
Mely eredményeid azok, amelyekre büsz-

ke vagy?

Először is a 2011/2012-es tanévben elért 

Nemes Tihamér Országos Informatikai Ta-

nulmányi Verseny programozás kategó-

riájában elért országos 20. helyezésem-

re vagyok büszke. Emellett a 2012-ben a 

Debreceni Egyetem Informatikai Kara által 

rendezett regionális programozó csapat-

versen csapatommal második helyezést 

értünk el. Továbbá a 2013/2014-es tanév-

ben bejutottam a programozás OKTV or-

szágos fordulójába, azonban ez idáig az 

még nem került lebonyolításra, így a végső 

eredmény még kérdéses.

Mi motivál a tanulmányaidban és a verse-

nyeken való részvételben?

Azon irányú tanulmányaimban, melyek érdek-

lődési körömhöz tartoznak, pusztán a tudás-

vágy és a későbbi tanulmányok megalapozá-

sa motivál. Mivel ezen tárgyak és ismeretek 

hiánya egyetemen igencsak nagy problémák 

elé állítana, jobbnak látom a szükséges isme-

retek minél korábbi és lehető legkifinomul-

tabb elsajátítását.

Versenyeken főként a kihívás kedvéért veszek 

részt, hiszen itt összemérhetem tudásomat és 

képességeimet olyanokkal, akiknek érdeklő-

dési köre hasonló az enyémhez. Természe-

tesen a rangos versenyeken elért helyezések 

Nyíri Tamás az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanulója. A 
családjának köszönhetoen már kiskorában kialakult az érdeklodése az 
informatika iránt. Korábban országos atlétikai versenyeken is jeleskedett. 
Jelenleg célja, hogy egyetemen továbbtanuljon mérnök informatikus sza-
kon. Ezért a célért ismereteit folyamatosan bovíti és finomítja. Emellett 
tud idot szakítani egy olyan speciális hobbira, mint a természetfotózás.

Vágtázó bitek



ugyancsak hasznosak lehetnek a későbbiek-

ben, ezért ezt is figyelembe veszem a jelent-

kezésekkor.

Hogyan alakult ki az érdeklődésed az in-

formatika iránt?

Informatika iránti érdeklődésem kialakulásában 

szerintem a legnagyobb szerepet családom 

játszotta, melynek szinte minden tagja infor-

matikával kapcsolatos munkát végez. Emiatt 

már nagyon korán ebbe a világba csöppentem 

bele. Egyszer csak azt vettem észre, hogy ami 

másnak idegen ilyen téren, az nekem teljesen 

természetes. Innentől pedig egyre csak nőtt az 

érdeklődésem, ahogy felfedeztem informatika 

rejtelmeit.

Mik azok a tantárgyak, amelyek iránt ko-

molyabb érdeklődést mutatsz?

Érdeklődési körömbe főként a matematika, a 

fizika, informatika és programozás tartozik. Te-

kintve, hogy mérnök informatikus szakon terve-

zek továbbtanulni, ahol ezek a tárgyak lényegileg 

alapfeltételnek számítanak, fontosnak találom 

ezen területeken ismereteim lehető legnagyobb 

fokú bővítését. Emiatt energiáim nagy részét 

ezeknek a tárgyaknak a tanulására fordítom, 

adott esetben akár más tárgyak rovására is.

Az iskola mellett sportolsz valamit?

Még korábban atletizáltam. Atlétikán belül 

is főként a magasugrást gyakoroltam, mely-

ben országos versenyen is sikeresen vettem 

részt. Azonban az elmúlt időszakban ver-

senyszerűen nem sportolok.

Milyen más hobbiknak szenteled az idő-

det, ami leköt, esetleg kikapcsol?

Legtöbb időmet felemésztő hobbim a progra-

mozás és annak minden válfaja, akár a hard-

ware közeli is. Ezen kívül amatőr szinten fotó-

zok, főként természet témában. Ami pedig a 

fotózással még összefügg az a túrázás.

Milyen az időbeosztásod?

Megtervezett időbeosztásom nincs. Mindig a 

következő, vagy az aktuális napra tervezem el 

mire és mennyi időt kell szánni az aktuális fel-

adatok függvényében. A héten több nap is 9 

órám van, tehát 16.05-kor végzek, így ezek a 

napok elég szűkösnek bizonyulnak mind ener-

gia, mind idő tekintetében.

Maga a tanulás sok idődet elveszi, vagy 

nem jelent kifejezett gondot megtalálni 

az egyensúlyt kötelesség és szabadidő 

között?

