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Kedves Látogató!
Iskolánk a 2017/18-as tanévben ünnepelte fennállásának
70. évfordulóját.
E hosszú évek alatt nagyon sok diák került ki falaink közül, akik
sikeres életutat futottak be. Az évfordulós rendezvényen közülük
jó páran beszámoltak sorsuk alakulásáról.
Kevesebb szó esik azonban az utóbbi néhány évben végzett
diákokról, akik még tanulmányaik vagy pályájuk elején tartanak.
Elődeikhez méltóan, szorgalommal és kitartással alakítják
életüket ebben a megváltozott, felgyorsult világban.
Ezzel bizonyítják, hogy jelenleg is magas színvonalú munka
folyik iskolánkban, jó tanulmányi eredménnyel sikeresen
felveszik a versenyt bármely más iskola diákjaival.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk.
A teljesség igénye nélkül ismerjék meg néhányuk beszámolóját.

Bastidas Elizabethnek hívnak.
2013-ban végeztem a Hajnóczy József Gimnázium tanulójaként. Az itt szerzett
tanulmányi eredményeim segitségeként sikerült bekerülnöm a skóciai Strathclyde
Egyetemre, Glasgowba, ahol
turizmus- és vendéglátás menedzsmentet tanulok és spanyol nyelvet. Jelenleg
utolsó éves hallgató vagyok, 2018-ban fogok végezni.
Mivel Glasgow egyetemi város, nagyon sok más nemzetiségű emberrel tudtam
találkozni és ezért rengeteg barátom van a világ minden tájáról.
Mióta Skóciában lakom, nagyon sokat utaztam. Jártam Olaszországban,
Írországban, Franciaországban, Dániában, és még sok más helyen. Az előző
tanévet Alicanteban (Spanyolorszag) töltöttem Erasmus pályázat segítségével.
Graduáció után szeretnék munkát találni Glasgowban vagy akár visszamennék a
tengerpartos Alicantéba.

Berecz Richárd vagyok.
2014-ben végeztem a Hajnóczy József Gimnázium rendészeti osztályában. Mindig is vonzott
a rendőri hivatás és úgy éreztem, nem tudnék mással foglalkozni, ezért jelentkeztem a
Hajnóczyba is. A középiskolai ballagáson számos dicséretet kaptam és mivel részt vettem az
utolsó évben az Országos Rendészeti Csapatversenyen is, kiemelkedő sportteljesítményemért
is megdicsértek. Innentől kezdve vált életem mindennapjává a sport.
Az érettségi után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
Közrendvédelmi szakirányán szereztem diplomát. 2017. július 1-jén volt a tisztavatóm a
Budai Várban. Ott én tarthattam a díszzászlóalj csapatzászlaját, amely szerintem a
legmegtiszteltetőbb feladat.
Jelenleg a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság Körzeti
Megbízotti Alosztályán, mint alosztályvezető-helyettes teljesítek szolgálatot. Feladatom, az
alosztályon szolgálatot teljesítő közel 30 körzeti megbízottnak a feladat-meghatározása,
eligazítása, beszámoltatása, szolgálatuk megszervezése, koordinálása, az alosztály
feladatkörébe tartozó feladatok szervezése és vezetése.
Az elmúlt években több alkalommal is tartottam pályaorientációs képzéseket a volt
gimnáziumomban és mindig szívesen látogattam vissza tanáraimhoz, oktatóimhoz. Jó szívvel
fogok mindig visszagondolni a Hajnóczy József Gimnáziumra.

