
Riportalany: Tör őcsik Margit  
 
 

Töröcsik Margit néni Pellándi Lujzi nénivel együtt jelenleg a Kelenvölgyi Óvoda 
területén lakik. Mind a ketten hosszú időszakon keresztül voltak az óvoda vezetői, fontosnak 
tartották az iskola és az óvoda jó kapcsolatát. 
 
 
-Mi a véleménye jelenleg az iskolánkról? 
-Mindig is nagyra tartottam az iskolát,  megvolt az összhang a két intézmény között.  
 
-Ez az összhang Ön szerint még mindig megvan? 
-Meg, de nem olyan mértékben, mint régebben. Annak idején, még szervezett napok voltak 
arra, hogy az óvodából a gyerekek átmenjenek az iskolába, hogy megnézzék, lássák az ott folyó 
munkát. Azért, hogy szokják a környezetet, ugyanis egy olyan korú gyereknél fontos, hogy ne 
hirtelen csöppenjen bele a nagy iskolás életbe. Tehát a kérdésre válaszolva: már kevésbé. Pedig 
fontos lenne, hogy ezt a kapcsolatot felfrissítsék, újra előteremtsék a vezetők, akik egyébként 
remekül végzik a dolgukat. 
 
-Jelenleg iskolánknak Helfensteinné Nagy Valéria, Vali néni az igazgatója. Tetszik őt ismerni? 
-Természetesen. Jó igazgatója az iskolának. Ha jól emlékszem, óvodába is ide, mihozzánk járt. 
 
-Ön szerint fontos az iskolák, óvodák megfelelő környezete? 
-Hogyne lenne fontos. Nagyon fontos, hogy a gyerekek megfelelő környezetben, jó 
körülmények  között éljék le mindennapjaikat. A gyerekek életében ezek az évek (óvodai és 
iskolai) a legfontosabbak, és nagyon is fontos szerepe van az intézmények elhelyezkedésének.  
 
-A Kelenvölgyi Óvoda és a Kelenvölgyi Általános Iskola, ahogy nevükben is szerepel, 
Kelenvölgy területén működnek. Mit jelent Önnek Kelenvölgy? 
-Én már nagyon régóta élek itt. Kelenvölgy remek, családias, barátságos kertvárosi környezet. 
Ideális hely egy kisgyerekes családnak. Nagyon szimpatikus környék. A természeti adottságai 
is lenyűgözőek: sok a szép fa, bokor, amelyeket a gyerekek mindennap csodálhatnak. Szeretem 
Kelenvölgyet. Azt hiszem, nincs olyan ember itt, aki ne így érezne.  
 
 
-Mi a véleménye a gyerekekről, akik az iskolába és az óvodába járnak? 
-Remek a gyerekanyag. Ez köszönhető – szerintem – a környezetnek, és az itt régóta élő, 
kulturált családoknak is. A gyerekek illedelmesek, tisztelettudóak. Szót fogadnak a 
pedagógusoknak, szüleiknek. A szülők is rendkívül együttműködőek. Bár hozzá kell tegyem, 
régen ez is jobban működött, hiszen jó pár évvel ezelőtt a szülők ide jöttek óvodába, és saját 
kezűleg, minden kérés nélkül takarították, lapátolták el a havat. Most nem hogy kérés nélkül 
nem jönnek, de akadnának olyanok is,  akik kérésre sem segítenének. A kérdésre visszatérve, 
aranyos, kedves gyerekek vannak itt. Az iskolába járó gyerekeket nem nagyon ismerem, velük 
nem nagyon találkozom.  De mivel az óvodában a gyerekek rendesek,  és innen a gyerekek 
nagy része oda megy, nem hiszem, hogy nagy különbség lenne.  
 
(Készítette: Simon Kristóf, Kolesár- Szundy Fanni 8.a) 


