Riportalany: Sármai Bene Nikoletta
Anya és lánya 2.
Iskolánk 70. születésnapja alkalmából interjút készítettünk tanárainkkal. Minden
bizonnyal kevés iskolában tanít anya és lánya egy tantestületben. Az alábbi interjúból további
érdekességek is kiderülnek.
-Niki néni is ebbe az iskolába járt. Ki volt az osztályfőnöke?
-Igen, diákként én is ennek az iskolának a padjait koptattam. 1. és 2. osztályban Dalos Éva néni,
majd 3-4.-ben Udvarnagyi Miklósné volt az osztályfőnököm. 5. osztályban Galambos
Lászlóné, Dalma néni, majd 6. osztálytól Polinger Jánosné, Mária néni osztályfőnöksége,
segítő keze alatt tanultam.
-Mi akart lenni gyerek korában?
-Gimnazista koromban merült fel bennem először a gondolat, hogy gyerekeket szeretnék
tanítani.
-Több tanárunk is ide járt iskolába. Mi lehet az oka, hogy felnőttként is visszajöttek ide?
-Azt hiszem, az lehet az oka, hogy a tudás mellett rengeteg törődést, odafigyelést, szeretetet
kaptunk. Ezt más iskolában nem tapasztalhatják a diákok. Mindazt, amit mi a felmenőinktől
kaptunk, most megpróbáljuk továbbadni. Úgy gondolom, ez hagyomány itt a MI
ISKOLÁNKBAN. Valamint a “Kelensuli” hangulatát, környezetét és miliőjét nem pótolhatja
egyetlen más intézmény sem.
-Milyen volt felnőttként visszajönni az iskolába?
-Nagyon jó érzés volt felnőttként visszajönni. Egy kicsit olyan, mintha hazajöttem volna.
-Mi a legszebb emléke az iskoláról?
-Rengeteg szép és kedves élmény van a tarsolyomban, ezek között nem is tudok igazán nagy
különbséget tenni. Ugyanúgy kedves számomra az is, hogy a palotást az én osztályom táncolta
először, mint a téli disznóvágások hangulata, vagy egy-egy osztálykirándulás, tábor, iskolai
színdarab élménye.
-Melyik iskolában tanított ezelőtt?
-A “Kelensuli” előtt egy érdi egyházi iskolában tanítottam.
-Miért szereti ezt az iskolát?
-Családias hangulata, sokszínűsége, tudásközpontúsága és programgazdagsága miatt szeretem
ezt az iskolát. Itt a gyerekek nemcsak széleskörű tudásra tehetnek szert, hanem rengeteg
másban is kipróbálhatják magukat (pl.: színjátszás, tánc, különféle sportolási lehetőségek,
kézműveskedés, sütés-főzés, háziversenyek ).
-Melyik tantárgyat szereti legjobban tanítani?
-Nem igazán tudok különbséget tenni, mert mindegyik tantárgynak megvan a maga szépsége,
legyen az matematika vagy magyar nyelv, irodalom vagy esetleg ének-zene, testnevelés, rajz.

-Milyen az anyukájával egy iskolában tanítani?
-Mindketten ennek az intézménynek voltunk a diákjai is, így egy kicsit otthonról is hozom a
szeretetét. Most amellett, hogy az édesanyám, a kollégám is lett. Így a rengeteg közös
élményünk, gondolatunk mellé még egy társult.

-Tudjuk, hogy örömteli eseményre készül. Mennyi időt tervez a babával otthon tölteni?
-Igen, hamarosan én is anyuka leszek. Még nem tudom, hogy pontosan mennyi időt leszek
otthon a kisbabámmal. Annyit, amennyire neki szüksége lesz.
-Kisfiú vagy kislány lesz? Mikor fog megszületni?
-A nyáron fog megszületni a kislányom.

(Készítette: Nagy Zsófia 7.b)

