
 

Riportalany: Benéné Szatmáry Edit 
 

Anya és lánya 1. 
 

Iskolánk 70. születésnapja  alkalmából interjút készítettünk tanárainkkal. Minden bizonnyal 
kevés iskolában tanít anya és lánya egy tantestületben. Az alábbi interjúból további érdekességek is 
kiderülnek. 
 
-Mióta tetszik az iskolában tanítani? 
-1993-ban jöttem az iskolába, akkor napközisként dolgogoztam. 3 évvel később kezdtem                             
 kémiát tanítani, és lettem osztályfőnök. 11 éve informatikát is oktatok. 
 
-Hol tanított Edit néni, mielőtt ebbe az iskolába jött? 
-14 évig tanítottam egy XXII. kerületi iskolában. Nagyon szerettem, de sajnos másfél órát    
 kellett utaznom, így miután megszülettek a gyerekek, eljöttem, hogy több időt tudjak                     
velük tölteni. 
 
-Már Edit néni is ebbe az iskolába járt? 
-Igen, már én is ide jártam. Nagyon jó volt az osztályunk, szerettem ide járni. 
 
-Mi a legszebb emléke az iskoláról? 
-Gyerekként, felső tagozatban minden évben az ország különböző pontjaira kirándultunk            
  el egy-egy 3 napos túra keretében. 8.-ban az osztálykirándulást összekötöttük a bankettel,           
  ekkor   búcsúztunk el osztályfőnökünktől, tanárainktól. 
 
-Annak idején miért ebbe az iskolába íratta be Niki nénit? 
-Gyerekként és felnőttként is tetszett az iskola, ráadásul még közel is volt. 
 
-Milyen gyerek volt Niki néni? 
-Nagyon rendes és segítőkész  gyerek volt. 
 
-Tetszett tanítani Niki nénit? 
-Nem, csak a legkisebb fiamat tanítottam 8.-os korában. 
 
-Milyen a lányával egy iskolában tanítani? 
-Ritkán találkozunk, kollégákként dolgozunk együtt. Persze ha kéri, mindig  
  próbálok neki segíteni. 
 
-Most év végén ballag el az osztálya. Miután elmennek, azután is fogják tartani a   
 kapcsolatot? 
-Nagyon bízom benne. Egyébként ők ebben az iskolában a  negyedik osztályom. 
 
-Jövőre Edit néni lesz a 4.b osztályfőnöke? Hogyan készül az új osztályra? 
-Még nem lehet pontosan tudni, de nagy valószínűséggel. Most, hogy Niki néni nem  
 dolgozik, én vettem át az osztályban az informatika tanítását, úgyhogy lesz alkalmunk év  
  végéig megismerni egymást. 
 
-Hallottuk, hogy hamarosan unokája születik Edit néninek. Hogyan készül rá? 
-Nagyon várom. Talán nem tudjátok, de két unokám is születik hamarosan, egy kisfiú és  
  egy kislány. 



 
-Befejezésként hadd kérdezzem meg, hogy miért szereti Edit néni ezt az iskolát? 
-Elsősorban a szép emlékek, a jó közösség és a remek programok miatt. 
 
(Készítette: Nagy Zsófia 7.b) 


