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Kéttannyelvűs portrék: egykori diákjaink írták 
 
Molitorisz Anikó 12. F 1997 
A kéttannyelvű képzés nagyon jó lehetőséget adott arra, hogy a nyelv mellett civilizációs órák 
keretében a francia kultúrát is jobban megismerjük. Kis létszámú csoportokban tanultuk a történelmet, 
a matematikát és a földrajzot franciául, ami azt jelentette, hogy az órák nagy részét egyfajta „francia 
közegben” töltöttük. Az érettségivel szerzett felsőfokú nyelvvizsga sokat segített abban, hogy később a 
Közgázon szakmai felsőfokú nyelvvizsgát tettem. Jelenlegi munkámban nemzetközi vonatkozású 
feladatokat is ellátok, ahol sokszor használom az angol mellett a francia nyelvet is. Két egyhetes 
szakértői tanulmányutat pályáztam meg sikerrel az elmúlt években, amelyekből az egyik 
Franciaországban volt. A franciatudásomra az angol és a spanyol nyelvek tanulásakor szintén sokat 
építhettem. Szeretek utazni, feltalálom magam egy külföldön szervezett konferencián, meg merek 
szólalni (ha szükséges, előadást tartok) idegen nyelven. Úgy érzem, ehhez a középiskolás 
kéttannyelvűs évek nagyban hozzájárultak :-). 2010. szept. 
Barna Ferenc 12. F 1998 
Komoly magabiztosságot ad az embernek, ha a középiskolai évek végére olyan nyelvtudásra tehet 
szert, ami kiállja a próbát egy felsőfokú nyelvvizsgán, és hasznosítható minden elképzelhető szakmai 
közegben. Ez az a szint, amit a négy év során elsajátíthattunk, mindezt szórakoztató formában, és a 
lehető legtöbb gyakorlati elemmel megfűszerezve. Mindig kedves emlék lesz számomra a számos 
franciaországi csereút, például Bordeaux-ban, amelyeken nem csak anyanyelvi közegben tesztelhettem 
tudásomat, de képet adott egy csodás ország kultúrájáról, és mindennapi életéről. Ezek az impulzusok 
a mai napig komoly motivációt jelentenek a pályám során, és az életben kitűzött céljaim 
megfogalmazásában, és megvalósításában. Közgazdász karrierem során valóra vált egy nagy álmom, és 
a Cemex berkein belül dolgozhattam Párizsban egy rövid ideig. Abban, hogy helyt tudtam állni ebben 
a közegben, egy pénzügyi folyamat alapköveinek letételében, nagyban segítségemre volt magabiztos 
francia nyelvtudásom. Jelenleg pénzügyi vezetőként dolgozom a TCS-nél Budapesten, egy 35 fős 
nemzetközi csapatot irányítva. Itt is komoly előny az a lehetőségem, hogy anyanyelvükön tarthatom a 
kapcsolatot a frankofón ügyfeleinkkel, illetve megkönnyíti a mindennapokat, és a kapcsolatépítést a 
francia kollégaimmal. Visszagondolva az élménydús középiskolai évekre, és figyelembe véve azt a sok 
szépet, és hasznosat, amit ez az időszak adott, nem is kérdés, hogy nem cserélném el a francia 
kéttannyelvű tanulmányaimat semmi másra… 2013. okt. 
Szűcs Ágnes 12. F 1998 
A 4 év alatt olyan francia nyelvi tudásra tettem szert, amit a későbbiekben, a főiskolai évek alatt 
remekül hasznosíthattam, ráadásul a felsőfokú nyelvvizsgáért járó többletpontok a felvételiknél is jól 
jöttek. A főiskolai évek alatt a Veszprémi Egyetem és Maine-et-Loire megye között meglévő 
együttműködés keretében 1 évet tölthettem ösztöndíjjal Angers-ban, ahol a nyelvtudásom pallérozása 
mellett szakmai területen, idegenforgalom és sportmenedzsment, is sokat fejlődhettem, s természetesen 
sok új barátot, jó ismeretséget szereztem. Úgy gondolom, hogy a mai világban, mivel az EU számos 
intézményének központja francia nyelvterületen van, az angol mellett a francia a legfontosabb nyelv. A 
Ságvári képzését azért is ajánlom, mert a tanárok felkészültek, a kialakult kapcsolatok révén pedig 
biztosítottak a csereutak és a nyelv anyanyelvi környezetben való gyakorlása. 2010. szept. 