Budai Vanda vagyok.
Négy éven keresztül a nyelvi emelt szintű gimnáziumi osztályban tanultam, majd 2013-ban
érettségit tettem, biológia tantárgyból emelt szinten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
kezdtem meg tanulmányaimat a Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karon. Az első év után a
szomatopedagógiát (mozgássérültek pedagógiája) valamint a tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányt választottam.
Most 2017-ben közel 4 év eltelte után a szakdolgozat védés illetve az államvizsga előtt állok.
Az egyetem befejezése mellett a Fitness Companynál tanulok fitnesz instruktornak, hiszen a
hobbim közé tartozik a mozgás és a tánc.
A tanulás mellett elkezdtem teljes állásban dolgozni Budapesten a Profield Sales Kft.-nél mint
projekt koordinátor.
Terveim közt szerepel, hogy a jövőben a gyógypedagógia területén teljes állásban gyerekekkel
foglalkozhassak és segíthessek nekik abban, hogy könnyebb és élhetőbb életet éljenek.
Mottóm: „Küzdj azért, hogy fejlődésben maradhass! A jó vezetők mindig jó tanulók is. (John
C. Maxwell)

2017.

Fekete Kristóf vagyok.
2015-ben végeztem a Hajnóczyban, nyelvi tagozatos osztályban.

12. évfolyamon sikeres komplex középfokú nyelvvizsgát tettem angol nyelvből, amit kezdő
nyelvként tanultam a gimnáziumban. Történelemből pedig emelt szinten érettségiztem.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
szabad bölcsész hallgatója vagyok, esztétika szakirányon végzem harmadéves
tanulmányaimat.

Terveim szerint ősztől ugyanitt mesterképzésen folytatom az egyetemet.

Földvári-Nagy Alexandra vagyok.

2016-ban végeztem a Hajnóczy József Gimnáziumban.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karán
tanulok, ezen belüli is Munkaügyi és Társadalombiztosítási
igazgatási szakon.
Tanulmányaimat 1,5 éve kezdtem, de egyáltalán nem bántam meg, hisz az országban ez az
egyetlen hely ahol ez a szak létezik.
A szaktársak barátságosak, a vizsgák nehezek, de minden munka meghozza idejében a
gyümölcsét!

Bodnár Márta vagyok.
2016-ban végeztem a Hajnóczy Gimnáziumban.

Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
másodéves hallgatója vagyok a biológia - rajz- és vizuális kultúra tanári szakon.

Aki úgy érzi, hogy a tanári pályára hivatott, és van benne vágy a kihívás felé, akkor bátran
ajánlom a szegedi tanárképzést, egy kiváló csapattal, tanárokkal, akik mind segítenek abban,
hogy valóra válthasd az álmaidat sok kutatással, felfedezéssel és izgalmakkal!

Jelentkezz bátran, várunk szeretettel Szegedre!

Tompa Melinda vagyok.
2016-ban végeztem a Hajnóczyban.
Jelenleg a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán tanulok Szarvason.
Második évfolyamos csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgató vagyok.
Azért választottam ezt a főiskolát, mert lakóhelyemtől nincs olyan távol így hetente haza tudok
utazni, és mert nagyon szeretem a kisgyermekeket, akik mindig tudnak mutatni valami újat
számomra.

Bár ezen a szakon kevesebben tanulnak, mint például az óvónő vagy tanítóképzőn ettől
eltekintve nagyon jól érzem magam és a csoporttársaimmal nagyon jó viszonyt ápolunk,
mondhatni családias a légkör.
A szakon tanulunk szakmai tantárgyakat és gyakorlatot is a helyi bölcsődében.
A helyi gyakorlaton kívül minden félévben van egyéni gyakorlat is amikor az általunk
megkeresett bölcsődénkben kell a gyakorlatot letölteni.

Aki a pedagógus pályát szeretné választani, annak tudom ajánlani ezt a főiskolát!

Búcsi Andrea vagyok.
2016-ban végeztem a Hajnóczyban.
Jelenleg a szarvasi Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán tanulok, óvodapedagógusnak.
Én nagyon örülök, hogy ezt a főiskolát választottam, nem bántam meg.
A szakmai gyakorlatomat helyben a főiskola gyakorló óvodájában töltöm, ahol nagyon sok
segítséget nyújt a mentor óvónőm és az intézmény többi tagja is.
A kar színes egyéniségekkel van tele. Az emberek közvetlenek és segítőkészek.