Valószínűleg programozó létemből fakadóan 

a tanulás nem a kedvelt tevékenységeim közé 

tartozik, kivéve persze az érdeklődési köröm 

elemeit. Emiatt általában a nem preferált tár-

gyakra csak a mindenképp szükséges időt 

szánom. Ez esetenként nem túl kifizetődő, 

azonban így van időm az általam fontosabb-

nak tartott tudás megszerzésére. Tehát a „kö-

telező”, vagy „muszáj” jellegű tanulás relatívan 

nem vesz el sok időt, mégis sikerül olyan szin-

tet elérni, mely a magammal szemben állított 

elvárásoknak többnyire megfelel.



Kik azok a személyek, akikre támasz-

kodhatsz?

Szerencsére sok személytől kérhetek se-

gítséget, illetve sokan támogatnak szükség 

esetén. Egyfelől ilyen a családom, ahol nem-

csak informatikai problémákkal kapcsolat-

ban kérhetek segítséget, de bármi egyéb 

problémával, kérdéssel kapcsolatban is. 

Továbbá a tanáraimra is számíthatok, akik 

általuk ismert területen tudnak segíteni. Ha 

pedig éppen túl sok volt a tanulásból és ki-

kapcsolódásra, pihenésre vágyok, barátaim-

mal és barátnőmmel ezt is megtehetem.

Miért választottad a Gárdonyi Géza Cisz-

terci Gimnáziumot? Jó döntésnek tartod?

Öt évvel ezelőtt alapvetőn olyan intézményt 

kerestem, ahol megfelelő alapozást kapok a 

későbbi tanulmányaimhoz. Így került szóba a 

gimnáziumi képzés, ezen belül pedig a Gár-

donyi Géza Ciszterci Gimnázium. A Gárdonyi 

többek között a német nyelvi előkészítő, illet-

ve az angol, mint második idegen nyelv ok-

tatása miatt jött szóba. Emellett Eger kiemel-

kedő gimnáziumai közé tartozik, így végül rá 

esett a választás.

Azóta sem bántam meg a döntésemet, bár 

természetesen ennek az iskolának is meg-

van a hátránya, mely főleg a programozás 

minimális szintű oktatásában merül ki szá-

momra, ezzel viszont számolnom kellett an-

nak idején, hiszen az iskola nem számítás-

technika-orientált. Ezt pótolja a családom, 

elsősorban a bátyám, aki segít, hogy elérjem 

a továbbtanuláshoz szükséges szintet.

A jövővel kapcsolatban milyen kilátásaid 

vannak? Mik a terveid a továbbtanulással 

kapcsolatban?

Továbbtanulni is az informatika területén 

tervezek, így a cél a Budapesti Műszaki 

Egyetem mérnök informatikus szaka. Ha 

minden jól megy, nem lesz probléma a fel-

vételivel sem.

Van konkrét elképzelésed a munkát, 

szakirányt, foglalkozást illetően?

Konkrét elképzelés szakiránnyal kapcsolatban 



nincs, de a mérnök informatikus szak egy fix 

pont. Foglalkozással kapcsolatosan pedig a 

jövőbeli lehetőségek döntenek.

Milyen szerepet játszik az életedben az 

idegen nyelv, az utazás, az új dolgok 

megismerése?

Az idegen nyelv viszonylag nagy szerepet játszik 

tanulmányaimban és életemben, hiszen manap-

ság legtöbb információt angol nyelven lehet elérni. 

Ez az informatikára pedig fokozottan igaz, emiatt 

angol nyelvből már rendelkezem nyelvvizsgával, 

német nyelvből pedig tervezem megszerezni.

Szeretek utazni, bár szeretnék többet, mint 

amennyire jelenleg lehetőség adódik. Távlati 

tervekben már sok úti cél szerepel.

Milyen értékrend, vagy berendezkedés 

szerint élsz? Nyitott vagy, alkalmazkodó, 

mi az, ami igazán jellemző rád?

Értékrendemben kiemelt helyen szerepel-

nek a jövő sikerességét megalapozó törek-

vések. Amit úgy ítélek meg, hogy a jövőm 

szempontjából fontos és szükséges, azt 

képességeimhez mérten lehető legjobban 

teljesítem. Próbálok nyitott, illetve alkal-

mazkodó lenni, mert ezek nélkül elkép-

zelhetetlennek tartom az emberekkel való 

kapcsolatomat létezését.
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