PÁLYÁZAT 14-30 ÉVES NAGYOTHALLÓ FIATALOKNAK
„TUDOM, HOGY ÉN IS KÉPES VAGYOK RÁ!”

PÉLDAKÉPEINK
2016-BAN

Köszöntő
A Siemens és Signia hallókészülékek gyártója a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetségével (SINOSZ) együttműködésben idén tavasszal először hirdette meg
„Tudom, hogy én is képes vagyok rá!” című pályázatát nagyothalló ﬁatalok számára.
A kezdeményezés fő célja az volt, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az ép hallók és
a hallássérültek világát, segítsünk lebontani az előítéleteket. Úgy gondoltuk, hogy ezt
azzal tudjuk a leginkább támogatni, ha megmutatjuk, hogy a hallókészüléket viselő,
nagyothalló ﬁatalok ugyanúgy képesek sikeresen helytállni a tanulásban és a munkában, mint az ép hallású társaik. Az ő példájukkal azokat a nagyothalló ﬁatalokat és
családtagjaikat is szeretnénk bátorítani, akik aggódnak amiatt, hogy a hallássérülés
hátráltathatja őket céljaik elérésében. További célként szeretnénk támogatni a
pályázók egyikének továbbtanulását azáltal, hogy biztosítjuk számára a ma elérhető
legmodernebb hallókészülékeket és a hozzájuk tartozó kiegészítőket.
Nagy örömünkre pályázatunkra idén 22 nagyszerű ﬁatal jelentkezett. Kitartóak,
tehetségesek, akik nap mint nap példamutató munkával bizonyítják rátermettségüket
tevékenységeikben, tanulmányaikban, továbbá segítő szándékkal fordulnak társaikhoz, ami szociális érzékenységüket dicséri. Szinte mindegyikük kiemelte, hogy
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szívesen megosztaná tapasztalatait sorstársaival és családjaikkal, többen közülük
önkéntesként dolgoznak/dolgoztak, vagy hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal
élőknek segítenek/segítenének. A kiválóbbnál kiválóbb pályázatok mindegyike
megérdemli az elismerést.
A szakmai zsűri számos szempont ﬁgyelembevételével alakította ki közös álláspontját. Tanulmányaikban és egyéb tevékenységeikben elért eredményeik, példamutató munkájuk, közösségformáló magatartásuk elismeréseként választotta ki azt
a tíz ﬁatalt, akiket idén példaképnek jelölünk. Kiadványunkban őket mutatjuk be a
nagyközönségnek.
A példaképek közül orvosi és technológiai szempontok alapján választották ki azt a
pályázót, akinek a legtöbbet segíthetnek a felajánlott készülékek. A szakmai bizottság
döntése értelmében idén Cseh Aletta továbbtanulását támogatjuk a Siemens és
Signia hallókészülékek gyártójának hallásjavító eszközeivel.
Szívből gratulálunk valamennyi pályázó eddig elért eredményeihez és kívánjuk, hogy
terveik megvalósuljanak, álmaik valóra váljanak!
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Agócs Levente

Bacsa Dávid

Életkor: 20 éves
Lakhely: Szolnok
Tanulmányok: jelenleg a Szegedi
Tudományegyetem orvostanhallgatója

Életkor: 24 éves
Lakhely: Szeged
Tanulmányok: jelenleg a budapesti
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karának hallgatója

„Néha gondot okoz mások megértése,
de ezt figyelemmel és koncentrációval
korrigálni tudom.”

„Nehézségeim ellenére a barátaim és
a tanáraim mindig mellettem álltak,
megtanítottak arra, hogy ne adjam
fel, merjek küzdeni az álmaimért; és
a megszerzett tudást mások javára
használjam fel.”

