztünk majdnem minden nap. Miután le-
járt a két hét itt kellett maradnom, kaptam egy lakást 
abban a városban, Poccerkelben, nagyon sok projek-
tem volt gyerekekkel.

- Volt egy másik szervezet, amely hallott rólam, itt 
menekült gyerekekkel kellett foglalkoznom. Õk na-
gyobbak voltak, mint az előző helyen, leginkább az 
integrálásukban kellett segíteni szlovén gyerekekkel, 
tehát voltak ilyen közös programok. 12-16 évesekig, 
náluk megint másképp volt, más programok kellettek, 
amelyekkel le tudtuk őket foglalni. Nehéz dolgom volt, 
mert eléggé kivonták magukat az ilyesmiből, teljesen 
más kultúrájuk és szokásaik voltak, másképp kellett 
őket megszólítani, épp ezért is úgymond fuccsra ment 
az első két projektem velük. Nem lehetett őket egysze-
rûen mobilizálni. A második projekt nagyjából össze-
jött, de itt is voltak nehézségek. A menekült gyerekeket 
kellett integrálni a szlovén gyerekekkel egy iskola pro-
jekt keretén belül. Az iskola udvarán lévő fát dekorál-
tuk, öltöztettük, ebbe könnyebben be lehetett őket von-
ni. De próbálkoztunk a tánccal, grafikával linogravúrát 
készítettünk. De közben persze még kijártam falura, 

amikor szükség volt rám. Itt is voltak még különböző 
programjaim és a főnöknek is voltak külön. 

A végén már három helyen dolgoztam egyszerre 
és még utána, mielőtt jöttem volna haza, még jött egy 
cég, akik szerették volna, hogy velük dolgozzak szintén 
fogyatékkal élő emberekkel, de már egyszerûen nem 
volt hogy és mikor. A három munkahely is sok volt 
egyszerre, minden rendezvény előtt komoly szervezői 
munka állt, ami számomra nagyon nehéz volt, mert 
akikkel együtt kellett dolgoznom, kicsit pontatlanok és 
szétszórtak, nehéz volt még egy megfelelő időpontot 
is találni. 

- Neked voltak-e saját kiállításaid?
- Igen, volt egy decemberben, egy grafikai kiállítás. 

Nem tudom pontosan hány munkám volt kiállítva, de 
mondhatni az életem mûvei voltak, minden addig ké-
szített munkám technikától függetlenül.

- Akkor mondhatjuk, hogy ez egy életút bemutató volt?
- Igen, pontosan ez volt a célja. Próbáltam olyan 

munkákat összeválogatni, amelyek engem, az érzelme-
imet reprezentálnak „dolgok, amelyek megmaradtak 
bennem”. Grafikai kiállítás volt, ebben volt linogravú-
ra, litográfia, márkertechnikák, stb. 

Egy hónap múlva, januárban megtartottuk ugyan-
ezt a kiállítást egy másik galériában, mondta a főnök, 
hogy szabad a galéria és ha szeretném, akkor megcsi-
nálhatjuk ott is. Úgy volt, hogy a főnökkel együtt lesz 
a kiállításunk, viszont ő nem találta meg az összes 
munkáját, aztán nem volt elég képkeret, szóval mindig 
volt valami probléma, amiért az ő mûveit nem tudtuk 
az enyémekkel egyszerre kiállítani. 

- Három héttel a hazautazásom előtt még tervben 
volt egy textil kiállításom, erre is nagyon készültem, 
de utolsó percben le lett mondva technikai okok mi att. 
Még hívtak egy helyre kiállítást tartani, Postojna mel-
lett, grafikai kiállítás lett volna az is, de csak jövőre 
szól a meghívás, mert addig foglalt a galéria. 

- Most itthon vagy, milyen terveid vannak?
- Hát terveim vannak. Az eredeti terv az volt, hogy 

hazajövök pár hónapra, megcsinálom a jogpsítványt 
és megyek vissza, viszont mióta hazajöttem alakultak 
más lehetőségeim is. Voltam Váradon interjún egy 
beltéri design cégnél, hát várnak, csak az a baj, hogy 
én programokban nem tudok dolgozni. Azt mondták, 
hogy az nem probléma, a kreativitási szint megvan, 
amit ők kérnek, és megtanítanak programban dolgoz-
ni is. De valahogy nem szívesen maradnék itthon. Ha 
minden jól megy, akkor mire befejezem a jogosítványt, 
addigra kialakul Szlovéniában a munkám, valamiért 
jobban húz a szívem oda...

- Úgy gondolod, hogy ott a helyed? Oda kell menned, 
mert itt nincs meg az, amire neked szükséged lenne? 

- Arra gondoltam, hogy jelenleg bármilyen munkát 
elfogadnék, ha a 8 órát is dolgozom, nekem utána más-
ra is lesz időm, már fel van ajánlva, hogy nyelvórákra 
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járhatok, így pár hónapon belül tudni fogom annyira a 
nyelvet, hogy elboldoguljak vele. De mindezek mellett 
nekem lesz szabadidőm és ott a három szervezet is, 
amelyeknek dolgozhatom. Aztán jó lenne egy olyan 
munkakör, mint mûvészeti rendezvényszervező. Ez a 
célom, aztán meglátjuk mi alakul ki. Ameddig lehet és 
kell, maradok Postojnában, a falusi szervezetnél. 

Nekem nagyon tetszik az az ország, az emberek, a 
nyugodtság, a csend. Jobban érzem magam ott, mint 
itthon, nem annyira stresszes ott, és úgy látom, hogy 
számomra ott sokkal több lehetőség van. 

Mi a tanulság Renáta történetéből? Hát az, hogy 
legyen bátorságunk elindulni, belevágni új dolgokba, 
hiszen a lehetőségek tárháza nyitott, még akkor is, ha 
elsőre nehéznek tûnik. Egy fiatal lány elindul egyedül 
a nagyvilágban és megállja a helyét, rátalál önmagára. 
Talán sokunkak ezt kellene tennünk, elindulni és meg-
keresni önmagunkat. 

Akár mesébe illő történet is lehetne, viszont szá-
momra van egy dolog, ami kicsit szomorúvá teszi, az 
hogy ehhez el kellett mennie Itthonról... Ahhoz, hogy 
megtalálja önmagát, a helyét a világban, el kellett men-
nie itthonról, a hazájából...

Ezúton is szeretném megköszönni Renátának a 
türelmét és idejét, illetve sok sikert kívánok a továb-
biakban is!

(Az interjút lejegyezte: Balog Anetta)
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