
 

Interjú Tarsolyné Németh Mária tanárnővel 

- Bolla Sára és Nagy Vivien Mi szeretett volna lenni gyermekkorában? 

Sokaknak már kisgyermek korukban konkrét terveik vannak a jövőjükkel 

kapcsolatban, én nem tartoztam közéjük. Nekem csak jóval később alakult 

ki, hogy mi szeretnék lenni, és többször változott is ez az elképzelés. 

Miért lett mégis tanár, miért ezt a szakmát választotta? 

Balatonfüreden a Lóczi Lajos Gimnáziumban végeztem a középiskolai 

tanulmányaimat, ahol több nagy tudású és sokoldalú tanárom volt, akik 

példaértékűek voltak számomra. Az ő mintájuk volt az egyik vonzerő, a 

másik a gyerekek iránti szeretetem. Változatos, kihívásokkal teli feladat gyerekekkel foglalkozni, amiben otthonosan 

érzem magam, hiszen nekem is három gyerekem van, közülük ketten éppen ebbe az iskolába járnak. 

Szeret angolt tanítani? Miért az angol? 

Igen, nagyon szeretem az angolt, széphangzású, dallamos nyelv. Főiskolai éveim alatt egy évet töltöttem Angliában, majd 

újabb egy évet az Egyesült Államokban, ahol elmélyíthettem nyelvtudásomat és megtapasztalhattam, hogyan használják 

a nyelvet a hétköznapokban az élet különböző területein. Az elmúlt húsz év során gyerekeket és felnőtteket is oktattam, 

nyelviskolákban és középiskolákban, sokakat 

készítettem fel nyelvvizsgára, és már olyan tanítványom is van, akinek a szüleit is tanítottam. A felnőttek számára 

többnyire nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése a cél, míg a gyerekek esetében lényegesnek 

tartom, hogy megkedveljék és szeressék a nyelvet. Fontos, hogy megértsék, milyen előnyt jelent a biztos 

nyelvtudás, és hogy átélhessék annak örömét, amikor utazás közben meg tudják értetni magukat, tudnak 

beszélgetni más anyanyelvűekkel, vagy eredeti nyelven tudnak filmet nézni. 

Örül a jelenlegi osztályának? 

Igen, nagyon örülök neki, kedves, aranyos osztály. Ildikó néni odafigyeléssel és szeretettel nevelte őket az elmúlt 

években, megtiszteltetés, hogy én folytathatom az ő munkáját. A gyerekek nem voltak számomra ismeretlenek, már első 

osztályos koruktól ismerem őket. Vidámak, érdeklődőek, többnyire szorgalmasak, szeretek közöttük lenni. Remélem, ha 

a felső tagozatba lépés kezdeti nehézségein túl leszünk, összetartó közösség válik belőlük. Sok tervem van, amit szeretnék 

velük megvalósítani, a vírushelyzet elmúltával remélhetőleg lesz alkalmunk kirándulni és jobban megismerni egymást. 

A szülők rendkívül támogatóak, odafigyelnek a gyerekekre és mindenben számíthatok rájuk. 

Van-e a tanítás mellett szabadideje? 

A tanítás és a családi teendők mellett nem sok szabadidőm marad, de azért mindig igyekszem időt szakítani egy-egy 

családi kirándulásra, túrázásra. A környék bővelkedik a szebbnél szebb látnivalókban. Ezen kívül szívesen olvasok, 

hallgatok zenét, és kedvelem az igényes, tartalmas filmeket. 

Szeret-e főzni szabadidejében? 

Igen, a családom örömére nagyon szeretek főzni. Mindig vonzott a nemzetközi konyha, gyakran készítek indiai, mexikói 

és kínai ételeket a hagyományos magyar fogások mellett. 
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Szereti-e az állatokat? 

Igen, van egy kutyánk, aki a családunk kedvence. Gyakran járunk el vele hosszú sétákra, szeret nagyokat futni és játszani 

a gyerekekkel. 

Köszönjük az interjút. 
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