Levente kiegyensúlyozott, vidám ﬁatal, jelenleg Szegeden orvostanhallgató. Örömmel
újságolta pályázatában, hogy sikeresen túljutott a vizsgaidőszakon, így a nyári
gyakorlat után biztosan elkezdheti a második tanévet. Még nem volt négy éves, amikor
legelső hallókészülékét megkapta. Úgy véli, az a legnagyobb probléma a készülékkel, hogy tönkremehet, és nem lehet vele önfeledten fejest ugrani a vízbe a nyári
hőség idején. Gondot jelent számára az is, hogy visszhangos, zajos helyeken nagyon
rosszul hall. Rutinos készülékviselőként sorolja tapasztalatait: amikor a beszédértés
a feszült ﬁgyelem és összpontosítás ellenére is problémát okoz, megkéri az illetőt,
hogy ismételje meg mondandóját. Előadások alatt ügyes helyezkedéssel oldja meg
azt, hogy lehetőleg mindent értsen – ha ugyanis a tanár arcára ﬁgyel, akkor nem tud
jegyzetelni. Néha azért előfordul, hogy az órák után pótolja a hiányzó jegyzeteket.
Kedveli a küzdősportokat, de sportolás közben ki kell vennie a hallókészüléket. Mégis
érti, mit mondanak a társai, mert leolvassa a szájukról. Szereti a zenét, szívesen jár
koncertekre, másik hobbija a „gépezés”. Szerinte a legnagyobb előnye a hallássérülésnek az, hogy sokkal jobban tud aludni, mint az ép hallásúak. Még akkor is, ha reng
a fal, mert valahol éppen buliznak a kollégiumban.
Még nem döntötte el, hogy idegsebész vagy gyerekgyógyász legyen-e, mindkét
terület vonzza. Tervei között szerepel a nyelvtanulás és az utazás is, távoli, idegen
földrészekre. Egyszer majd nagycsaládot szeretne, több gyerekkel. Fontos számára,
hogy a gyerekeknek „normális” családi képet adjon, sok-sok olyan pillanatot, amikor
mindnyájan együtt vannak.
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Dávid Szegeden nőtt fel. Kilenc évesen arcüreggyulladást kapott, ami károsította a
hallóidegét. A bal fülében hallásmaradvány van, a jobbon azóta hallókészüléket hord.
Halló gyermekekkel együtt járt általános és középiskolába, mikrobiológia szakosként
érettségizett. 2010-ben római katolikus papnövendéknek jelentkezett, Szeged-Csanádi
Egyházmegyésként a budapesti előkészítő év papnövendéke lett. 2011-től Veszprémi
Főegyházmegyés papnövendékként a budapesti Központi Papnevelő Intézetben
folytatta tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Latin,
ógörög és héber nyelvekből sikeresen nyelvvizsgázott, idén jelentkezett a PPKE-HTK
doktori iskolájára és annak Kánonjogi Posztgraduális programjára. 2021-ben szerezheti meg a kánonjogi doktorátust. Hobbija a tenisz és az irodalom. Versei papi szemináriumi folyóiratokban és az Új Ember című hetilapban is megjelentek már.
Édesanyjától megtanulta a jelnyelvet. 2010 óta részt vesz a Katolikus Hallássérült
Pasztoráció munkájában. Hallássérült felnőtteknek tart bibliaórákat és hittant. Rendszeresen ministrált jelnyelven a budapesti Piarista Gimnázium kápolnájában a hallássérülteknek tartott szentmiséken, az idei diakónussá szentelését követően igeliturgiákat
tart ugyanott. Egy nagyothallók számára szervezett lelkigyakorlat és a hallássérült
gyermekek hittantáborának szervezésében is részt vesz. Szakdolgozatában fontos
helyet foglal el „a depressziókezelés az istenkapcsolat ápolásával” témaköre, szeretné
a hallássérülteknek is átadni a hitből fakadó lelki kiegyensúlyozottságot.
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Cseh Aletta

Diósi Annamária

Életkor: 22 éves
Lakhely: Szeged
Tanulmányok: jelenleg a budapesti Semmelweis
Egyetem Fogorvostudományi Karának hallgatója

Életkor: 24 éves
Lakhely: Keszthely
Tanulmányok: jelenleg a budapesti
VISART Művészeti Akadémia hallgatója

„Akaraterővel a legtöbb dolog sikerülni szokott. Nagyon élvezem, hogy
ennyi mindenre képes vagyok a zenében és a kommunikációban – pedig a
beszédértésem gyenge és fakóbbak a
zenei hangzatok.”

„Vidám, jókedvű lánynak ismernek,
nyitott vagyok az emberek felé. Soha
nem voltam magányos. Azt szeretem,
ha ugyanúgy kezelnek, mint a többi
társamat, megkülönböztetés nélkül.”

