
ANTAL ILDIKÓ  
 
A Bezerédj-vel kezdődött utam eddigi mérföldkövei: 

⋅  1 férj  
⋅  2 diploma  
⋅  5 idegen nyelv (német, angol, olasz, spanyol, orosz) 
⋅  23 meglátogatott ország 3 kontinensen (kirándulások, ösztöndíjak, üzleti utak) 

 
Jó volt bezerédjsnek lenni 1990 és 1998 között:  

⋅  mert nemzetiségi németes osztályban az első tanítási naptól 8 éven át tanulhattam németül, 
⋅  mert  gesztenyét és papírt gyűjthettem az osztálytársaimmal, 
⋅  mert alsó tagozatosként tanuszodába, felsősként pedig judo órára járhattam, 
⋅  mert 4.-ben „Kids Club”-on, és felsőben már rendszeres délutáni angol órákon is részt 

vehettem, 
⋅  mert 1995 szeptemberétől számítástechnika szakkörre járhattam, ahol 386-os gépekkel 

kezdődött a digitális világ számomra, ami 1998-ban már Pentium gépeken az internet 
segítségével tárult ki, 

⋅  mert Bencze Barnabás tanár úr rajzszakkörére járhattam, 
⋅  mert a Suli boltban és a Suli rádióban komoly felelősséget kaptunk, 
⋅  mert közel volt a zeneiskola, és zenélésre is jutott időm a tanulás mellett, 
⋅  mert gyerek lehettem, sokat nevethettem, kirándulhattam az osztálytársaimmal, 
⋅  mert az eltelt 8 év, és Etessy tanárnő felkészítésének köszönhetően tehetségkutató 

versenyen felvettek a gimnáziumba hónapokkal a felvételi előtt. 
 
A Bezerédj-s éveket követően 
a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium olasz-magyar két tanítási nyelvű osztályából olasz felsőfokú és 
angol középfokú nyelvvizsgával érettségiztem, majd 
a Budapest Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Karán Nemzetközi kommunikáció szakon (BA 
diplomát); valamint a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán, Turizmus 
menedzsment MA diplomát szereztem. 
 
Eddigi életem során minden munkám kapcsolódott az idegennyelvekhez, amelyek szeretete 
gyerekkoromban alakult ki a bezerédj-s évek alatt. Ezért úgy gondolom, hogy az útravaló a fontos, az, 
hogy milyen életszemléletet ad az iskola. Életem fontos része az utazás, nyitottan, kíváncsian 
fordulok más kultúrák felé. Férjemmel több éve élek Angliában, ahol egy nemzetközi divatcég 
munkáját segítem olasz nyelvtudásommal.  
  
Örülök, hogy részese lehettem a Bezerédj Általános Iskola 125 éves történelmének, és köszönöm 
tanítóimnak, tanáraimnak az Útravalót, amit egy Életre kaptam. Sok sikert, és jó Utat kívánok minden 
bezerédjsnek! 
 
Antal Ildikó  


