
Riportalany: Gaál Viktor  
 
 

Ugyanitt, de más szerepben 
 

Iskolánk ebben az évben lett 70 éves. Tanáraink között is akadnak jó néhányan, akik 
ugyanezen falak között kezdték tanulmányaikat. Iskolánk 1942 óta sok mindenen 
keresztülment, de szellemében ugyanaz maradt.  

Hogy jobban megismerjétek a Kelenvölgyi Általános Iskola régi életét, egy hajdani 
diákot, Gaál Viktort, “Tanár urat” kérdeztük meg. 
 
-Miért pont ezt az iskolát választotta? 
-Családom a 40-es években költözött Kelenvölgybe, ahol ekkor még szántóföld volt, és az 
templom, ami ma is áll a suli mellett. Kelenvölgyi lakos lévén a kelenvölgyi óvodába jártam, 
majd 7 évesen a sulit is itt kezdtem. 
-Hogyan jellemezné saját magát mint diákot? 
-Talán jó osztályfőnökeimnek (alsós koromban Jutka néni és Ági néni, felsőben pedig Kotora 
Zsuzsa néni) és tanáraimnak köszönhetem, hogy elsőtől egészen nyolcadikig jó tanuló voltam. 
-Már általános iskolában is az angolt és a törit szerette? 
-Igen. A történelmet Mária néni, az angolt pedig Ili néni tanította. Igazából minden tantárgyat 
szerettem, és sok versenyen is indultam, csak én is elég drukkos, lámpalázas voltam. 
A József Attila Gimnáziumban tanultam tovább, majd a Nemzeti Múzeumban lettem 
tárlatvezető. Közben tanítottam Egerben, és még két másik iskolában. 
-Hogyhogy mégis visszajött ide? 
-Rájöttem, hogy itt felszabadultnak érzem magam. 
-Mi az, amire még 20 év távlatából is szívesen visszaemlékszik? 
-Emlékezetesek maradtak az alsós kirándulások Jutka nénivel, a kisdobosgyűlések és az őrsi 
órák. Már akkor is tartottunk farsangot, de annak valahogy farsangosabb szelleme volt: több 
egyéni jelmezes és egyéni produkció. (Egyik barátommal 3. osztályban a Padödönek öltöztünk 
be, és a Bye bye, Szását énekeltük mikrofonnal.☺) 
Emlékszem még arra is, hogy elsős koromban a nagy hó miatt egyszer tanítási szünet volt. 
A Béla bácsival való tornaórák is emlékezetesek maradtak (bokszmérkőzések, futás a hóban, 
kamara). 
-Mi az, ami a legjobban megváltozott? 
-A gyerekek. 
-Miért volt jó, és miért jó ma is ez az iskola? 
-Mert családias, zöldövezeti, biztonságos, barátságos, és odafigyelnek az emberre. Az 
életemnek az egyik legszebb része volt ide járni, és lehet, hogy sokan csak később fognak 
rájönni, hogy itt volt a legjobb! 
 
 
 
(Készítette: Bálint Rebeka, Al-Farman Petra 7.b) 
 


