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INTERJÚ GERGŐ BÁCSIVAL 

Készítette Sabján Hanna (5. o.) 

1. Miért a tanári pályát választotta? Mindig is tanár szeretett volna lenni?

Tudat alatt talán mindig erre a pályára készültem. Még általános iskolás 

koromban tetszett meg ez a foglalkozás. Sokszor játszottunk az 

osztálytársakkal, barátokkal iskolásat, váltogatott szerepben. Volt, mikor én 

voltam a tanár, s volt, amikor én alakítottam az egyik diákot.  A házunk előtt 

sokszor teleírtuk az utcát, illetve a gyermekszoba falát is. Nem egyszer kellett a 

krétaport felporszívózni a szőnyegből. Szerintem a tanári szakma minden nap 

rejt magában újabb és újabb meglepetéseket. Évről évre új diákokat 

megismerni, a tehetségeket felfedezni, színesebbé teszi a hétköznapokat.  

2. Miért ebben az iskolában szeretett volna tanítani?

Nagyon fontos a környezet, az a hely, ahol az iskola található. Amikor a nyáron munkahelyet kerestem, 

találkoztam olyan intézménnyel, amely gyárépületek közelében, lakóövezet szélén volt. Tapolca egy 

kisváros, jellegében hasonlít Csabrendekre, ahol lakom. A kilátása magával ragadó, a tóparti zöldövezet 

igazi kikapcsolódás. Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a technikai fejlesztéseket, a családias 

légkört, a kellemes osztálylétszámokat sem. Nem utolsó sorban pedig, a középiskolát itt végeztem a 

városban, így nagyon sok utcát, teret, helyszínt ismerek. Igaz, van még mit felfedezni.  

3. Hogy érzi magát ebben az iskolában?  Milyen benyomást keltett Önben az iskola légköre?

Köszönöm a kérdést, nagyon jól. Egy olyan környezetbe kerültem, ahol nem ritka, ha mosolyt láthat az 

ember a kollégáinak arcán, vagy pár szót válthat úgy, hogy érzi azt, valójában kíváncsiak rá. Segítőkész, 

barátságos, odafigyelő munkatársak mellett dolgozhatom. Az iskola szellemisége, a családias hangulata, 

közege a gyerekekről is visszaköszön. Örömmel tölt el, hogy itt a diákoknak valóban lehet tanítani, s nem 

süket fülekre talál az, ami a tanóra ideje alatt elhangzik.  

4. Miért a földrajz szakot választotta? Vonzotta valamilyen más szakirány is?

Valószínűleg kevesen gondolnák rólam, hogy általános iskolában kettes és hármas osztályzatoknál nem volt 

jobb jegyem földrajzból. Igen, pedig ez így van. A középiskolában szerettem meg, köszönhető az ottani 

tanárnőnek, aki igazán érdekessé tette az órákat. Szeretek kirándulni, a természetben lenni, új helyekre 

eljutni, felfedezni. Édesapám mellett, aki sofőrként dolgozik, már számos helyen jártam. Gyakran 

elkísértem, főleg, ha valahová messze kellett mennie. Utazni még most is nagyon szeretek. Nagyon sok 

magyar ember gondolja azt, hogy külföldre kellene menni, nyaralni, kirándulni; pedig hazánk is nagyon sok 

kincset rejteget, amely ugyanolyan varázslatosak. A másik szak, amelyet elvégeztem, a történelem volt. Már 

az általános ötödik osztályától kezdve magával ragadott, s még most is szeretem.  
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5. Mi a kedvenc időtöltése, kedvenc könyve, zenéje, filmje?

Nagyon szeretek keresztrejtvényeket készíteni, és természetesen fejteni is. Az előbbire most kevesebb időm 

jut. Természetesen ezekhez információt is szereznem kell, így gyakran az interneten nézek utána egy-egy 

témának. Kedvenc könyvem nincs, mostanság keveset olvasok. A populárisabb, táncolhatóbb zenéket 

szeretem, mondhatni mindenevő vagyok, viszont a kemény, durva szövegű és a mulatós dalokat nem 

kedvelem. A filmek kapcsán szintén nincs kedvenc, egy-egy jó filmet viszont szívesen megnézek a moziban 

is.  




