
2010. január Iskola CiNKe

Vágner Ági nénivel, az alsó tagozat munkaközösség-
vezetőjével beszélgettek tanítványai

Mikor döntötte el, hogy tanító lesz?
 
   Erre pontosan nem emlékszem, de vélhetően már általános isko-
la 1. osztályában. Nem emlékszem, hogy bármi más akartam vol-
na lenni. Később a biológia-testnevelés szakon is gondolkoztam, 
de sose bántam, hogy tanító néni lett belőlem.

Szereti ezt a foglalkozást?

   Igen. Minden évfolyamnak megvan a maga varázsa. A legnehezebb, de egyben a legkedve-
sebb időszak az első osztály. Ezalatt nem csak arra gondolok, hogy megtanulunk írni és olvas-
ni, hanem arra is, hogy a sok kis játszó ovisból egy kis csapatot kell kialakítani, akiknek le-
gyen fontos az a közösség, ahol majd 8 évet eltöltenek. A 2. és 3. osztály a „legnyugodtabb” 
időszak, majd jönnek a 4. osztály kiskamaszai, sok-sok ötlettel és roppant nagy önállósággal.

Hova járt általános iskolába, és mi volt a  
kedvenc tantárgya?

   Sajnos az általános iskola, ahova jártam, 
már megszűnt. Ez a „régi” Kertvárosi Ált. 
Iskola. Mindig más volt a kedvenc tantár-
gyam,  szerettem  a  történelmet,  biológiát 
(akkor élővilág volt a neve) és a fizikát is.

Hol végezte a további iskoláit?

   A „szomszédba” jártam, a Leőwey Klára 
Gimnáziumba,  biológia  tagozatra.  Majd 
érettségi  után  Kaposvárra  jelentkeztem  a 
Tanítóképző  Főiskolára.  Később  másod-
diplomaként  a  Juhász  Gyula  Tanárképző 
Főiskolán  mentálhigiénikusi  oklevelet  is 
szereztem.

Mióta tanít a Szent Margit Általános Is-
kolában?

   2001-től tanítok itt, ez már a 9. tanév! 

Hogy tetszik Önnek a mostani osztálya, az 
első osztály? 

   Nagyon kedves, vidám és okos kis csa-
pat,  hasonlít  az  előző  két  osztályomhoz. 
Látványos különbség a fiúk számában van. 
Míg az előző osztályomban 5 fiú volt a 23 
kislány mellett,  most  sokkal  kiegyenlítet-
tebb az arány, 12:12.

Milyen tantárgyakat tanít nekik?
   Az éneket kivéve minden tantárgyat.
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A Szent Margitban az első osztálya, akiket elsőtől negyedikig tanított, tavaly ballagott. Mi-
lyen érzés látni, ahogy egy osztály felcseperedik a szeme előtt?

   Óvodásként ismertem meg őket, az iskola 3. tanévében „kezdtük” az első osztályt (én is ak-
kor jöttem át a Meszesi Iskolából, és lettem Szent Margitos tanító néni). A következő  4 év a 
tanítói pályámnak is fontos és felejthetetlen szakasza volt. Az akkor még kicsi és családias in-
tézményben igencsak mozgalmasan teltek a napok. Tanárok, tanítók sem voltunk sokan, de a 
tanítás mellett megszerveztünk minden olyan programot a gyerekeknek, amelyek nagyobb is-
kolákban is voltak. Tanulmányi – és sportversenyek (még a Diákolimpiára is eljutottunk), tá-
borok, kerékpártúrák… 4. osztályos korukban ők indították el a Diákklubot, amit megtöltöttek 
sok játékkal, kézműveskedéssel, filmekkel. A sok szabadidős élmény mellett számomra a leg-
kedvesebbek mégis a magyarórák voltak, amikor a közösen választott „kötelező” olvasmá-
nyokból olvastunk és ezeket eljátszottuk.   Aztán ők egyre magasabbak lettek,  de az a kis 
„ovis” mosoly most is ott van a szemükben. Mindig öröm őket látni, büszke vagyok rájuk!

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét?

   Ebből, mint mindenkinek, nekem is kevés 
van. Igyekszem hetente úszni, szívesen ke-

rékpározom és túrázom. Van egy tanításhoz kapcsolódó hobbim is, 
szeretek rejtvényeket és érdekes feladatokat kitalálni. Szívesen ol-
vasok, a jó könyveket sose tudom letenni.

Milyen értékeket tart a legfontosabbnak az életben?

   Mivel életünket kisebb-nagyobb közösségekben éljük le, ezért nagyon 
fontosnak tartom az együttműködést, az egymás segítését, mely egy kö-
zösséget építhet. Persze mindez szeretet nélkül nem működik. Azt hiszem 
ez a legfontosabb. Mikor kicsik voltak a gye-
rekeink,  nagyon  szerették,  ha  „gyerek-sütit” 
gyúrtunk belőlük az ágyon. Ennek a „sütinek” 
a receptje ez volt:  „Végy egy adag apalisztet,  

egy adag anyalisztet… Tegyél hozzá 4 nagykanál szeretetet, egy  
marék odafigyelést,  két kiskanál kíváncsiságot okosságba áztat-
va, egy csipetnyi humort és késhegynyi furfangosságot. Jól gyúrd  
össze, kend meg becsületességgel, aztán kérj áldást rá a Jóisten-
től!”

Azt hiszem, nagy felelősség, hogy mit „rakunk” a ránk bízott gyerekekbe.

5. o. tanulók
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