Harmincnégy éve vagyok a pályán. Az eltelt idő alatt több
száz tanítványom volt. Sőt, már az Ő gyermekeik közül is sokat
tanítottam. Mindig nagyon örömteli érzés találkozni velük
felnőttként is, hallani róluk, hogy mivé lettek, hol élnek. Pedagógus pályám legnagyobb ajándékának tekintem, hogy mindegyikükre szeretettel tudok visszagondolni.
Így van ez Józsi esetében is, aki egy eleven, mosolygós, vidám, igazi energiabomba, kitűnő tanuló kisﬁú volt iskolás korában. Hogy mennyire hiteles az a hivatás, amit választott, azt
tanúsíthatom, hiszen emlékszem, amikor édesanyja büszkélkedett az Ő „Józsikájával”, hogy milyen ügyesen főzőcskézik
otthon, pl. már tud főzni húslevest, tud sütni palacsintát,
piskótát is! Akkor olyan 2. osztályos lehetett a majdani „séf úr”!
Azóta nagyon komoly hivatásává nőtte ki magát az akkori
főzőcskézése. Nem felejtette el, hogy kitől tanulta az alapokat,
hiszen édesanyját sokszor megemlíti a „Konyhafőnök” című
műsor népszerű séfjeként is. Készítették már a versenyzők a
ﬁnom non-plus ultrát, zserbót, stb.

Ház színházterme. Izgultam a könyvbemutató előtt, hiszen 20
éve nem találkoztunk. A dedikálásra várva a helyzet mindkettőnk számára furcsa volt, hiszen anno négy éven keresztül Ő

állt az asztalom mellett és várta az én aláírásomat, most pedig én
az övét. Örömmel tapasztaltam, hogy megmaradt olyan kedves,
szeretnivaló ﬁúnak, amilyen volt, sőt igazán sármos ﬁatalember
lett belőle!
A szakácskönyv gyönyörű, tartalmas, igényes kiadvány!
Egyaránt található benne a szülői házból és a külföldi országokból hozott recept is. A „rántott tejbegríz” is beugrik, mint
egy osztálykirándulás emlékezetes ﬁnomsága!
Ez a könyv nagyon méltó karácsonyi ajándék annak, aki
szeret főzni, vagy annak, aki szeretne.
Marika! Ott a „Mennyek Országában” nagyon büszke lehetsz
a ﬁadra, mint ahogy köztünk élő édesapja is az!
További sikereket kívánok a „Séf úrnak”, Józsinak! Kísérjük
ﬁgyelemmel karrierjét, mert megérdemli! Köszönöm a szívhez
szóló, könyvbe írt sorokat!

Azt sem felejtette el, hogy honnan jött, hiszen Kunhegyesen is
több alkalommal zsűrizett, amikor felkérték rá.
Könyvének bemutatóján zsúfolásig megtelt a Művelődési

A hosszú, nyárias hangulatú őszben,
alig vettük észre, hogy immár itt a tél a
nyakunkon… Élményeink, teendőink
sokasága szinte röptette az időt felettünk.
Vessünk hát számot, hogyan is teltek az
elmúlt hónapok.
Pedagógus életpályamodell, minősítési
eljárás, intézményi önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés – olyan kifejezések, amelyekkel meg kellett barátkoznunk az utóbbi időben. Ismerjük,
látjuk minden hibáját, vágyjuk pozitív

Kunné Pádár Gyöngyi
a volt tanító néni

hatását. Ellenérzéseink voltak, vannak?

Lehet, de a törvény egyenlő mércével
mér, hát nekünk is végig kellett és kell
csinálni. Mindezt úgy, hogy a gyermekkel való együttlét kárát ne lássa. Örömmel nyugtázzuk, óvodánkban sikeres
minősítés után ketten pedagógus I., egy
fő pedagógus II. fokozatba léphetett. Egy
kolléganőnk most töltötte fel portfólióját,
ő tavasszal minősülhet.

