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INTERJÚ CSILLA NÉNIVEL 

Készítette Sabján Hanna 5. osztályos tanuló 

 

Mikor született meg Önben a döntés, hogy a tanári pályát választja? 

Általános iskolai tanulmányaimat ebben az iskolában végeztem. Akkor még 2. sz. Általános Iskola volt a 

neve. Hálás szívvel és nagy szeretettel gondolok egykori tanítóimra és tanáraimra. Major Ferencné, Mérai 

Károlyné tanító nénik, valamint Hegyi Ilona, és Lehoczki Péterné tanáraim kiváló pedagógusok voltak. Az ő 

odaadásuk, elkötelezettségük és lelkesedésük példaértékű volt számomra. Már 7. osztályos koromban 

eldöntöttem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, vonzott a tanári pálya. A mai napig elevenen él az 

emlékeimben, amikor fizikaórán Móricz Sándor a gyorsulást tanította. Azt kérte tőlünk, képzeljük el, hogy a 

templom tetejéről ledobunk egy vasgolyót. 

Miért éppen a matematika és a kémia szakot választotta? Vonzotta-e valamilyen más szakirány is? 

Ezen falak között született meg szívemben az elhatározás, hogy matematika-orosz szakos tanár leszek. Ezt 

Minorics Béláné matematika, és Szakács Erzsébet orosz szakos tanáraimnak köszönhetem. A gimnáziumban 

ezt a két tantárgyat tanultam emelt óraszámban. Első diplomám matematika-orosz szakos tanári, melyet az 

egri Eszterházy Károly Főiskolán szereztem. Ezzel párhuzamosan kezdtem el Egerben a hittanári szakot, de 

ezt már a Veszprémi Hittudományi Főiskolán fejeztem be. A második fiammal voltam gyesen, amikor 

Szombathelyen levelező tagozaton elvégeztem a kémia szakot. Kedvencem a matematika és a hittan, de 

szívesen vezetem be a gyerekeket a természettudományok izgalmas világába is. 

Mennyire nőnek a szívéhez a gyerekek, és figyelemmel kíséri-e pályafutásukat az általános iskola után is? 

A múltkor kedvesen rám köszönt az utcán egy egyetemista korú lány. Fazekas Fanni volt az öccsével. 

Pillanatok alatt megtaláltuk a közös hangot. Jó volt hallgatni őket. De ugyanilyen elevenen él bennem az 
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első osztályom is. Azóta már többgyerekes édesanyák, édesapák lettek. Megismernek, üdvözölnek, rám 

köszönnek. Egy tanítványom mindig arról álmodott, hogy pedagógus lesz. Sikerült neki. Az elmúlt két 

hétben a tavalyi osztályomból 2 diák cikke is megjelent. Ezeket elrakom, emlékként őrzöm. Dobozokban 

vannak a tőlük kapott kincsek. De akiket most tanítok, Ti is nagyon fontosak vagytok számomra. Imáimba 

Titeket és Kollégáimat is belefoglalom. Pecsétet hagy minden gyerek a lelkemben. 

Szabadidejében mi a kedvenc időtöltése? 

Szabadidőm, amit csak magamra fordítok, az igen kevés. Szívesen olvasok. Hétközben főként újságot, 

magazinokat. A könyv csak hétvégén kerül elő. Ami igazán megnyugtat és kikapcsol, az a kézműves 

tevékenység, saját készítésű ajándékokat gyártani. Jó együtt biciklizni a férjemmel, de egy Szent György-

hegyi túra is feltölt. 

Van kedvenc étele? Szeret sütni, főzni? 

Kedvenc ételem kifejezetten nincs. A sajtokat, könnyű húsokat kedvelem, de a sütiket sem vetem meg. 

Mindent megeszek, nem vagyok válogatós.  Hét közben azt eszem, amit Ti, hétvégén pedig megfőzöm a 

családom kedvenceit. Sütni nagyon szeretek. A születésnapi tortákat mindig magam készítem. Amikor kicsik 

voltak a fiaim, akkor készült traktor és piramis alakú torta is. Sőt „focipálya”-tortát is sütöttem 

„gumimacikkal”. Az aprósütemények, linzerek alapdarabok hétvégén. 

 Mi a kedvenc ünnepe és hogyan készül rá? 

Karácsony, húsvét, születésnapok, ballagások, esküvők, házassági évfordulók. Megannyi alkalom, hogy 

összegyűljön a család, ünnepeljen, együtt legyen. Ezek az alkalmak összekovácsolják a családtagokat. Már a 

várakozás, a készület is jó érzés, örömforrás. Minden ünnepben közös az, hogy kilépünk a hétköznapok 

egyhangúságából. 

Gratulálok a Szent Gellért-díj ezüst fokozatához! Váratlanul érte a kitüntetés? 

Köszönöm a gratulációt! Nagyon meglepett ez az elismerés. Egyáltalán nem számítottam rá, de jó érzés 

tudni, hogy elismerik a munkámat. Mivel is fejezhetném be, ha nem egy hasonlattal, ami egy kicsit 

összekapcsolja a magánéletemet az iskolával: A tanítás olyan, mint a főzés. Nem mindegy a mennyiség, mert 

ha túl sok, akkor nehéz, de ha túl kicsi az adag, akkor az ember éhes marad. Szeretet is kell hozzá, és élvezni 

is kell azt, hogy ember „főz”. Persze a „fűszerezés” sem mindegy. Ha túl fűszeres lesz, akkor senki sem 

tudja megemészteni. De ha kevés a fűszer, akkor élvezhetetlen az étel. 

 

Köszönöm a beszélgetést! Jó „főzést” kívánok mindkét területen! 

 

 