A nevem Székely Zsanett Ágnes,
a Hajnóczy József Gimnázium Humán Szakközépiskola egykori tanulója voltam. Jelenleg a
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar elsőéves hallgatója vagyok. Pénzügy és
számvitel szakon tanulok. Ez azért is szerencsés, mert rengeteg barátot szereztem.

És hogy milyen az élet itt Szegeden? Csodás! Rengeteg a lehetőség: akár szórakozás, utazás,
külföldi tanulás révén, diákmunka, sport és még a Zh-ra való sikeres felkészülés érdekében
segítenek a felsőbb évesek és még sorolhatnám a megannyi programot.

Itt válik az ember teljesen önállóvá, egy kicsit belekóstol a „nagybetűs” életbe. Azt mondják
a legszebb éveink az egyetemi évek, de nekem a hajnóczy-s éveim is azok voltak. Még ha nem
mindig telt fényesen, de rengeteg szeretetet, tudást és bíztatást kaptunk a 4 év alatt tanárainktól,
(különösen osztályfőnökömtől), ahhoz is például, hogy itt legyek ahol most.

Fehér Hajnalka vagyok.
2016-ban végeztem a Hajnóczy József Gimnáziumban.

Jelenleg másod éves, nappali tagozatos hallgató vagyok, a szarvasi
Gál Ferenc Főiskola óvodapedagógus szakán. Szeretem ezt a főiskolát, mivel a tanárok
nagyon demokratikusak velünk szemben. A kollégium is nagyon komfortos, olyan mintha kis
lakásokból állna.
A közösség is nagyon jó, valamint szórakozási lehetőségeket is biztosít az iskola: Kedden:
kondizás, néptánc, kórus, szerdán este: röplabda, valamint minden hónapban rendeznek bulit
a Zebra Club-ban.
A gyakorló óvoda- és iskola egy udvarban van a kollégiummal és a főiskolával, ami rendkívül
előnyös.
Szarvas városa nagyon szép, tiszta és több kirándulási lehetőség is fellelhető, például az
arborétum, azon belül is a „Mini Magyarország” , a Körös-völgyi állatpark, és hajózási
lehetőség.

Székács Szidónia vagyok.

2016-ban végeztem a Hajnóczy József Gimnáziumban.

A gimnáziumban elég motivációt kaptam ahhoz, hogy a továbbtanuláson gondolkozzak.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar média szakos
hallgatója vagyok.
Az egyetem egy teljesen új világot tárt elém, érdekesebbnél-érdekesebb emberekkel
ismerkedhettem meg és persze rengeteg új dolgot tanulok itt Szegeden.

GAJDOS LÁSZLÓ TAMÁS VAGYOK.

2013-ban tettem le az érettségit a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és
Kollégiumban, ahová addig a nyelvi gimnáziumi osztályba jártam.

Ezt követően a Szent István Egyetemen Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki
alapképzést végeztem, amelyből idén szereztem meg a diplomámat.

Jelenleg a Széchenyi István Egyetem diákja vagyok Agrármérnöktanári mesterképzési
szakon, levelező tagozaton.

Mellette a cibakházi KALUTERM Kft. munkatársa vagyok, ahol szakmai adminisztrátori
teendőket és programfejlesztési feladatokat látok el, szabadidőmben pedig a saját
méhészetemről gondoskodom.

A jövendőbeli terveim között szerepel többek között a folyamatban lévő végzettségem
befejezése és az alapképzésre épülő Szakképzett méhész posztgraduális képzés abszolválása.

Hollóczky Andrea vagyok.

2013-ban érettségiztem itt a Hajnóczyban, majd a Kecskeméti Főiskola (ma: Neumann János
Egyetem) Tanítóképző Karán folytattam tanulmányaimat tanítóként, angol
műveltségterületen.

Idén, 2017-ben jó minősítéssel megszereztem a diplomám, és szeptember óta a szolnoki
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában tanítok 2. osztályban
angolt, rajzot, technikát, éneket és testnevelést.