Aletta Szegeden él anyukájával, nagymamájával és a húgával. Hat éves korában
vették észre tanárai, hogy nem hall jól. Ennek ellenére mindig kiemelkedően teljesített
az iskolában. Hallókészülékét nem sokszor hordta, mert nehezen tudta elviselni, és
sokan csúfolták miatta. Így aztán egyéb módszerekkel érte el eredményeit. Elöl ült
a tanteremben és nagyon ﬁgyelte a tanárok arcát, azt, hogy hogyan artikulálnak.
A beszédkontextusból sok mindent ki tudott következtetni. Ez nagy koncentrációt,
ﬁgyelmet és sok energiát kívánt és kíván a mai napig. Aletta a szegedi Tömörkény
István Gimnáziumban érettségizett környezetvédelem szakon, majd fogorvosi szakra jelentkezett. Nagyon tág az érdeklődési köre: népi hegedül, egyetemi kórustag,
népdalokat énekel. Szeret nyelveket tanulni (portugál, angol, spanyol), fest, kiállítást
szervez, táncol és jógaoktatónak tanul. Szeret futni a természetben és úszni is.
Társasági lénynek tartja magát, imád ismerkedni, barátokat szerezni. Legszívesebben
mindenkivel beszélgetne, de csak azokkal tud, akik nem beszélnek túl halkan és jól
artikulálnak.
Szeretné sikeresen elvégezni az egyetemet. Célja, hogy igazán jó orvossá váljon,
aki igényes a munkájában és olyan kedves a betegeivel, mint a barátaival. Tervezi,
hogy a hobbijait is folytatja: a jógaoktatás mellett különböző művészeti ágak érdeklik.
Imádja a népdalokat, szívesen jár táncházakba, a népi vagy a latin táncok (pl. a kubai
salsa) egyaránt közel állnak hozzá. Szeretné megerősíteni spanyol és portugál nyelvtudását, ami nem kis kihívás számára a gyengébb beszédértés miatt.
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Annamária kiskora óta súlyos hallássérült. Hat éven keresztül heti rendszerességgel
járt korai fejlesztésre és beszédtanulásra a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
Gyakorló Intézetébe. A hosszú utak során megerősödött benne az akaraterő és a
kitartás. Az óvodát és az iskoláit integráltan végezte. Az alapítványi iskolából átkerült
egy nagyobb létszámú, állami iskolába, majd a Közgazdasági Szakközépiskolában
érettségizett. Mindig akadtak támogatói, akik a feladatok megértésében segítették és
megvédték a rosszindulatú gyerekektől. Tanárai segítségére, jóindulatára is számíthatott. 4 évig furulyázott és fuvolázott, 7 évig volt néptáncos, ami továbbfejlesztette a
ritmusérzékét, belső hallását és más szociális képességeit. Legkedvesebb sportja a
kézilabda. 10 évig egy NB2-es csapat kapusa volt Hévízen, térdsérülése miatt hagyta
abba a sportot.
16 éves korában tudatosodott benne, hogy művészettel szeretne foglalkozni. Rajzot
tanult egy művésztanártól, majd felvételt nyert a Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Főiskola elektronikus ábrázolás szakára. Ezután a VISART Művészeti Akadémiára jelentkezett, ahol idén szeptemberben kezdi utolsó tanévét. Tervezőgraﬁkusként
szeretne dolgozni, érdekli az arculattervezés, tipográﬁa és a csomagolás. Legnagyobb
kihívásnak a nyelvvizsga megszerzését tartja. Idővel családot, gyerekeket szeretne,
addig pedig szívesen utazna. 2 éves kora óta tagja a családjával együtt a Szülők a
Hallássérült Gyermekekért Alapítványnak, szívesen osztja meg a tapasztalatait kisebb
gyermekekkel, akik előtt még ott áll az iskola és a pályaválasztás.
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Eördögh Máté

Hegyháti Réka

Életkor: 21 éves
Lakhely: Ács
Tanulmányok: jelenleg a Győri Műszaki
SZC Gábor László Építőipari Szakképző
Iskolájának hallgatója

Életkor: 26 éves
Lakhely: Környe
Tanulmányok: jelenleg a budapesti
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatója

„Nem érzem úgy, mintha hátrányos
helyzetben lennék. Hallássérülten is
képes vagyok elérni azt, amit a hallók,
sőt, lehet, hogy még többet is.”

„Fontos, hogy hallássérültként be
tudjunk illeszkedni. Nem szabad
elzárkózni, hiszen akkor nincs esélyünk
előrelépni.”

