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Iskoláimat Esztergomban végeztem (Balassa Bálint Általános Iskola, Dobó Katalin 

Gimnázium, Tanítóképző Főiskola)  

1986. augusztus 16-án álltam munkába az Esztergom-kertvárosi Arany János Általános 

Iskolában. Időközben  több változás történt. Ma már másik épületben, más fenntartó és 

más név alatt működik, de én 36 éve ugyanennek az intézménynek vagyok elkötelezett 

tanítója. 1996-ban iskolánknak lehetősége nyílt arra, hogy bekapcsolódjon a Lépésről 

Lépésre Iskolai Programba, mely  kb. másfél évtized után megszűnt, de egyes elemeit  a 

mai napig használom, alkalmazom.                                        

Pályám során rengeteg táborozáson, kiránduláson vettem részt, hiszen mindig nagyon 

fontosnak tartottam az egészséges életmódra való törekvést, ennek hirdetését. Mind szakmai, mind magánéletemben 

meghatározó jelentőségű volt az ének, a zene. Általános iskolás koromtól kezdve stabil énekkari tag voltam 

iskoláimban, majd sokáig az esztergomi Balassa Bálint Kórusban énekeltem. Ezek a tapasztalatok és élmények vezettek 

oda, hogy az elmúlt 3 évtizedben többször vezettem iskolánk kamarakórusát.  

Kiemelt feladatnak tekintem a rászoruló tanulók korrepetálását, felzárkóztatását, osztályfőnökként pedig a szülőkkel 

való folyamatos kapcsolattartást, jó viszony ápolását. 

Olyan hivatást választottam, melyben a napi munkát befejezni nem, csak abbahagyni lehet.  

„Egészet adni, sohase felet, 

vállalni mindent, bármit is jelent, 

egészet adni, mindent ami van, 

ami csak vagyok, maradéktalan.” 

(Szent-Gály Kata) 

Géricz Ágnes 

A szülők és a gyerekek többsége csak Ági néniként ismer. 1992 januárja óta dolgozom 

pedagógusként. Eleinte mint képesítés nélküli óvónő, majd 1994-től képesítés nélküli 

napközis nevelő. Tanítói diplomámat 1999-ben szereztem magyar nyelv és irodalom, 

valamint német nyelv műveltségi területen. Majd 2017-ben informatikai rendszergazda 

végzettséget szereztem. 

2001. augusztusában kezdtem dolgozni az akkori Esztergom-kertvárosi Arany János 

Általános Iskolában, azaz a jelenlegi Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskolában. Évek 

óta tanítom a német nyelvet alsó és felső tagozaton, illetve 3 éve az informatika tantárgyat 

is.  

Pályám során az iskolai élet minden területén dolgoztam: táboroztattam, kirándulásokon 

vettem részt, pályázatokban vállaltam szerepet, osztályfőnök és munkaközösség-vezető is 

voltam. Szívesen és gyakran veszek részt különböző továbbképzéseken, ezzel is frissítve és szélesítve szakmai 

felkészültségemet, ismereteimet. 

A gyerekek különbözősége, a tanítás sokszínűsége miatt ennyi év után is minden nap elé várakozással tekintek, és nem 
múló lendülettel találkozom a rám bízott gyerekekkel. Hiszem, hogy csak úgy lehet eredményes a tanulás, ha 
tiszteletben tartjuk és segítjük egymást. Törekszem arra, hogy a szülők is bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy 
hiszem, a gyermekek fejlődését együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban. 



 

„Az ember cselekedeteit meghatározó egyik leglényegesebb tényező az az értékrendszer, melyet fiatal korában alakít 

ki.” 

(Szent-Györgyi Albert) 

 

Pedagógiai asszisztensek 

Nagy Andrea 

26 éves vagyok, Nyergesújfalun lakom. Középiskolai tanulmányaimat a nyergesújfalui 

Szalézi-Irinyi Középiskolában végeztem. Az érettségi megszerzése után, 2014-től 

Budapesten folytattam tanulmányaimat. Beiratkoztam egy 2 éves Okj-s nappali 

kisgyermekgondozó-nevelő képzésre, a Minerva Érettségizettek Szakközépiskolája 

nevű intézménybe. 2016-ban vettem át bizonyítványomat. 3 évvel később úgy 

döntöttem, hogy szeretnék még egy olyan végzettséget is, amivel óvodában és 

iskolában egyaránt el tudok helyezkedni. A választásom a pedagógiai és családsegítő 

munkatárs képzésre esett, amit 2020 decemberében szereztem meg, az esztergomi 

OKTÁV Továbbképzőközpontban. 

A Meszlényi Zoltán  Katolikus Általános Iskolában a 2021-es tanévtől dolgozom, mint pedagógiai asszisztens. Örülök, 

hogy a bölcsődei és óvodai tapasztalatok után egy iskolában is lehetőségem van kipróbálni magam. Jelenleg a 4. 

osztályosokkal töltöm a napjaimat. Alapszinten beszélek németül. Szabadidőmben szívesen olvasok, biciklizek.  

Nagyon szeretek gyerekek között lenni, ezért is választottam bölcsődébe, óvodába és iskolába szóló végzettségeket. 

Jó érzés számomra, hogy így lehetőségem nyílik minden korosztályt megismerni. 

 

Vágvölygi Gáborné 

Esztergomban születtem, két gyermekes édesanya vagyok. Tősgyökeres esztergom-

kertvárosi család vagyunk. Szüleim és családom is itt él. Büszke vagyok, hogy korábban 

én is ide jártam általános iskolába.  

2017 óta dolgozom az Esztergom-kertvárosi általános iskolában pedagógiai 

asszisztensként. Az elmúlt években jó érzéssel töltött el a gyerekek segítése, mind a 

tanulás, mind az egyéb iskolai tevékenységek során. A gyermekeknek az általános 

iskola 8 éve a „munkahelye” lesz. Itt kapják a további életüket meghatározó alapokat. 

Mindezek arra ösztönöztek, hogy továbbra is ezen a pályán maradjak. Ez a felismerés 

indította el bennem a minőségi váltást, a továbbtanulás gondolatát. Ezért 

jelentkeztem az Esztergomi Pedagógiai Főiskolára! Szeretnék példát mutatni a gyerekeknek, akikkel egy 

„munkahelyen” dolgozom és mint édesanya a gyerekeimnek is.  

Csak egymást támogatva érhetünk el sikereket! Szeretetteljes közösségbe várjuk a leendő elsőseinket!  

 

"A gyermek legnagyobb boldogsága az a tudat, hogy szeretik..." 

(Don Bosco) 