Varga Tamás 12. F 1998 
Jelenleg Limoges-ban, a Legrand Csoport központjában dolgozom marketing menedzserként az 
európai csapatban. A termékfejlesztésekben nyújt segítséget ez a csapat a különböző országokból jövő 
marketing információkkal. A francia nyelv ismerete nélkül ezt a munkát nem is lehetne csinálni. Ebben 
remek volt a kéttannyelvű, mert számos különböző témakörből szereztem nagyon gazdag szókincset a 
francia kultúrától a földrajzi szakszavakig. Jelenleg a szülész-nőgyógyászati vocabulaire-em 
(szókincsem) gyarapodik, mert decemberben babánk születik! :). 2011. okt.  



Pap Gizi 12. F 1999 
Emlékezetes négy évet töltöttem el kéttannyelvűs diákként. A francia nyelvnek köszönhetően számos 
kivételes emberrel találkoztam a színjátszós évek során, arról nem is beszélve, hogy több mint tíz év 
után még a mai napig tartom a kapcsolatot a bordeaux-i csereút során megismert cserepartneremmel. A 
nyelvtudásom az itt töltött évek alatt bővült olyan területeken is, amelyet más nyelvi képzés nem tett 
volna lehetővé, így meglehetős biztonsággal mozogtam később francia szakon is. Francia 
nyelvtudásomnak köszönhetően nyertem el később egy fordítói ösztöndíjat Angers városába, ahol több 
mint egy évet töltöttem. Eddig minden munkám során komoly előnyt jelentett a magas fokú francia 
nyelvtudás. Biztos vagyok benne, hogy nyelvismeret nélkül kevesebb lehetőségem adódott volna a 
pályám során. 2010. szept. 
Kruzslicz Péter 12. F 2001 
Képzési igazgató vagyok az Európa-Tanulmányok Központ Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán. Jelenleg is napi szinten foglalkozom a francia nyelvvel, hiszen a Szegedi Egyetem 
(és korábban a Lyoni Egyetem) munkatársaként francia nyelven oktatok külföldi és magyar 
hallgatókat. Ilyen szempontból is nagyon hasznosnak tartottam és tartom mind a mai napig azt a 
képzést, amit a Ságváriban kaptam. Jó volt itt diáknak lenni, kiscsoportos foglalkozásokon 8-10 
társammal közösen tanulni 4 éven keresztül. Érdekesek voltak az iskola melletti foglalkozások is, részt 
vettem a színjátszó műhely munkájában, több fesztiválon voltunk külföldön is. Lehetőségünk volt 
csereutakon is részt venni, háromszor lehettem két hétig Bordeaux-ban, az ottani cseregimnáziumban. 
Általában, és az egyetemen végzett jelenlegi munkám kapcsán is fontosnak tartom, hogy egy nyelvet ne 
csak nyelvként, hanem munkaeszközként is tanuljuk meg. Én, aki európai joggal foglalkozom a 
hétköznapokban, és tudom, hogy az Unióban, ahol két munkanyelv van: az angol és a francia, és a 
megbeszélések 40%-án a francia jelenleg is az egyetlen használt munkanyelv, látom, mennyire fontos 
az, hogy az ember a gondolatait, az elképzeléseit, a világlátását több idegen nyelven is ki tudja fejteni. 
Ezt biztosítja szerintem a kéttannyelvű oktatás, ez az a gondolat, aminek mentén megéri képességeket, 
kompetenciákat szerezni, és úgy gondolom, ennek a legjobb időszaka a gimnázium. 2011. szept. 
Tarján Anikó 12. F 2001 
Állatorvos-doktor a végzettségem, amellyel a Csongrád Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és 
Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatóságán helyezkedtem el hatósági állatorvosként (kormánytisztviselő). 
A Ságvári megfelelő alapot adott a továbbtanuláshoz (és a felsőfokú nyelvvizsgának köszönhetően a 
nyelvpótlékkal több a fizetésem :)). A kéttannyelvű nem akadályozott az állatorvosi felvételiben 
(kémia, biológia), viszont olyan pluszt adott a francia nyelv és kultúra ismeretében, amit csak kint élve 
kaphattam volna meg. A francia színjátszó kör páratlan élményekkel gazdagított, és önbizalmat adott, 
hogy idegen nyelven nyilatkozzam meg közönség előtt. Az egyetem végén az Erasmus ösztöndíj 
elnyerésével egy fantasztikus szemesztert töltöttem a nantes-i állatorvosi egyetem kisállat klinikáján, 
ahol - mivel nyelvi nehézségeim nem voltak - értékes szakmai tapasztalatokat gyűjtöttem. A helyért 
pedig nem kellett megverekedni, szemben az angol és német nyelvterületekkel, mert igen kevesen 
beszéltek franciául az egyetemen, így nem volt konkurencia. 2013. okt. 