Máté három és fél éves kora óta hallássérült. Az általános és a középiskolát integráltan
végezte, a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban érettségizett. Jó emlékeket őriz erről
az időszakról: osztálytársai elfogadták, segítőkészek voltak. Érettségi után szakácsnak szeretett volna tanulni, de kiderült, hogy orvosilag erre nem alkalmas. Hosszas
utánajárás után találtak egy iskolát, ahol jelenleg kárpitosnak tanul. Nemrég szerzett
jogosítványt, nagyon szeret vezetni. Édesapjától kapott egy robogót, imád motorozni,
biciklizni, meglátogatni a nagyszüleit, a barátaival találkozni. Rossz tapasztalatairól is
őszintén mesél: sok akadály nehezíti az életét, naponta találkozik olyan emberekkel,
akik nehezen fogadják el, de vallja, hogy valahogy túl kell lépni ezen. A legfontosabb
számára, hogy a családja szereti, az igazi barátok mellette állnak, így elégedett az
életével.
Szeretné jól megtanulni a kárpitos szakmát, szakmunkás vizsgát szerezni, és ha lehetősége lesz rá, saját műhelyt nyitni, hogy valami szebbet és újra használhatót csináljon
a megunt régi bútorokból. Még két éve van hátra a szakmunkásvizsgáig, de már most
arra gyűjt, hogy beszerezze a szükséges szerszámokat. Bízik benne, hogy talál egy
kedves lányt, aki elfogadja hibáival együtt. Tervezi, hogy leendő barátnőjével elutazik
Görögországba, Santorini szigetére. Mikor nagyon boldog és szerelmes lesz, akkor
összeházasodnak és családot alapítanak. Egészségben felnevelik a gyerekeket, iskolába járatják őket, hogy jó életük legyen. Hétvégenként elmennek majd édesapjához és
édesanyjához ebédre, gyakran találkoznak a bátyjával, összeforrva, mint egy jó család.
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Réka a MOME fotográﬁa szakos hallgatója. 2014-ben szerzett BA diplomát, most
mesterképzésen folytatja tanulmányait. Tagyospusztán nőtt fel, kislányként csak
álmodozott arról, hogy egyszer felsőoktatásban tanulhat. 2 éves kora óta hord hallókészüléket, nővére 4-5 éves kora óta. Nagypapájuk be akarta adni őket egy bentlakásos iskolába, azonban édesanyjuk ezt nem engedte. Réka a mai napig hálás
érte, mert megtanult beilleszkedni, integrálódni, túljutni a nehézségeken. Amikor OKJ
képzésre jelentkezett a Budai Rajz Iskolába, onnantól változott meg minden. Úgy
érezte, megtalálta azt a közeget, ahova tartozni szeretne. Ekkor kezdett el fotográﬁát
tanulni, ami több lett, mint egyszerű hobbi. 18 évesen egy online pályázaton nyerte
első tükörreﬂexes fényképezőgépét. Az egyetemen már inkább előnynek érezte a
hallássérültségét, mint hátránynak. Ha hallani nem is hall mindent, de többet láthat,
adhat az embereknek a képeivel.
Nemrégiben önkéntesként egy gyermekotthonos projektben vett részt, majd lehetősége nyílt a Cseppkő Gyermekotthon lakóinak arcait megörökíteni. A csaknem egy
éves projektből tavaly nyílt kiállítás az Akvárium klubban. Réka számára fontos, hogy
képeivel bemutassa a társadalmi problémákat, az elesettek, hátrányos helyzetűek,
otthontalanok életét. Tavaly az @RC plakátkiállításra is kikerült egy képe. Nem sokkal
a kiállítás után egy volt egyetemi osztálytársa írt neki, aki maga is otthontalan volt,
megköszönte a plakátot. Réka azt szeretné, hogy édesanyja – aki mindvégig hitt benne
és testvéreiben – büszke legyen rá. A diploma után a fotózás területén szeretne elhelyezkedni, pályázni és megismertetni munkáit a világgal.
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Kajtár Dóra

Kalamár Laura

Életkor: 21 éves
Lakhely: Debrecen
Tanulmányok: jelenleg a Debreceni Egyetem
Gazdaságtudományi Karának pénzügy és
számvitel szakos hallgatója

Életkor: 19 éves
Lakhely: Szentgotthárd
Tanulmányok: jelenleg a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karának hallgatója

„Azért is örülök ennek a pályázatnak,
mert hátha lesz olyan fiatal, aki olvasva
a történetemet bátorítást kaphat céljai
eléréséhez. Mi is el tudjuk érni a céljainkat, csak kicsit több erőfeszítésünkbe
kerül.”

