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Interjú Varga Balázs bácsival 

(Virág Lilla 5.o. és Puha Lili 5.o.) 

1. Szereti a munkáját?

Igen, mert szeretek gyerekekkel foglalkozni. Többek közt ezért is választottam a tanári pályát. 

2. Mi szeretett volna lenni kiskorában?

Mindig is tanár szerettem volna lenni egészen kisiskolás korom óta, más foglalkozás nem is fordult meg a 

fejemben szerintem. 

3. Miért szeretett volna tanár lenni? Hány éve tanít?

A tanulmányaim folyamán nagyon kedves és jó tanítóim, 

tanáraim voltak. Így aztán voltak példaképeim a tanáraim 

közt, akik ösztönzőleg hatottak későbbi tanulmányaimra 

is. Mindezek alapján szerettem meg ezt a pályát. 7 éve 

tanítok. Elárulom: a vágyam az volt, hogy tanárként majd 

itt taníthassak, ebben az iskolában. Valóra vált, aminek 

igazán örülök.  

4. Hol végezte a tanulmányait?

Az általános iskolát ebben az iskolában kezdtem meg 

1993-ban (igaz akkor még nem egyházi iskola volt, Templomdombi Általános Iskola volt a neve), majd 

néhány év múlva átkerültünk a Bárdos Lajos Általános Iskolába. Tapolcán érettségiztem 2005-ben. A 

felsőfokú tanulmányaimat  pedig Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem. 

5. Eddig milyen korosztályban tanított gyerekeket?

Zalahalápon kezdtem tanítani a Csontváry Általános Iskolában 5-8. osztályokban matematikát, majd 5 évet 

Zircen a Reguly Antal Szakképző Iskolában tanítottam szintén matematikát. Amikor elkerültem Zircre, az 

első évben még óraadóként is tanítottam Csetényben a Vámbéry Ármin Általános Iskolában földrajzot. 
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6. Milyen érzés tanárnak lenni?

Nagyon jól érzem magam tanárként, hiszen azt a munkát végezhetem, amire mindig is készültem. A tudás, 

az ismeretek szerzése és átadása számomra nem csak kötelesség, hanem öröm. Így a munkám egyben a 

hobbim is. A tanári munka mindig új és izgalmas kihívások elé állít, ez ösztönöz arra, hogy tudásomat mind 

szakmódszertani, mind szaktudományos téren bővítsem. 

7. Szereti a gyerekeket? Miért?

Nagyon szeretem a gyerekeket, hiszen egy pedagógusnak elvből kell szeretnie őket, ezt a munkát szerintem 

csak úgy lehet jól végezni. Megítélésem szerint fontos a kiegyensúlyozott tanár-diák kapcsolat, amely a 

kölcsönös megbecsülésen, tiszteleten alapuló legyen. 

8. Gyermekkorában mi volt a kedvenc tantárgya?

Minden tantárgyat nagyon szerettem, de a kedvenceim a matematika, földrajz, fizika kémia, történelem 

voltak. 

9. Mi a kedvenc színe, étele?

Kedvenc színem a zöld. Kedvenc ételem kifejezetten nincs, de nagyon szeretem Hazánk nemzeti ételeit. 




