Riportalany: Simon Károly
- Melyik évben jött az iskolába?
-1973-tól 1981-ig jártam a Kelenvölgyi Általános Iskolába; de meg kell említenem, hogy az
édesapám is ide járt, és most a fiaim is itt tanulnak. Nálunk tradíció ebbe az iskolába járni.
- Hogy hívták akkor az igazgatót?
- Engem még tanított az iskola legendás igazgatója, György Béla bácsi, aki még zenés
színdarabot is írt az iskola diákjainak. Nyugdíjba vonulása után egy rövid ideig Zsíros Lajosné,
Rózsa néni lett az igazgató, majd Szabó Jutka néni vette át a stafétát.
- Hogy hívták az alsós osztályfőnökét?
- Első és második osztályban Benis Zsuzsa néni volt az osztályfőnökünk, aki írni és olvasni
tanított meg minket. Ugye, ismerős a vezetékneve? Harmadikban és negyedikben pedig
Sövegjártó Ica néni, aki rendkívül megszerettette velem a magyar nyelvet és irodalmat.
- Mi volt a neve a felsős osztályfőnökének?
- A felső tagozatban Firbás Ella néni volt az osztályfőnök, aki jó szándékú szigorral nevelt már
az “életre” minket.
- Ki tanította a testnevelést 6.-ban?
- Ne lepődjetek meg, de nekem is Székely Béla bácsi volt a testnevelő tanárom, mint ahogy
sokaknak még most is. Azt hiszem, rajta nem fog az idő.
- Ki volt a kedvenc tanára?
- A már említett alsós osztályfőnökeimnek nagyon sokat köszönhetek, és nagy szeretettel
gondolok rájuk. Nagy tisztelettel gondolok Szabó Jutka néni nevelő hatására is, aki sok évvel az
általános iskola elvégzése után felhívott, mert jót hallott felőlem. Persze nem hagyhatom ki a
sorból a ma is népszerű Székely Béla bácsit, akivel rengeteg közös élmény köt össze.
- Mi volt a kedvenc tantárgya?
- A matematika és a magyar irodalom. Na, meg a testnevelés. Persze, ha foci volt.
- Milyen nyelvre járt?
- Akkoriban nem volt választási lehetőség. Oroszt tanultunk, és bizony nem nagy sikerrel.
Magánúton tanultam még németet, amiből azért több megmaradt.
- Mik voltak 7.-ben a farsangon?
- Akkoriban még nem volt ilyen csoportos beöltözés és tánc, mint most. Ezt irigylem is nagyon.
Már nem emlékszem pontosan, de azt hiszem 7.-ben a KISS együttesnek öltöztünk, és az egyik
osztálytársam édesanyja festett ki minket nagyon élethűen. Nagy sikerünk volt!
- Járt vándortáborba?
- Minden évben nagyon jó hangulatú vándortáborokra került sor Béla bácsi vezetésével.
Néhányon én is voltam, és sokszor mentünk el egy-két napos túrákra is a közeli hegyekbe.
- Hova mentek 8.-ban táborba?
- Építőtáborban voltunk 8. után. Kukoricát címereztünk és búzát idegeneltünk a nyári
kánikulában. Ez a táborozási forma már szintén a múlté.

- Akkoriban volt-e békamentés?
- Mi még nem vettünk részt ilyen akcióban. Viszont volt vasgyűjtés, hiszen akkoriban még
nagyon sok vashulladék volt a közterületeken és a családi házaknál is. Egyszer például elhoztuk
a vasút mellől a “kissorompót” is, amit persze a MÁV emberei hamar vissza is vittek.
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