„Minden sorstársamat arra biztatom,
vállalják fel önmagukat és soha ne
szégyelljék hallássérülésüket. A kiváló
minőségű hallásjavító eszközöknek
köszönhetően ezzel napjainkban már jól
együtt lehet élni.”

Dóra 5 évesen kapott hallókészüléket, amikor közepes és súlyos közötti nagyothallást
állapítottak meg nála. Integráltan folytatta az óvodát, szurdopedagógus segítségével
tanult meg beszédhiba nélkül kommunikálni. A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában végezte el az általános iskolát és a gimnáziumot,
kiváló eredménnyel. C típusú középfokú nyelvvizsgát szerzett angol nyelvből, ami
igazi kihívás volt számára. Harmadikos korától a gimnázium befejezéséig sakkozott.
Egyéniben megyei 1-2. helyezéseket, országos versenyen 10. helyezést, csapatban
országos 3. helyezést ért el a Diákolimpián. Az osztályban eleinte visszahúzódó volt.
14 évesen eldöntötte, hogy kilép a komfortzónájából és azért is beszélgetni fog, felvállalja, hogy hallókészülékes. Kezdetben nehezen ment, de ahogy egyre több barátot
szerzett, megerősödött az önbizalma. Csatlakozott az iskolaújság szerkesztőihez,
interjút készített többek között Debrecen alpolgármesterével és Ilan Mor nagykövettel.
Részt vett a Kiáltójel Egyesület rendezvényein. 2012-ben egy pályázat keretében
a Parlamentben képviselhette véleményét. Érettségi után felvételt nyert a Debreceni
Egyetem Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésére, amelyen most végzett
közgazdász-asszisztensként. Szeptembertől alapképzésen folytatja tanulmányait.
Proﬁ könyvelő szeretne lenni és nagyszerű feleség, anya – nagycsaládot tervez.
Szeretne létrehozni egy alapítványt, amely a fogyatékkal élő gyerekeket, ﬁatalokat és
azok szüleit támogatja. Addig is az egyetem mentorprogramjában vesz részt.
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Laura a soproni művészeti egyetem formatervező szakos hallgatója. Úgy tudta, hogy
hallássérülését születésekor szerezte. Az elmúlt félév folyamán derült fény arra, hogy
Usher-szindrómája van. Pozitív személyiségének és szerető, támogató családjának
köszönhetően megbirkózik betegsége súlyával. Kiskorában hét éven át, heti rendszerességgel járt szurdopedagógushoz, aki a korai beszédfejlesztésben segítette és
felkészítette a tanulmányi versenyekre. Laura mindig az élvonalban végzett a hallássérült tanulók országos tanulmányi versenyein, az integrált tanulók kategóriában.
Középiskolai tanulmányait a helyi gimnáziumban folytatta. Évekig íjászkodott, ami
megtanította a kitartó koncentrációra, a fegyelemre. Szabadidejében a barátaival
találkozik, de a legtöbb időt barátjával és családjával tölti. A hallássérülés a részévé
vált, nem érzi magát kevesebbnek másoknál.
Elsődleges célja, hogy elvégezze az egyetemet; a kezdeti nehézségeket – pl. amit
az új környezet megszokása és a szeretteitől való elválás jelentett – sikeresen leküzdötte. Szeretné fejleszteni angol nyelvtudását és letenni a nyelvvizsgát. Vágyai között
szerepel, hogy eljusson távoli kontinensekre, megismerjen idegen kultúrákat. Szeret
fotózni a természetben és az utazások során. Arra is büszke, hogy nem okoz gondot
egy-egy étel elkészítése. Szívesen tanulna főzési praktikákat példaképeitől, Jamie
Olivertől vagy Gordon Ramsay-től. Idővel szeretne családot alapítani. Szülei élete
példaértékű számára, vallja, hogy a család egységéért sokat kell tenni és időnként
áldozatot kell hozni.
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Pál Zsolt Gyula

Pócza Barbara

Életkor: 24 éves
Lakhely: Budapest
Tanulmányok: jelenleg a Budapesti
Corvinus Egyetem hallgatója

Életkor: 23 éves
Lakhely: Celldömölk
Tanulmányok: jelenleg a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskola hallgatója

„Szeretném átadni a tapasztalataimat sorstársaimnak: bátran vállalják
fel fogyatékosságukat, hiszen mi is
ugyanolyan értékű tagjai vagyunk a
társadalomnak, mint halló társaink,
sőt, nekünk a céljaink eléréséhez sokkal
nagyobb akaratunk van.”

