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Interjú Kamilla nénivel 

Illés Bíborka, Németh Nóra, 5. osztály 

1. Mi volt a kedvenc tantárgya gyerekkorában?

Erre a kérdésre nem tudok csupán egy tantárgyat említeni, szinte minden évfolyamon más-más tantárgyat 

kedveltem. Meghatározó volt számomra a tantárgyat tanító pedagógus személyisége illetve az aktuális 

érdeklődésem is befolyásolt abban, hogy éppen melyik tantárgyat szerettem.  

Az ének-zene mindig a kedvenceim közé tartozott, örömmel jártam zeneiskolába is. Felsős tanulóként 

szerettem a biológiát és a kémiát, városi szintű versenyeken helyezéseket is értem el ezekből a tárgyakból. 

Az irodalmat is kedveltem: nyolcadikos tanulóként pályázaton nyert és így megjelent egy írásom a 

Dunántúli Napló című pécsi napilapban. Ekkor zajlott a délszláv háború a volt Jugoszlávia tagköztársaságai 

között, és mivel Pécs közel van a déli határhoz, mi is átéreztük a háborús hangulatot. Hallottuk a 

vadászrepülők zúgását, láttuk a menekültek autóin a lövésnyomokat, félelmetes volt számomra a háború 

közelsége és valósága. A cikk témája a háború volt és hogy én, 14 évesen mit gondolok erről a világról. A 

technikaórákat azért szerettem, mert praktikus tárgyakat készítettünk, pl.: szalvétatartót, zsebkendőtartót. 

Megtanultunk zoknit stoppolni, harisnyán szemet felszedni, makramézni és sok más olyan kézimunkát, amit 

ma már nem értékelnek igazán. 

2. Hol végezte a tanulmányait?

Az általános és középiskolai tanulmányaimat Pécsen végeztem. A Belvárosi Általános Iskola elvégzése után 

a Leőwey Klára Gimnáziumban tanultam tovább, biológia-kémia tagozaton. Érettségi után a JPTE-BTK 

klasszika-filológia szakára és a PPHF-en teológiára nyertem felvételt. A mai napig elvarázsol a holt nyelvek 

világa, melyeket egykor beszéltek az emberek… ilyen a latin és az ógörög nyelv. Ezekkel a nyelvekkel 

ismerkedtem meg mélyebben. A teológián pedig a katolikus egyház tanításiról és a hittudományról tudtam 

meg többet. Ezután jelentkeztem a Kecskeméti Főiskolára, ahol óvodapedagógus és tanító végzettséget 

szereztem. Életem legszebb 4 éve volt a tanulmányok terén. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam a 

főiskolai oktatóktól, éreztem, hogy rátaláltam arra a területre, ami nekem való. Óvónőként ének foglalkozási 

versenyt nyertem, tanítóként olvasás tanítási versenyt. OTDK-s pályamunkáim dobogósak lettek a 

Debreceni Egyetemen, és indultam a Székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző Főiskola tanítóknak kiírt 
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versenyén is, Magyarországról 

egyedüliként. Az aktivitásomat és 

tanulmányi sikereimet elismervén 

Köztársasági Ösztöndíjjal 

jutalmaztak meg. Igen munkás, 

boldog 4 évet töltöttem a 

Tanítóképző Főiskolán, örömmel 

gondolok vissza ezekre az évekre. 

3. Miért választotta ezt a pályát?

14 évesen orvos szerettem volna lenni. Elsősorban az emberek szenvedésének az enyhítése, megszűntetése 

motivált, szerettem volna meggyógyítani a betegeket. Ezért jelentkeztem biológia-kémia tagozatos osztályba 

a középiskolai felvételi során. Azonban a gimnáziumi évek alatt szembesültem saját korlátaimmal és 

rájöttem, hogy erről a nagy tervemről le kell, hogy mondjak. Rengeteg szorgalommal tanultam a kémiát és a 

