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Interjú Marietta nénivel 

Schvetz Jázmin Mónika, Szabó Csenge, 5. osztály 

Hol született? Mi érdekelte gyermekkorában a leginkább? A legkedvesebb gyermekkori élményei? 

A napvilágot 1982. február 1-én láttam meg, Tapolcán. Általános és középiskolába is itt jártam. Kisiskolás 

diákként a tudomány nagy világa tárult elém és mivel vallásos családból származom nagyon vártam az 

olvasás, írás, matematikaórákon túl a hittanórákat. Nagymamámtól nagyon sok szép és érdekes történetet 

halottam, amit abból a számomra nagy és szép könyvből olvasott nekem. Idővel megtanultam, hogy ez a 

könyv a Biblia melyben Isten üzen az embereknek így nekem is. Szívesen vettem a kezembe s a mai napig is 

olvasgatom, mit üzen nekem Isten, vagy ha tanácsra, útmutatásra van szükségem is fellapozom. 

Legmeghatározóbb gyermekkori élményem az elsőáldozásom volt. Hittantanárom Csilla néni volt, aki egy 

kis összetartó csapatot formált a hittanosaiból. Nagyon vártuk, hogy Jézus az Oltáriszentségben a szívünkbe, 

lelkünkbe költözzön. Életem egyik csodaszép napja volt, amikor először járultam szentáldozáshoz. 

Mi szeretett volna lenni gyermekkorában, álmai?  

Ha a gyermekkorban teszik fel ezt a kérdést, hogy mi szeretnél lenni akkor az első válaszok egyike, hogy 

felnőtt. Ezzel én sem voltam másképpen. Gyermekként szerettem volna csecsemős vagy óvónéni lenni, 

gyermekekkel foglalkozni. Az álomból valóság lett, hiszen tanárként ezt a fontos és meghatározó feladatot 

végezhetem és remélem nem csak „okítványok”, „nevelvények”, hanem igazi tanítványok válnak hittanos 

tanítványaimból.  

Szabadidejében mi a kedvenc időtöltése? 

Szabadidőmben, szívesen olvasok újságokat, keresztény  magazinokat, s ha az idő engedi szívesen 

kirándulunk, túrázunk  férjemmel. Ami igazán kikapcsol az a kézműves tevékenység, készülve a 

hittanórákra, hittanos találkozókra és táborokra, egyház ünnepeire. Sütni is nagyon szeretek. A születésnapi 

tortákat mindig magam készítem a családban, bár cukrász végzettségem nincs, de sütöttem már focilabda, 

hordó valamint maci és teknősbéka alakú tortákat is apukám, keresztfiam és barátnőm gyermekei nagy 

örömére. 
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 Mi a kedvenc ünnepe és hogyan készül rá? 

Minden ünnepben közös az, hogy kilépünk a hétköznapok egyhangúságából. Karácsony, húsvét, 

születésnapok, ballagások, házassági évfordulók, megannyi alkalom, hogy összegyűljön a család, 

ünnepeljen, együtt legyen. Ezek az alkalmak összekovácsolják a családtagokat.  

Útravalóul mit üzen a gyermekeknek?  

Sok minden jut most eszembe… Az egyik főiskolai tanárom, aki a valláspedagógia tantárgyat tanította, 

mondta nekünk a következő idézetet, ami nagyon megérintett engem, megosztom veletek is.  

„Akármilyen gyertyát is gyújtasz meg, a láng mindegyiken láng. Isten megdicsőíti az egyszerű életet is, a 

nagy pályafutást is, hiszen mindegyik gyertya a maga teljes anyagát adja hozzá a láng fenntartásához. Nem 

lehet bírnod Istent anélkül, hogy magadat ne ajándékoznád neki…” 

Legyetek jók, őszinték és vidámak, legyetek gyermekek, míg lehet!  