„Úgy gondolom, a szorgalommal elért
munka gyümölcsét tudja az ember
igazán értékelni, és nem azt, ami csak
úgy az ölébe hullik.”

Pál Zsolt Gyula súlyos hallássérült ﬁatal, mindkét fülén hallókészüléket visel. 2 éves
korában diagnosztizálták hallássérülését. Kemény munkával, szakemberek és a családja
segítségével tanult meg beszélni. A Dr. Török Béla Általános Iskolába járt, majd
7. osztályban javasolták neki az integrációt, így tanulmányait a Munkácsy Mihály
Általános iskolában fejezte be. 8 éves kora óta vízilabdázik és úszik. A Csanádi Árpád
Sportgimnáziumban érettségizett. A tanulás mellett naponta vízilabdázott a Honvéd,
majd a BVSC szakosztályban. Ezután a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi karára jelentkezett, turizmus-vendéglátás szakra. Az évek során vízilabdázóként és az úszóválogatott tagjaként nagyon sok kiemelkedő sporteredménnyel,
győzelemmel büszkélkedhetett, ezek közül a Siketolimpián a vízilabdában megszerzett
olimpiai aranyérem élete eddigi legnagyobb élménye. Úgy gondolja, hogy a mindennapi
nehézségeken, a beilleszkedésben a sport nagyon sokat segít. Az utazásai során
hamar megtanulta a kommunikációt. Sok halló és siket barátja van, gyakran szervez
olyan programot, amelyen együtt vesznek részt ép hallók és hallássérültek. Részt vett
a RÉV projektben, annak egyik kampányarca volt.
Legközelebbi célja az egyetemi diploma megszerzése. Jelenleg az egyetem mellett
egy olyan cégnél (ERFO Közhasznú Nonproﬁt Kft.) dolgozik 4 órában, ahol többezer
megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatnak. A diploma után végzettségének
megfelelően rendezvényszervező cégnél szeretne elhelyezkedni és nyelvet tanulni.
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Barbara enyhe és közepes hallásveszteséggel él. Celldömölkön a Városi Általános
Iskolába járt, halló gyerekek közé. Majd a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
tanult és érettségizett. Ötévesen 17 hanghibája volt, amit korai fejlesztéssel logopédus
segített kijavítani. Barbara halláscsökkenése miatt állandó nehézségekkel küzdött.
Úgy érezte, folyton bizonyítania kell, hogy képes arra, mint halló társai. Kitartása és
szorgalma révén jutott el angol nyelvből az osztályozó vizsgák után az alap-, majd az
emelt szintű érettségiig. A főiskolán találta meg a helyét a közösségben és a tanulásban.
Azért jelentkezett szociális munkás szakra, hogy saját tapasztalataival segíthessen
sorstársainak és másoknak. A főiskolán nagyon jól érzi magát, mert olyan emberek
veszik körül, akik elfogadják és szeretik. Szívesen tölti idejét barátai társaságában
és családjával; sokat olvas, gitározik, zenét hallgat, rajzol. A celldömölki KMKK
rajzpályázatain többször nyert különdíjat. A gimnázium évei alatt kezdte el a magyar
jelnyelvet tanulni, az alapszintből sikeresen levizsgázott, ezt szeretné folytatni.
Idén szerezte meg az angol középfokú nyelvvizsgát.
A következő félévben a gyakorlatot az Alkohol és Drogambulancián szeretné eltölteni,
tervezi, hogy a diploma megszerzése után addiktológiai konzultánsként tanul tovább
a SOTE-n. Távolabbi tervei között szerepel a mediátori és gyógypedagógiai asszisztens
ismeretek elsajátítása. Tavaly nyáron önkéntesként Németországban, Passauban
idősek és sérült emberek gondozásában vett részt. Szeretne híd lenni a hallók és
a hallássérültek között, szívesen dolgozna a SINOSZ valamelyik megyei klubjában.
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