Mivel kéttannyelvű az iskola, ezért a művészeti tárgyakat is angolul tanulják a gyerekek.

Mindez nem sikerült volna a Hajnóczy nélkül, hiszen nyelvtudásom megalapozásában nagy
szerepet játszott, hogy nyelvi tagozatos osztályba jártam, ahol emelt óraszámban tanultuk az
angolt.

Illés Emese Magdolna vagyok.
2016-ban végeztem a Hajnóczyban, a nyelvi tagozatos osztályban.
Angol nyelvből sikerült B2-es szintű komplex nyelvvizsgát tennem.

Továbbtanulásom érdekében angolból és történelemből is emelt szinten érettségiztem.

Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának
osztatlan tanárszakos hallgatójaként koptatom a padokat.
Pár év múlva pedig, terveim szerint, visszatérhetek a közoktatás csatamezejére, immár a másik oldalon: angol
nyelv és kultúra, valamint történelem és állampolgári ismeretek szakos gimnáziumi tanárként!

Kecse Tamás Márk vagyok.
A Hajnóczy József Gimnázium és Humán Szakközép Iskolai tanulmányaimat 2015-ben
fejeztem be. Az érettségi után jelentkeztem és felvételt nyertem a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemre, itt a Rendészettudományi Kar, Rendészeti Igazgatási Szak, Közrendvédelmi
szakirányon tanulok.

A tanulmányaimat 2018-ban fejezem be, majd ezután állományba kerülök és dolgozni fogok,
reményeim szerint Szolnokon.

A rendőri hivatásba már kétszer beleízlelhettem, amikor a Tiszaföldvári Rendőrőrsön
teljesítettem gyakorlatot.

Szeretném hivatásként végezni ezt a munkát és kiváló rendőrré válni a későbbiekben.

Kiss Donát Márk vagyok.

2015-ben érettségiztem a Hajnóczy-ban.

Azóta a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán Gazdaságinformatika
szakon tanulok, immáron 5. féléve.
Fél éve kezdtem el dolgozni a thyssenkrupp Presta Hungary Kft-nél, mint pénzügyi
gyakornok, ahol a nyáron már a szakmai gyakorlatomat is elvégeztem. Tanulmányaimat
mesterszakon is szeretném természetesen folytatni vagy gazdaságelemző vagy pedig
webfejlesztői szakon.
Jövőbeni terveim között szerepel, hogy jövő nyáron Kanadában vagy az USA-ban is
kipróbáljam magam egy 3 hónapos tengeren túli program keretében. Ezenkívül idén részt
veszek a Tudományos Diákköri Konferencián is, amely a szakdolgozatírás előtt jó
gyakorlásnak és tapasztalatszerzésnek minősül.

Kiss Beáta vagyok.
2015-ben érettségiztem a 12.a nyelvi tagozatos osztályban.

Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Karának
vagyok a harmadéves hallgatója a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatás szakon.

A tavalyi évben a társadalombiztosítás szakirányra szakosodtam. Szakomhoz kapcsolódóan
nyáron szakmai gyakorlaton vettem részt a Szegedi Járási Hivatal Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztályán.

Célom a továbbiakban újra felvételizni a Gazdaságtudományi Kar Pénzügy és számvitel
szakára.

Lévay Andrea vagyok.
2010-ben végeztem a Hajnóczy Gimnáziumban.
2010-től a Budapesti Corvinus Egyetemen tanultam párhuzamosan
nemzetközi gazdálkodás és gazdasági informatikus alapszakon.
Közben dolgoztam – először a Budapest Banknál pénzügyi elemző gyakornokként, majd az
SAP-nál szoftvertesztelőként.
A mesterképzést 2015 őszén már Németországban kezdtem el a
Karsruhe Institute of Technology nevű egyetemen.
A legtöbb tárgyamat németül, néhányat pedig angolul tanultam, jelenleg pedig már csak a
szakdolgozat van hátra.

Mellette először egy startupnál dolgoztam szoftverfejlesztő gyakornokként,
majd 2016 novemberében váltottam az SAP-hoz.