Földeák Dóra 12. F 2003 
Jelenleg a II. sz. Belgyógyászati Klinikán vagyok belgyógyász rezidens Szegeden. Amit a kéttannyelvű 
adott, az egy olyan biztos nyelvtudás, ami a szakmai életben elengedhetetlen és adott időt a 4 év alatt, 
hogy igazán eldöntse az ember, mit is szeretne csinálni. Nyelvet tanulni mindig megéri, és ezzel inkább 
időt nyer az ember, nem pedig megpecsételi a pályaválasztást. 2011. okt. 
Fogas Eszter 12. F 2003 
Jelenleg a Renault, Dacia és Nissan márkák hivatalos finanszírozójának marketing felelőse, illetve 
kereskedelmi elemzőjeként dolgozom Budapesten (előzőleg Prágában dolgoztam). Legfontosabb 
feladataim az importőrök igényeinek figyelembevételével akciós és standard finanszírozási termékek 
(lízing, hitel) fejlesztése, a hozzájuk tartozó kommunikáció koordinálása és a kereskedelmi eredmények 
napi szintű követése és riportálása. A kéttannyelvűben szerzett stabil nyelvtudás segítségével sikerült 
franciaországi ösztöndíjat szereznem, ahonnan hazatérve, külföldi tapasztalatokkal gyarapodva 
sikerült multinacionális vállalatnál elhelyezkednem. 2011. okt. 
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Majsa Ágnes 12. G 2005 
A szegedi egyetem jogi karán végeztem. Elvégeztem a francia nyelvű jogi képzést is, fél évig 
Brüsszelben voltam gyakorlaton, azután francia nyelvű Európa-jogi master diplomát szereztem. Majd 
egy nemzetközi cégnél dolgoztam egy évig, ahol bár főleg angol nyelven dolgoztam, sokszor hasznát 
vettem a francia tudásomnak is, mivel francia cégekkel is kapcsolatban álltunk, akik örömmel vették, 
ha anyanyelvükön kommunikáltunk velük. Jelenleg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
Nemzetközi Főosztályán dolgozom, ahol napi szinten használom a franciát a francia társszervvel 
történő egyeztetések során. Mivel munkám során európai uniós jogszabályokat alkalmazunk, ezért a 
területet érintő jogszabályok módosítása, alkotása során is használom a franciát. Mivel eredetileg a 
szabályok  nagy részét francia és angol nyelven alkotják, így a pontos jelentés kiderítéséhez az idegen 
nyelvű változatokat használjuk. A Ságvári, a kéttannyelvű az életembe rengeteg szép élményt hozott 
annak idején. Ha volt osztálytársakkal találkozom, mindig felidézzük az osztály jó hangulatát vagy a 
bordeaux-i csereutat. Az érettségi után Bordeaux-ban Erasmus ösztöndíjjal töltöttem félévet, és nem 
volt olyan nap, hogy ne jutott volna eszembe a csereút egy kis részlete. A jogi kar francia jogi képzésén 
francia nyelvű perbeszédversenyen is részt vettem, amihez szintén nem lett volna elegendő 
önbizalmam, ha a gimnázium alatt nem tanultam volna meg sok ember előtt idegen nyelven beszélni, 
vagy ha nem tanultam volna meg a francia szövegalkotás alapjait már a gimnáziumban. 2013. okt. 
Vajda Ágnes 12. F 2007 
A megfelelő középiskola kiválasztása kulcsfontosságú lépés az életben való boldoguláshoz, hiszen az 
ott töltött évek alatt szerezzük meg azt a tudást, amiből és amire a későbbiekben építkezhetünk. Saját 
tapasztalatom alapján azt mondhatom, nem bánjátok meg, ha a Ságvári és a francia kéttannyelvű 
mellett döntötök. Nekem rengeteget adott ez a képzés tudásban és élményekben egyaránt. Mindig 
nosztalgiával gondolok vissza azokra a percekre, amit ott töltöttem. Ebben nagy érdeme van azoknak a 
felkészült, és lelkes tanárok, akik négy éven át foglalkoztak velem. Nekik köszönhetem azt is, hogy 
nincsenek nyelvi problémáim, nyitott vagyok a világ dolgaira, és kialakult bennem a pontos és precíz 
munkavégzés (tanulás) iránti igény. Büszke vagyok arra, hogy ságváris diák lehettem, és azt kívánom 
Nektek, hogy Ti is olyan iskolát válasszatok, amelyre legalább annyi szeretettel és tisztelettel 
emlékezzetek, mint én. 2010. szept. 