biológiát is, de ez sajnos kevés volt ahhoz, hogy bekerüljek az orvosi egyetemre. Bevallom, 18 évesen, a 

friss érettségivel a zsebemben nem gondoltam rá, hogy tanító szeretnék lenni. A szüleim nem szóltak bele az 

iskolaválasztás és pályaválasztás kérdésébe, rám hagyták a döntést. Bár az orvosi pályáról lemondtam, 

mindenképpen segítő szakmát szerettem volna végezni. Anyukám ismerettségének köszönhetően 

kipróbálhattam az ápolói munkát, így 1 hónapig segédápolóként dolgoztam a pécsi idegklinikán. Az 

iskolapadból hirtelen belecsöppentem a betegek világába, ahol haldokló idős néniket fürdettem, etettem-

itattam és végignéztem, hogy halnak meg. Nagyon megrázó és nehéz volt számomra ez a munka. Ősszel az 

egyetemen megkezdtem a tanulmányaimat. Erről már meséltem. Közben megházasodtam, elköltöztem a 

családi házból és elkezdtem komolyabban tervezni a jövőt. Bár a holt nyelvek világa magával ragadó és 

nagyon szerettem tanulni, be kellett lássam, hogy klasszika-filológusként kevés esélyem lesz majd 

elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Így esett a választásom a tanító- és óvodapedagógus képzésre. A legjobb 

döntés volt, amit hozhattam! A tanítói pálya teljesen illik a személyiségemhez. Élvezem, hogy kreatív 

lehetek, hogy a hétköznapok változatosan telnek, hogy a gyerekek szemléletével és egyszerű, tiszta 

világképével találkozom minden nap.  
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4. Szeretne még tanulni?

Természetesen! Szeretek tanulni és mindig tanulok valamit!  Tanítóként szinte kötelező a folyamatos 

tanulás, de számomra ez nem teher! Az aktuális érdeklődésemnek vagy a munkámhoz jól kapcsolódó 

témának megfelelően választok a továbbképzésekből. De nem csak a szakma érdekel! A főiskola elvégzése 

után több OKJ-s szakmát is elsajátítottam, nagy élmény volt belelátni más foglalkozások világába. Nagyon 

érdekelnek a nyelvek, különösen a spanyol és a török nyelv vonz. Az önismeret is hosszú tanulási folyamat, 

ezen az úton járok már néhány éve és nagyon élvezem! 

5. Mit csinál szabadidejében? Mi a hobbija?

A szabadidő a kedvenc szavam!  Sosem unatkozom, tele vagyok tervekkel és meg is valósítom őket! Most 

már kerttulajdonos lettem, az egyik fő tevékenységem lett a kertrendezés, amit nagy lelkesedéssel végzek. 

Minden nap adok magamnak a 24 órából 3 órát, ami csak az enyém. Ezt tudatosan teszem, amíg erre nem 

ügyeltem, nem volt szabadidőm és akkor most nem tudnék mit válaszolni a kérdésetekre… Igyekszem 

minden nap sportolni, ez mostanában 1 órát jelent. A másik 2 órában spanyol nyelvvel foglalkozom és 

egyéb, a saját jóllétemet elősegítő gyakorlatokat végzek. Tanítási szünetben gyakran megyek kirándulni az 

erdőbe, szeretek terítőket hímezni, múzeumokat látogatni és koncertekre járni. Egy időben a tánc volt az 

egyik legfelüdítőbb tevékenység számomra, nagyon szerettem a salsa, merengue és kizomba táncokat, de 

véget ért ez az időszak. Már egy ideje az elvonultabb, csendesebb tevékenységek vonzanak. Nagyon 

szeretnék kutyát tartani, és vele bejárni a vidéket, remélem, nemsokára ez is megvalósul. 

Nagyon fontosnak tartom az „énvédelmet”, hogy a munkás hétköznapokban legyen saját magunkra is időnk. 

Ha nem marad, előbb-utóbb kiégünk, kedvetlenek leszünk és boldogtalanok.  




