
Szombaton búcsúztunk egyik legkülönlegesebb diákunktól, Nagy 
Mihálytól (12.B), aki az elmúlt négy évben számtalan emlékezetes 
pillanatot szerzett nekünk tudományos munkájával, a legnívósabb 
országos biológiaversenyeken elért kimagasló eredményeivel, illetve 
orgona- és fagott játékával. A nagytemplomi ballagáson átvette 
iskolánk legrangosabb, Bay Zoltán fizikusról, iskolánk egykori diákjáról,  
elnevezett díját. Ennek kapcsán beszélgettem vele, mely során ismét 
kitűnt rendkívüli szerénysége és kedves  visszafogottsága:  
 
Hogyan kezdődött a biológia iránti érdeklődésed? 
Mindig szívesen töltöttem időt a természetben, mivel lenyűgözött az a 
gazdag élővilág, amely körülvesz bennünket. Legszívesebben 
növényekkel foglalkozom, bár nem tudom megmondani, miért pont 
velük, de a legjobban a növénytani kísérletek érdekelnek. 
Mit szeretnél kezdeni a későbbiek során ezzel az érdeklődéssel? 
Biológusként nagyon sokféle területen el lehet helyezkedni, a 
kertészmérnöktől a hidrobiológuson, biotechnológuson át a természetvédelmi őrig, nemzeti parkoknál, 

botanikus kerteknél, laborokban, vagy magáncégeknél, de 
pontosan még nem tudom, ez attól is függ, milyen 
lehetőségek adódnak majd. 
Nagyon sok országos versenyen vettél részt az elmúlt évek 
során, és értél el szép eredményeket az ország legjobb 
diákjaival való megmérettetésben. Melyik eredményedre 
vagy a legbüszkébb? 
Nagyon sokat jelentett számomra, hogy idén megnyertem 
az Árokszállásy Zoltán Országos Biológia-Környezetvédelmi 
Versenyt, mert így rajtam keresztül is látszódhat Isten 
dicsősége, aki nélkül semmit nem tudtam volna elérni. 
Több hangszeren is kiemelkedően játszol. Évek óta 
kántorizálsz a gimnáziumban, énekelsz az énekkarban, 

zenész a társaidnak szünetben. Most a ballagáson is egy Bach darabot adtál elő az orgonán. Mit jelent 
neked a zene és mit ad az életedhez? 
Zongorázni 2013-ban, fagottozni 2014-ben kezdtem, orgonán két éve tanulok. A zene számomra 
kifejezőeszköz, ami által közelebb kerülhetek Istenhez. Szeretek együtt zenélni másokkal és örömet 
szerezni az embereknek. 
Hogyan tudod összeegyeztetni a zenélést és a tanulást, különösen így az érettségi idején? 
A gyakorlás és a zeneiskolai órák is sok időt igénybe vesznek, de a tanév elején össze lehetett egyeztetni, 
hogy lyukasórában vagy kora délután legyenek a fagott- és zongoraóráim, hogy délután a gyakorlásra, a 
tanulásra és a rengeteg versenyre való készülésre jusson idő. 
Milyen terveid vannak a jövőre nézve? 
Most a Debreceni Egyetemre fogok felvételizni fagott szakra, de 
később szeretném felvenni a biológus szakot is mellé, és a kettőt, ha 
tudom, párhuzamosan végezni. A továbbiakról még csak 
elképzeléseim vannak, de a fagottal és a biológiával is szeretnék 
elhelyezkedni valahol, mert bármelyik nélkül hiányérzetem lenne. 
Kik a példaképei egy ilyen gazdag érdeklődéskörű, mélyen érző 
fiatalembernek manapság?  
Természetesen nagyon sokan vannak, akikre felnézhetek, de 
egyetlen ember sincs, aki olyan tökéletes példát állítana mindenki 
elé, mint Jézus Krisztus. 
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