
Aki az interjút készítette: Farkasfalvi Dominik, Fehér Krisztián, Murányi Márk  

 Aki válaszolt: Mika Ági néni 

 

1. Mikor járt a sulinkba? – 1976-tól 1984-ig. 

2. Melyik teremben volt az osztálya? – Az info. 

3. Mi volt a kedvenc tantárgya?  - A kémia.  

4. Melyik tantárgyat utálta? Miért? – Az éneket, mert nem volt jó hangom. 

5. Hogy puskázott? – Nem puskáztam. 

6. Odaadta másnak a háziját? – Igen, de ez akkor nem volt divat. 

7. Mik voltak a legjobb iskolai programok? – Az úttörő mozgalmi kirándulások. 

8. Mennyit kellett otthon tanulni? Mennyi lecke volt? – Sok lecke volt és sokat kellett 

tanulni. 

9. Mi hiányzik a régi iskolai életből a mai iskolában? – Az egymás iránti tisztelet és a tudás 

értéke hiányzik. 

10. Milyen büntetések voltak? – Beírások az ellenőrzőbe. 

11. Mik a legszebb emlékei? – Az egész iskolás programok. 

12. Mik a legviccesebb emlékei? – Amikor a beállított csendéletet többször is elfújta a szél. 

13. Mit tanácsol a mai diákoknak? – Legyenek céljaik és küzdjenek értük. 

14. Ön szerint milyen lesz a jövő iskolája? – Személytelenebb. Mindenki a tabletjébe bújik és 

azon keresztül beszél majd egymással. 

  



Aki az interjút készítette: Murányi Márk, Farkasfalvi Dominik  
              
Aki válaszolt: Szederkényi Edina néni 
 

 
1. Mikor járt a sulinkba? – 1967-től 1975-ig. 

2. Melyik teremben volt az osztálya? – 18-as terem 

3. Mi volt a kedvenc tantárgya?  - Magyar irodalom-nyelvtan, mert szerettem a tanár 

személyiségét. 

4. Melyik tantárgyat utálta? – A tesit kevésbé szerettem. 

5. Hogy puskázott? – Nem puskáztam. 

6. Odaadta másnak a háziját? – Nem adtam oda, inkább megírtam helyettük. 

7. Mik voltak a legjobb iskolai programok? – Az úttörőprogramok, klubdélutánok, 

akadályversenyek, kirándulások. Nagyon sokat voltunk együtt az osztálytársaimmal. 

8. Mennyit kellett otthon tanulni? Mennyi lecke volt? – Napi másfél, két óra, nem volt sok 

lecke. 

9. Mi hiányzik a régi iskolai életből a mai iskolában? – A közös szabadidős programok 

hiányoznak, és hogy kisebbek voltak a társadalmi különbségek. 

10. Milyen büntetések voltak? –  Behívták a szülőket, sarokba állították a rossz 

magaviseletűeket. 

11. Mik a legszebb emlékei? – Az egyik az, amikor az osztály 31 tanulója 31 különböző 

verset megtanult a költészet tiszteletére. 

12. Mik a legviccesebb emlékei? – Túl sok van… 

13. Mit tanácsol a mai diákoknak? – Legyenek többet együtt, hogy sok szép emlékük legyen. 

14. Ön szerint milyen lesz a jövő iskolája? – Attól tartok, hogy sajnos személytelenebb. 

  



Aki az interjút készítette: Murányi Márk, Farkasfalvi Dominik     

Aki válaszolt: Szénási Gerda néni 

 

1. Mikor járt a sulinkba? - 1997-től 2005-ig 

2. Melyik teremben volt az osztálya?  

3. Mi volt a kedvenc tantárgya? - A rajz és az angol. 

4. Melyik tantárgyat utálta? Miért? - A matekot, mert nem az volt az erősségem. 

5. Hogy puskázott? -  Egyszer történt meg, a töri tanár megadta a kérdéseket, és azt adtam 

be, amit otthon írtam. 

6. Odaadta másnak a háziját? – Nem, de volt olyan, hogy én másoltam. 

7. Mik voltak a legjobb iskolai programok? – A diáknapok és a disco. 

8. Mennyit kellett otthon tanulni? Mennyi lecke volt? – Nem volt sok lecke, fél óra alatt kész 

volt. 

9. Mi hiányzik a régi iskolai életből a mai iskolában? – Az udvari szünetek, a kisállat-tartás az 

osztályokban, és hogy mindenki ismerte egymást a suliban. 

10. Milyen büntetések voltak? – Jó gyerek voltam, nem emlékszem ilyenekre. 

11. Mik a legszebb emlékei? – Az osztálykirándulások és a ballagás. 

12. Mik a legviccesebb emlékei? – Amikor mindenki dezodorral fújkálta a másikat óra előtt, 

iszonyú szag lett és Magdi néni kiakadt. 

13. Mit tanácsol a mai diákoknak? – Becsüljék meg az itt eltöltött éveket, mert nagyon fog 

hiányozni. 

14. Ön szerint milyen lesz a jövő iskolája? – Személytelen. 

