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Folly Eszter hittanárral készült interjú  

                - Müller Bálint, Nagy András, Pajor Levente 

 

Eszter néni ez előtt hol dolgozott? 

Ez előtt Budapesten szolgáltam 6 esztendeig, a Szent Család Plébánián 

és a plébániához tartozó iskolákban, óvodákban tanítottam hittant. 

Miért ezt a munkakört választotta?  

Az érettségi vizsgám után még én sem gondoltam, hogy életem egyszer 

a hittanár pályán folytatódik majd. Kertészmérnök szakon tanultam, 

rövid ideig dolgoztam is ezen a területen, mégis, úgy éreztem, 

hosszútávon nem lelkesít a növények világa. Természetesen 

megmaradt a családomtól örökölt természetszeretet, a szép színű és 

formagazdag növényvilág iránti csodálatom. A tudásomat jelenleg a 

saját kertemben kamatoztatom. Sokat kerestem, kutattam, hogy hol is van az én igazi, hozzám 

passzoló helyem ebben a hazában? Nyugtalanító kérdéseimre a Szentírás sorai között találtam 

megnyugtató válaszra. Jézus Krisztus személyisége, tanítása magával ragadott, annyira, hogy ezt az 

örömöt meg akartam osztani másokkal is. Győrbe költöztem és a hittudományi főiskolát elvégezve 

hazatértem Gyenesdiásra. Vonyarcvashegyi, balatongyöröki és gyenesdiási gyerekekkel építgettem 

Isten országát, és egy szép közösséget. Ott indult a hittanári hivatásom. 

Hány éve tanít? 

Tizennegyedik éve tanítok hittant. 

Gyermekkorában mi szeretett volna lenni? 

Gyerekkoromban szerettem volna divattervező lenni, sok-sok ruhát készítettem a babáimnak. A színek, 

formák harmóniája már akkor is lenyűgözött. Ezen kívül nagyon szerettem a bátyám legójával játszani, 

abban pedig azt élveztem, hogy házakat építhetek és megtervezhetem, melyik helyiség hol legyen, 

milyen legyen. Sokáig azt gondoltam, építész leszek. A harmadik örömös elfoglaltságom volt a tanárosdi 

játék. Saját naplót csináltam, tanmenettel, haladási naplóval. Így tanítottam a láthatatlan gyerekeket. 

Nagyon gazdag fantáziám volt. 

Eszter néni sokat olvasott? 

Kezdetben nem szerettem olvasni, ellentétben velem, nővérem és bátyám sokat olvastak, így én 

unatkoztam. Egyszer végre kezembe került Gerald Durrell Családom és egyéb állatfajták, ill. Istenek 

kertje című könyve, attól a naptól kezdve csatlakoztam a könyvszeretők táborához. 

Szülei örültek, hogy-e munka mellett döntött? 
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Szerintem meglepődtek, óvatosan és kíváncsian figyelték pályafutásomat. Örültek, de azt is tudják, hogy 

ez is egy nehéz hivatás, és az óta is izgulnak, imádkoznak értem, hogy „szép gyümölcsöket” teremjen a 

munkám. 

Hova járt általános iskolába? 

Keszthelyre, a Csány László Általános Iskolába jártam. Később Szombathelyen dísznövénykertészetet, 

érettségi után pedig Kecskeméten zöldség és dísznövénykertészetet tanulhattam. Végül parképítő 

szakmérnökként fejeztem be kertészeti tanulmányaimat. 

Mi a kedvenc étele? 

Szeretem a magyaros ételeket. Ha azt kérdeznéd mi az az étel, amit minden nap meg tudnék enni, akkor 

szerintem az a lecsó, a székely káposzta és palacsinta. 

Tanárnő mit üzen a mai tanítványainak? 

Talán azt üzenném, hogy tudatosítsátok: nem vagytok egyedül, nem vagytok magatokra hagyva, és nem 

vagytok a magatokéi. Isten gyermekei vagytok, és Ő közelebb van hozzátok, mint ti önmagatokhoz. A 

másik, amit fontosnak tartok megemlíteni, hogy folyamatosan legyetek úton! Ne unatkozzatok, drága a 

ti időtök! Legyetek kíváncsiak, kutassátok a világot, és mindent, amit Isten teremtett! Fedezzétek fel 

önmagatokat, próbáljatok ki új dolgokat, mindezt kellő bölcsességgel, okossággal tegyétek. Szíveteket, 

lelketeket óvjátok mindattól, ami kárt okoz nektek és felebarátaitoknak!  

Isten áldjon Benneteket kedves 

Gyermekek! 

 