Vajda Izabella 12. F 2007 
Kéttannyelvűsnek lenni kiváltság, és nyelvtanulás szempontjából óriási előny. Nyelvet igazán csak 
mindennapi használat által lehet elsajátítani. Más franciául tanuló diákokkal szemben nekünk minden 
nap lehetőségünk volt arra, hogy fejlesszük a tudásunk. Ezen kívül tanáraink folyamatosan 
versenyeztettek minket, évente többször is. Mindig megvolt a motiváció, hogy újat tanuljunk. 
Büszkeséggel tölt el, hogy a Ságvári „kéttanosa” voltam. Az emberek felnéznek azokra, akik egy kicsit 
máshogy, kis nehezítéssel valósítanak meg dolgokat. Franciául tanulni tantárgyakat, jó eredményekkel, 
szép teljesítménynek tekinthető. A középiskola elmélyítette korábbi elhatározásom, hogy külföldön 
próbáljak bizonyítani. Ehhez a megbízható nyelvtudás elengedhetetlen volt. Az érettségi után első 
alföldi diákként felvettek Franciaország és Európa egyik neves egyetemére, a Dijon-Párizsi 
Gazdaságdiplomáciai Karra. Büszke vagyok rá, hogy megalapoztam az utánpótlást is, ösztönöztem 
másokat. Azóta két ságváris is kint tanul. Az egyetem négy évét eddig három nyelven végeztem. 
Francia tudásom fejlesztetésében négy évig gimnáziumi tanárom, Dr. Józsa György tanár úr órái voltak 
segítségemre, aki extra házi feladatokkal is ellátta azokat, akik lelkesedéssel fejlesztették nyelvtudásuk. 
2010. szept. 
Gát Ákos Bence 12. F 2008 
A kéttannyelvű ablak a világra. A Ságváriban folytatott tanulmányaimnak köszönhetően többek között 
magas szintű francia tudást szereztem. Így felvételizhettem és végezhettem el sikerrel a Sciences Po 
Paris (Párizsi Politikatudományi Intézet) politikatudományi alapképzését, majd ugyanezen iskola, 
valamint a Strasbourgi Egyetem gazdasági jogi és európai uniós szakjogász mesterképzéseit. 
Tanulmányaim során közelről is megismerhettem Dijon, Párizs és Strasbourg városát. Egy Erasmus 
ösztöndíjas év keretében a napsütéses és jó hangulatú katalán mindennapokat is felfedeztem 
Barcelonában. Egyetemi éveim alatt megalapítottam Franciaországban a Duel Amical (Baráti Párbaj) 
Egyesületet, amely jelenleg is egy újszerű, a vélemények sokféleségét kihangsúlyozó politikai internetes 
magazint üzemeltet. Lehetőség lehetőséget szül. Éppen ezért fontos, hogy minél többen ragadják meg a 



ragyogó alkalmat, s jelentkezzenek a Ságvári két tanítási nyelvű képzésre, amely most már minden 
diák előtt nyitva áll. Fontos, hogy ne csak azok merjenek erre a szakra jelentkezni, akik idegen nyelvet 
szeretnének tanulni. Ez a nagy szakértelemmel kialakított és barátságos légkörben zajló képzés minden 
olyan diák számára ideális, aki úgy érzi, több tantárgy iránt is érdeklődik, s széles érdeklődési körét a 
jövőben is meg kívánja tartani. 2013. okt. 
Hegedűs Orsolya 12. F 2009: 
Az érettségi után felvettek a Párizsi Politikatudományi Intézet Kelet-Közép Európai campusára, 
Dijonba. Itt két évet töltöttem el elsajátítva a jog, a gazdaság, a történelem, és a szociológia alapjait. 
Jelenleg harmadéves vagyok, és az Erasmus-program keretében a brüsszeli Szabadegyetemen tanulok, 
mellette pedig az Európai parlamentben vagyok gyakornok. Ezután Párizsba megyek, és ott kezdem a 
2 éves mesterképzést, terveim szerint a Pénzügy-Vállalatstratégia szakon. Az, hogy itt lehetek, 
elsősorban a francia nyelvnek köszönhetem, ergo franciatanáraimnak, valamint a lektorok kitartó 
munkájának. A másik dolog, ami szintén javamra vált, az a gondolkodási módszer, amit 
gimnáziumban, főleg irodalom, illetve történelem órán sikerült elsajátítani. Büszke vagyok arra, hogy a 
Ságváriban tanulhattam, ha újra kellene választani, nem döntenék máshogy! 2010. febr. 
