Interjú Erzsi nénivel

Mi volt a kedvenc tantárgya gyerekkorában?
Két tantárgyat tudnék említeni. Kiskorom óta nagyon szerettem az
irodalmat, a verseket, novellákat. Aztán felső tagozaton társult
hozzá a kémia. Ili néni, ő volt a tanárom, megfertőzött az óráival.
Számomra izgalmas, érdekes volt, ahogy a tanári asztalra felülve,
kémiai modellek segítségével magyarázta pl.: a víz molekuláinak
kialakulását. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, tisztelettel gondolok
rá!
Hogy ment önnek a tanulás az általános iskolában?
Ha erre azt válaszolnám, hogy gördülékenyen vagy kitűnően, nem lenne igaz... Volt, hogy
szenvedtem, utáltam az iskolai életet és ez bizony a jegyeimben is tükröződött. Egy
iskolaváltáson is keresztülmentem. Hálás vagyok az anyukámnak, hogy annak idején meghozta
ezt a döntést. Hatodik osztálytól normalizálódott körülöttem minden iskolával kapcsolatos
történés. Jöttek a sikerélmények és persze a jó jegyek se maradtak el!
Hol végezte a tanulmányait?
Az előzőek kapcsán általános iskolámnak a 2. sz. Általános iskolát tartom, ami épületét tekintve
a Nagyboldogasszony iskola elődje. Középiskolában a Batsányi Gimibe jártam és onnét
nyertem felvételt a Veszprémi Egyetem kémia-környezettan tanári szakára. Kiegészítésként
még elvégeztem Keszthelyen egy természetvédelmi szakmérnöki képzést is.
Mi a kedvenc időtöltése, hobbija?
A gyerekeimmel és a férjemmel szeretünk kijárni a harasztra és ott sétálni, megfutatni a
kutyánkat, Vitézt. Nyáron családi biciklizést szervezünk és ezekre az alkalmakra is visszük
magunkkal a kutyát. Ügyesen megtanult a kerékpár mellett futni. Olvasni is szeretekszeretnék... A legnagyobb kedvenceim Fekete István, Wass Albert, James Herriot. Az
igazsághoz tartozik, hogy a filmeket is nagyon szeretem. Kedvenceim: a jó krimik,
kalandfilmek és a természetfilmek.
Van-e kedvenc állata, tart-e állatot?
Igen van! A kutyák mindig is az életem részét képezték. Mióta az eszemet tudom kutyák vettek
körül változó létszámban. Jelenleg egy boxer (Vitéz) teszi még örömtelibbé a napjainkat. A
kutyákon kívül a nyulak is közel állnak hozzám. Nagyon sokáig voltak nyuszik nálunk még

gyerekkoromban és az akkori kutyusunkkal jó barátságot ápoltak egymással az én legnagyobb
örömömre!
Miért választotta a tanári hivatást?
Több oka is van: anyukám is tanár és beleszülettem ebbe az életformába. Rengeteg időt
töltöttem már ovisként is a munkahelyén. Vitt a kirándulásokra, iskolai programokra - szóval
megfertőzött az iskola. Másrészt egy olyan elhivatottság is van bennem, hogy hasonló
élményeket adhassak a kémiával kapcsolatban, mint amikben nekem volt részem gyerekként.
Mai napig feladatomnak tekintem, hogy minél több emberrel megszerettessem, illetve
megmutassam, mennyire fontos szerepe van nem csak speciális szakmák, mint pl. az orvoslás,
gyógyszerészet terén, hanem a mindennapjainkban is jelen van, még ha ez nem is tudatosul
bennünk.
Akart-e más hivatást választani?
Igen, sokáig töprengtem melyik utat válasszam. Eredetileg állatmentő, állatgondozó akartam
lenni, pl. asszisztens, de végül nem ezt választottam. Ki is próbáltam magam bizonyos
helyzetekben, láttam pár műtétet, és nem igazán éltem meg jól. Lelkileg megviselt a sérült,
bántalmazott állatok látványa, esetleg elvesztése. Jó, ha az ember nem csak a vágyait kergeti,
ha nem ismeri a saját korlátait is. Az állatok iránti szeretetem megmaradt. A munkám során
igyekszem megfelelő hangsúlyt fektetni az élővilág tiszteletére...
Szereti a munkáját?
Igen. Máshogy nem is lehetne művelni, de sok-sok türelem, kitartás kell hozzá, mert tipikusan
azon hivatások közé tartozik, ahol van jó pár bizonytalansági faktor és az eredmények nem
mindig születnek úgy és olyan ütemben, ahogy azt az ember elképzeli. Továbbá szükségeltetik
egy jó adag áldozat és felelősségtudat, ugyanis a tetteink, a személyisségünk, a mondataink által
jövőképet adhatunk, sorsokat állíthatunk irányba!
Mivel foglalkozott mielőtt ide jött tanítani?
Több iskolában dolgoztam, a tanítás szinte minden szintjét kipróbáltam. Részt vettem
felnőttoktatásban és középiskolás diákjaim is voltak. A tanításon kívül pedig feleség és
háromszoros anyuka vagyok. A családom adta életfeladatok kitöltik és boldoggá teszik az
életem!
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