Molnár Melinda vagyok.
Harmadéves biológia szakos hallgató a Szegedi
Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Karán, ahol
Sejt- és molekuláris biológia specializációt
választottam, amelyen belül a molekuláris modult
teljesítem jelenleg.
Azt gondolom, hogy a biológia egy rendívül szerteágazó, nagyon érdekes és még nagyon sok
rejtélyt magában foglaló tudományág, melynek megértéséhez minden más természettudomány
együttes ismerete is szükséges, gondolok itt a földrajzra, a fizikára, a matematikára, illetve a
kémiára egyaránt.
A szolnoki Hetényi Géza kórház Patológiai osztályán ismerkedtem meg az alapvető szövettani
minták készítésének mechanizmusaival, alapvető immunhisztokémiai folyamatokkal, illetve
bele tudtam mélyedni a humán anatómia részleteibe. Nagyon jó környezetben, kiváló
emberekkel körülvéve nagyon hamar beleszerettem ebbe a szakterületbe. Amikor a
szakdolgozati helyemet kerestem már szerencsére rendelkeztem referenciával és némi
tapasztalattal. Az SZTE ÁOK Patológiai Intézet molekuláris laboratóriumában kapcsolódtam
be a húgyhólyag daganatokért felelős genetikai mutációkkal kapcsolatos kutatásba, melyen
jelenleg is dolgozom.

Mónus Zoltán Ádám vagyok.
2012 –ben végeztem a Hajnóczy József Gimnáziumban.

Az érettségi megszerzése után a Debreceni Egyetem Műszaki karán Építőmérnökként
végeztem.

Jelenleg egy Miskolci generálkivitelező cégnél dolgozom műszaki előkészítő pozícióban és
mellette levelező tagozaton az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzést végzem
Győrben.

Mucsi András vagyok.
2014-ben végeztem a Hajnóczyban.
A Debreceni Egyetem villamosmérnöki karán vagyok BSc hallgató.
Már két tanévben Informatika I. és Informatika II. laborfoglalkozásokat demonstráltam első
éves, magyar hallgatóknak.
Másodéves

hallgatóként

önálló

projektbe

kezdtem,

mely

épületautomatizálási,

épületinformatikai hardver és szoftvermodulok fejlesztésével foglalkozik.

A demonstrátori munka során tananyagfejlesztésben is részt veszek, többnyire informatikával
kapcsolatos matematikát, számábrázolást, logikát, Office ismereteket, hálózatkezelési
ismereteket és Linux-ot oktatok.

2017 január óta a Villamosmérnöki Tanszék és az E.ON közös Interreg támogatású projekten
dolgozom – 3Smart projekt – másik 4 szomszédos országgal közösen, ahol kezdetben
irodalomkutatási munkákat végeztem angol és német nyelven.

Terveim szerint 2018. februárjától lehetőségem lesz a tanszéken dolgozni tanszéki
mérnökként.

A nevem Müller Szilvia.
Alig két éve, 2015-ben végeztem a Hajnóczyban humán tagozaton.

Jelenleg a szarvasi Tanítóképző diákja vagyok.

A középiskola négy éve alatt számtalan dolgot megtanultam. A felelősségvállalást, az iskolai
gyakorlaton jegyzetelt hospitálási napló időbeni leadását, kiállni és verselni, érvelni az
osztály előtt. Megtanultam, hogy ami nehezen megy, azt is meg lehet tanulni.

Megtanultam, hogy a tanárokba vetett bizalom nagyobb szorgalmat eredményez, és hogy a
barátok még ha kevesebb ideig is maradnak, mindig barátok lesznek...

Így bátran jelenthetem ki, hogy hajnóczysnak lenni nem csak a kitűnő továbbtanulási
lehetőségek miatt jó, hanem azért is, mert ez a közösség pozitív, alkotó életre nevel!

Nagy Máté vagyok.

2011-ben végeztem a Hajnóczy József Gimnáziumban.

