
Tisztelt Szakmai Bizottság, Tisztelt Miniszteri Biztos Úr, Tisztelt Vendégek, Kedves Vendégeim! 

 

Óriási megtiszteltetés számomra ez a gyönyörű díj, amit nem csupán a magaménak, hanem a 

hivatásukat maximálisan tisztelő, gyermekszerető, innovatív, kreatív és munkájukat odaadóan 

végző Kollégáiménak is tekintek. 

Pedagógusi pályámat 1992-ben kezdtem, bár már az érettségi után is tanítottam képesítés 

nélküli tanítóként szülőfalumban, Vizsolyban. Sokszor vissza is éltem  diákjaim előtt 

Szülőfalum nevezetességével, a Bibliával, és mondogattam viccesen a gyerekeknek, hogy: 

„Egyből a Biblia után én következem, mint a Szülőfalum híressége, és ha majd Vizsolyban járnak, 

tekintsék meg a szobromat.” - Ezen mindig jót derültünk a gyerekekkel, de eljött ez a pillanat, 

amikor tényleg így érzem magam, csak azt sajnálom, hogy ezt Édesanyám már nem érhette 

meg. 

Ha Ő sajnos nem is tud már jelen lenni, hogy részese legyen ennek a különleges ünnepnek, 

köszönöm, hogy megtisztelnek a jelenlétükkel a Szeretteim, Szeretetteljes Tanítványom, 

Barátaim, Munkatársaim.  

Szeretném megköszönni Kedvesemnek, Vanya Zsoltnak, hogy a pedagógusi pálya minden 

örömteljes szépségét, boldogságát, de minden nehézségét is megéli velem nap, mint nap. 

Osztozik velem az örömben, és nem csupán megért, de segít is problémák megoldásában. 

Meghallgatja a számtalan iskolai sztorit és jót mulatunk a gyerekek édes aranyköpésein is. 

Ugyanakkor nagyon fontosak a Vele való értékes beszélgetések egy-egy nehéz nap után, 

hiszen inspirálnak, lelkesítenek, bátorítanak. Soha nem hagyja, hogy feladjam. Köszönettel 

tartozom Neki. 

Köszönöm, Dr. Mátyus Enikőnek, szeretett unokahúgomnak, egyben Bérmakeresztlányomnak 

(aki a szakmám szempontjából azért is nevezetes személy az életemben, mert a 

Diplomaosztómon született, ezért helyettem mindenki rá figyelt , de már megbocsájtottam 

neki) és általa is köszönöm a Családomnak, hogy a pályám kezdete óta velem vannak, 

egyengették a kezdeti botladozó lépéseimet. Érdeklődőek és támogatóak a mai napig. 

Köszönöm az Édes, okos és gyönyörű tanítványomnak, Somfai Katának, hogy általa és az Ő 

képviseletében sok-sok tanítványom által lett ez a szakma számomra hivatás. Amikor belépek 

a gyerekek közé, elfelejtem minden egyéb problémámat. (Jönnek ugyan új problémák, de 



azokat sok szeretettel mindig megoldjuk…) De minden tréfát félretéve, a gyerekeknek 

gyógyító erejük van! 

Köszönöm Hergár Eszternek, a Pénziránytű Alapítvány Elnökének, hogy amikor azt hittem, 

hogy már nem tudok megújulni a szakmában, mindent megmutattam, megtanítottam a 

diákoknak, ami tőlem telik, mutatott két irányvonalat is, ami tényleg innovatív, kreatív, 

ugyanakkor hasznos és szükségszerűen bejárandó út a pedagógiában. Az egyik a pénzügyi 

tudatosság elmélyítése már kisgyerek-kortól kezdve, a másik pedig a hátrányos helyzetű 

diákok felzárkóztatása, segítése. A két új irányvonal üdítőleg hatott a munkámra, élénkké, 

leleményessé és kreatívvá tett. Köszönöm Neked, Eszter! 

Köszönöm Dr. Gór Csaba Elnök Úrnak, hogy segítségére volt mindig az iskolámnak, az 

Intézményi Tanácsban együtt dolgozhattunk sok-sok éven keresztül. Közösen 

gondolkodhattunk a minél sikeresebb iskola működéséért, fejlődéséért, gyarapodásáért, a jó 

programokért, egy jó hangulatú iskola kialakításáért, ahová szívesen jár minden gyermek és 

szülő egyaránt. Köszönöm a segítséget, az értékes együttműködést, és bízom benne, hogy ez 

az értékes közös munka a jelenlegi iskolámban is folytatódik majd. 

Köszönöm Lajos Judit intézményvezető helyettesemnek, hogy kedvesen és szeretetteljesen 

fogadtak a gyönyörű iskolájukban. Még csak két hónapja dolgozunk együtt Judittal, illetve a 

tantestülettel a Pitypang Utcai Általános Iskolában, de úgy érzem, hogy egy ilyen kreatív, 

gyakorlatias, innovatív csapattal „hegyeket mozgatunk majd meg”. Köszönöm nekik!! 

És végül, de nem utolsó sorban köszönöm szépen Tankerületi Igazgató Asszonynak, Hajnissné 

Anda Évának és persze a Közép-Budai Tankerületnek a mindig támogató, segítő 

együttműködését. Sajnálom, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni ezen a szép 

ünnepségen. 

Köszönöm szépen a vendégeimnek, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, eljöttek hogy velem 

ünnepeljenek. 
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