  



Aki az interjút készítette: Murányi Márk               Aki válaszolt: Kozák Judit néni 

 

1. Mikor járt a sulinkba? - 1983-ban ballagtam  

 

2. Melyik teremben volt az osztálya? - A 10-es volt. 

 

3. Mi volt a kedvenc tantárgya? Miért szerette meg? - Biológia és földrajz, nagyon jó 

tanárom volt, és ugye akkor nem volt angol . 

4. Melyik tantárgyat utálta? Miért? - A testnevelést meg a technikát, amit akkor gyakorlati 

órának hívtak. 

5. Hogy puskázott? - Nem puskáztam, gyáva voltam. 

 

6. Odaadta másnak a háziját?- Biztos odaadtam, ha kérték, mert már akkor is jószívű 

voltam. 

7. Mik voltak a legjobb iskolai programok? - Suli diszkóra emlékszem, hogy vártam. 

 

8. Mennyit kellett otthon tanulni? Mennyi lecke volt? - Nem volt sok lecke, és nem 

emlékszem arra, hogy sokat tanultam volna otthon, mert az órákon figyeltem (komoly). És 

nem is volt ennyi óránk, mint a mai gyerekeknek. 

 

9. Mi hiányzik a régi iskolai életből a mai iskolában? (jó dolgok) (rossz dolgok) 

Ma sokkal közvetlenebb a viszony tanár és diák között, ami szerintem jó. És nagyon nem 

hiányzik a testi fenyítés sem. A kevesebb óra hiányzik, nagyon fáradtak a gyerekek. Amikor 

elsős voltam, napköziotthonos osztályba jártam. Az ugyanazt jelenti, mint most az egész 

napos iskola, vagyis délután 4-ig voltunk bent. A különbség az volt, hogy a terem végében 

voltak emeletes ágyak, ahol ebéd után aludtunk, vagy legalábbis pihentünk egyet, és utána 

jött csak a további tanulás, vagy gyakorlás, ami most a napköziben történik. Jó emlék, most 

is ráférne hasonló a kicsikre. 

 

10. Milyen büntetések voltak?  - Körmös adható volt, kulcscsomó is repült, és szokásos 

intők, de nem igazán tudom, mert én jó gyerek voltam. 

 

11. Mik a legszebb emlékei? - Angolt hatodikban kezdtem tanulni különórán a 

földrajztanáromtól . 

12. Mik a legviccesebb emlékei? - A sál, amit kötni kellett. Amikor az órán kötöttük, csupa 

girbe-gurba volt, amikor otthon, akkor gyönyörű egyenes, mert a nagymamám csinálta. 

Gondolom senkinek sem tűnt fel.  

 

13. Mit tanácsol a mai diákoknak? - Ha az órán figyelnek , nem kell otthon beleszakadni a 

tanulásba, és lesz idejük egy csomó jó dologra, és a jegyeik sem lesznek rosszak.  

 

14. Ön szerint milyen lesz a jövő iskolája? 

Kis csoportokban fognak tanulni, infokommunikációs eszközök segítségével, a virtuális 

valóság is elérhető lesz a tantermekben, rengeteg tárgynál fantasztikus lenne. A 



tankönyvek megszűnnének, és mindenki az iskola által biztosított okos eszközön dolgozna, 

és a tananyag is felhőből elérhető lenne.  

Sok helyen ez már a jelen és nem a jövő, remélem, itthon sem kell sokáig jövőként 

gondolni erre. 

 

Aki az interjút készítette: Murányi Márk    Aki válaszolt: Papp Krisztián bácsi 

 

 1. Mikor járt a sulinkba? – 1999-ben végeztem. 

2. Melyik teremben volt az osztálya? – A 16-os volt. 

3. Mi volt a kedvenc tantárgya? Miért szerette meg? - A rajzot, tesit, angolt: a tanár 

személye vagy maga a tantárgy miatt. 

4. Melyik tantárgyat utálta? Miért? – Nem volt ilyen. 

5. Hogy puskázott? – A padról néztem. 

6. Odaadta másnak a háziját? – Igen, de inkább én kértem el másoktól. 

7. Mik voltak a legjobb iskolai programok? – Volt fordított nap és kihívás napja. 

8. Mennyit kellett otthon tanulni? Mennyi lecke volt? – Matekból kellett sokat, mert abból 

voltam gyenge. 

9. Mi hiányzik a régi iskolai életből a mai iskolában?  - Pali bácsi. 

10. Milyen büntetések voltak? – Volt intő, rovó és Arpi bácsi guggoltatott. 

11. Mik a legszebb emlékei?  

– Nagyon szerettem az osztálytársaimat, sokat hülyéskedtünk, jó volt az aszfaltpályán 

együtt kosarazni.  

12. Mik a legviccesebb emlékei? - Amikor Árpi bácsi bejött a mutató ujján Somlyai László 

cipőjével 

13. Mit tanácsol a mai diákoknak? – Próbálják meg élvezni a gyerekkort. 

14. Ön szerint milyen lesz a jövő iskolája? 

 – A tendencia az, hogy a klasszikus iskola keretein belüli oktatás háttérbe szorul, átveszi 

helyét a kihelyezett tanulási módszer és nagyon sok telekommunikációs eszközt fognak 

majd használni. 

 

 