Az érettségi után az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán
tanultam, ahol a földrajz szakon, terület- és településfejlesztés szakirányon szereztem
geográfus alapdiplomát 2016-ban.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán folytatom MSc
tanulmányaimat regionális és környezeti gazdaságtan szakon.

Nagy Péter vagyok.

2011-ben végeztem a Hajnóczy József Gimnáziumban.

Az érettségi után az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán
tanultam, ahol a földrajz szakon, terület- és településfejlesztés szakirányon szereztem
geográfus alapdiplomát 2016-ban.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán folytatom MSc
tanulmányaimat regionális és környezeti gazdaságtan szakon.

Ónodi Nikolett vagyok.
A középiskola után egy évet kihagytam, és kereskedelmi területen kezdtem dolgozni.
A következő évben jelentkeztem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem igazgatásszervező
szakára, ahol 2015-ben, munka mellett szereztem meg a diplomámat nappali tagozaton.
2016 februárja óta a Miniszterelnökségen dolgozom, mint pénzügyi és ellenőrzési referens.
Munka mellett jelenleg harmadéves joghallgató vagyok a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem levelező tagozatán"

Pató Diána vagyok.
2013-ban végeztem a Hajnóczy József Gimnázium nyelvi tagozatán. Jelenleg
a Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán tanulok az
anglisztika mesterképzés keretein belül. Alapszakos diplomámat a fordítótolmács specializáción szereztem, és az ott szerzett tudást kamatoztatva
tanulmányaim mellett fordítóként is dolgozom. Mesterdiplomám
megszerzése után szeretném továbbfejleszteni fordító-és tolmácskészségeim
az egyetem poszt-graduális képzési központjában.

Az angol és német nyelvek mellett érdekel a norvég nyelvtanulás és az önkéntes munka világa
is. Bár nagy szenvedélyem az angol és amerikai gyermekirodalom és azok fordítása, a célom
mégis az, hogy egyetemi tanulmányaim végeztével olyan fordítói munkakörben dolgozhassak,
amellyel közvetlenül segíthetek embereken.

Mindig közel állt hozzám az irodalom, az angol és magyar kultúra, a történelem, az
idegennyelvtanulás és a nyelvészet. Gimnáziumi tanulmányaim során sok tanáromtól kaptam
ösztönzést, hogy érdemes elmélyültebben foglalkoznom ezekkel a témákkal, és hogy
hobbijaimból egyszer hivatás is lehet. Ezért az inspirációért a mai napig hálás vagyok .

Rácz Boglárka vagyok.
2014-ben érettségiztem a Hajnóczyban.

Jelenleg végzős kereskedelem-marketing szakos hallgató vagyok a Neumann János
Egyetem- Gazdálkodási karán Szolnokon.
2017-ben, nyáron részt vettem az Erasmus+ ösztöndíj rendszerben és 4 hónapig Korfun
dolgoztam.

Terveim közt szerepel. hogy a görög nyelvet megtanulom, ezért szeretnék újra visszamenni
Korfura dolgozni.

Sándor Bence vagyok 24 éves gépészmérnök.
A középiskolai évemet én is a Hajnóczy-ban töltöttem el nagy megelégedéssel.
A 4. év végére körvonalazódott ki bennem, hogy gépészmérnök szeretnék lenni.
A Hajnóczy igen komoly alapot adott nekem matematika és fizika tárgyból amit az emelt
óraszámos fakultáció is nagyban segített. Na és a legfontosabbak a tanárok akik
megszerettették velem ezeket a tárgyakat.
Egyetemi éveimet Debrecenben töltöttem a Műszaki Karon, ahol az első 3 félévben igen
komolyan vették a reál tárgyakat (matek, fizika, mechanika). Elmondom őszintén több
alkalommal korrepetáltam csoportársaimat, mert a nem megfelelő alapokkal rendelkező
barátaimnak nem ment ez olyan gördülékenyen.
Magam hibájából tanulva a nyelvre is fektessetek nagy hangsúlyt. „A” osztályba jártam,
tehát 2 idegen nyelvet is tanultam (angol, német) amire viszont nem igazán fektettem
hangsúlyt.
Utólag visszagondolva életem legjobb döntése volt a Hajnóczy Gimnáziumot választani.