Spitzer Jenő, 12. F 2011 
Az érettségi vizsga után felvettek a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol a 
Ságváriban megszerzett francia tudásomra támaszkodva szeretnék a nemzetközi és a szerzői jog 
területén eredményeket elérni. A Ságváriba Szentesről jöttem, lehetőségekre vágytam, amelyek meg is 
valósultak: 2008-ban cserediákként Nizzában jártam, majd 2009-ben egy elismert, nemzetközi 
audiovizuális fesztivál diák zsűrijében képviseltem Magyarországot Biarritz városában Dél-
Franciaországban. Ezek az alkalmak mutatták meg számomra a valódi, használható nyelvismeret 
értelmét, előnyeit és szépségét, csakúgy, mint a gimnázium francia színjátszó társulatában eltöltött idő. 
Előbbi az egyetemi évek alatti külföldi tanulmányi lehetőségek iránti érdeklődésre – amelyek a 
nyelvtudás birtokában igen gazdagok -, utóbbi a Szegedi Egyetemi Színház társulatához való 
csatlakozásra sarkalltak. Mindamellett egy filmes pályázaton díjat nyert industrial metal zenekar 
tagjaként gitározom, szerzek zenét és írok szövegeket, folytatok stúdiómunkákat. 2013. okt. 
Bagyinka Flóra 12. F 2011 
2011-ben felvettek a Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakára 469 ponttal  (max.: 480)! 
Tényleg jó szinten megtanultam franciául (OKTV 5. hely), és ezt azok a tapasztalataim is bizonyítják, 
amiket az egyetemen a francia emelt szaknyelvi csoportban szereztem, ahol állíthatom, hogy megállom 
a helyemet. Az idén nyáron a Sziget Fesztivál francia kempingjében dolgoztam, ahova 
franciatudásomnak köszönhetően vettek fel, és egészen jó fizetésben is részesültem ! 2013. okt. 
Halkó Petra 12. F 2013 
A ságvárista éveimet követően a francia kormány ösztöndíjasaként Clermont-Ferrand-ban végzem 
felsőfokú tanulmányaim Európai tanulmányok szakon, francia-német képzésen, ahol nyelvi, politikai, 
jogi és gazdasági ismereteket sajátítok el. A képzés érdekessége, hogy nem csak maga az egyetem, de 
mi is folyamatos partnerkapcsolatban állunk a regensburgi egyetem diákjaival, így újabb kapcsolatokra 
tehetünk szert, egy új kultúrát ismerhetünk meg az ott, velük együtt eltöltött harmadik év során, és 
nem utolsó sorban egy francia-német dupladiplomával zárjuk az alapfokú képzést. Gondolom abban 
senki nem kételkedik, hogy biztos nyelvi tudást szerez a kéttanyelvűn – már, ha akar - de mi az, amivel 
még többet nyújt? Nem most kell először csigát ennem, mert már a csereút során lehetőségem nyílt rá; 
hogy megkóstoljam. Nem ért újdonságként, hogy lesz egy szabad napom november 11-én, mert már 
civilizáción megtanultam, hogy a franciák ünnepnapként tartják számon a németek kapitulációját az 
első világháborúból. Nem félek kicsit „kínos” módon elmagyarázni bizonyos dolgokat, mert a 
színjátszó megtanított rá, hogy ez a franciáknál teljesen normális. És ami a legfontosabb: nem vagyok 
egyedül. Nem akarok senkit sem becsapni: nagyon nehéz elszakadni a megszokott környezettől és egy 
idegen kultúrában megtalálni a helyünket és mindemellett teljesíteni a tanulása terén, de az a bizonyos 
F betű egy kis családot kovácsol össze az évek során, s mindazokkal a társaimmal, akik ugyanígy 
ráléptek erre a merész útra. Kölcsönösen számíthatunk egymásra idekint, csakúgy, mint az utódaikat 
dédelgető Tanárainkra. Biztosan sokan hallották már tőlem ezt a mondatot, de én röviden-tömören ezt 
a tanácsot kaptam egy egykori kéttannyelvűs diáktól, amikor elmeséltem neki, hogy mire szeretnék 
jelentkezni nyolcadikban: „Minden második nap sírni fogsz, de én bármikor visszamennék oda!” Én 
nem bánok egy könnyet sem. 2013. okt. 