Szajli Claudia
A pszichológia alapképzést 2016-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem, jelenleg pszichológia
mesterképzését Interkulturális és interperszonális szakirányon folytatom. Az alapképzés során az egyetem
helyi Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) 1. helyezést értem el, valamint részt vettem az Országos
Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). A mesterképzés alatt az egyetem Kortárs tanácsadójában
tanácsadóként és a PszicHétfő című pszichoedukációs rendezvénysorozat főszervezőjeként tevékenykedem.
Korábban részt vettem a 19. és a 21. Budapesti Pszichológiai Napok (Pszinapszis) szakmai programjának
megszervezésében. Az egyetemi éveim alatt HR területen dolgoztam. Két éven keresztül az Erzsébet Tábor
szervezőcsapatát erősítettem. 2015 óta a Mindset Pszichológiai szaklap szakújságírójaként tevékenykedem,
korábban a sportpszichológia, egy éve pedig a gyermekpszichológia rovatot erősítem.
Az idei év őszi félévében pedig Erasmus programban veszek részt, a Leuven-i Katolikus Egyetem (Belgium)
hallgatója vagyok.

Szécsényi Dóra vagyok.
2016-ban végeztem a Hajnóczyban. Mivel nyelvi osztályba jártam, a felsőfokú nyelvvizsga
megszerzése volt az egyik fő célom a négy év alatt.

Ezt sikerült is elérnem, sikeres felsőfokú nyelvvizsgát tettem angol nyelvből. Ami az érettségit
illeti, továbbtanulásomhoz szükséges volt legalább egy tárgyból emelt szinten vizsgáznom.
Az én választásom a történelemre esett, hiszen az angol mellett ezt a tárgyat szerettem a
legjobban és választott egyetemi szakomhoz is ez állt a legközelebb.
Jelenleg másodéves joghallgató vagyok a Szegedi Tudományegyetem
Állam-és Jogtudományi Karán.

Szegedi Imre vagyok, 2007-2011 között jártam a Hajnóczyba.

Elvégeztem az Altiszti Akadémiát , majd 19 évesen őrmester lettem.
Repülésbiztosító, rádiórendszer-üzemeltetőként végeztem Szentendrén.
Ezt követően Kecskemétre kerültem alakulathoz, ahol elsőként információvédelmi beosztást
kaptam. Jelenleg is ezen a területen dolgozom rejtjelezőként.

Rengeteg pesti tanfolyam , és jogszabálytanulás kellett ennek a beosztásnak az ellátásához.
2016-ban részt vettem Spanyolországban a NATO gyakorlaton.

További gyakorlatok is várhatóak , de a hivatásomnak köszönhetem hogy már jártam
Barcelonában, Párizsban , Brüsszelben.

Persze a sok lehetőség mögött rengeteg felelősség is van, de aki ezt vállalja jöhet katonai
pályára bátran!

Templom Tamás vagyok.
Az érettségi után a Debreceni Egyetem Műszaki Karán kezdtem mechatronikát tanulni.
Jelenleg a 7. félévemben járok, a szakdolgozatomat írom egy delta típusú 3D nyomtató
készítéséről. Emellett július óta a Mercedes-Benz gyárban vagyok gyakornoki pozícióban
december végéig.
Februártól pedig mechatronikai mesterképzésben folytatom a tanulmányaimat
cyberfizikai rendszerek szakirányon.

Végh Fanni Stefánia vagyok.

2014-ben végeztem a Hajnóczyban.
Jelenleg harmadéves hallgató vagyok a Neumann János Egyetem vidékfejlesztési
agrármérnöki szakán (BSc) Szolnokon.

A diploma megszerzését követően szeretnék a családi vállalkozásban dolgozni, emellett
szeretném folytatni a felsőfokú tanulmányaimat is.

