
Nagy adomány, hogy azt csinálhatja, amit szeret 

Bár velük van a legtöbb baj, a csibész fiúk a kedvenceim, mert életrevalóak. Szerencsére egy- 

kettő mindig van belőlük - mondja a vele való beszélgetésben többi között Benedek Hajnal, a 

terényi óvoda vezetője. 

- Édesanyám tanítónő. Nem akart se rá-, se lebeszélni az óvónői hivatásról. Gondolom jólesett 

neki, hogy lesz követője. A balassagyarmati gimnáziumban az érettségi végére alakult ki 

bennem, hogy óvónő leszek. Egyébként sok minden más is érdekelt, ennek ellenére a 

főiskolai felvételi kérőlap első helyén a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolát jelöltem meg. A 

távollét nem jelentett gondot, mert Gyarmaton is kollégista voltam, s hetente jártam haza, 

Kecskemétről pedig két-három hetente. Akkor még nem volt divat az albérlet. Kecskeméten 

az ott tapasztalható gazdag kulturális lehetőségeket kihasználtam. Jártam moziba, színházba, 

csoporttársaimmal együtt nagyon jól éreztem magam. Kecskemétnek is megvan a maga 

hangulata, akárcsak Balassagyarmatnak. 

A nyúlánk termetű, szőke hajú, kellemes, közvetlen tagintézmény-vezető friss diplomával a 

kezében Kőbányán bizonyította, hogy jól töltötte el a főiskolán a két esztendőt. 

- Jóleső érzéssel mondhatom - emlékezve az első munkahelyemre - hogy az óvónői munka 

megbecsülésének jelét sokszor tapasztaltam. Úgy kerültem haza Terénybe, hogy férjhez 

mentem. Párom Balassagyarmaton dolgozott, most pedig Bercelen van a munkahelye. 

Elődöm, Zsuzsi néni rokkantnyugdíjba vonult, ezután pályázaton nyertem el mai 

beosztásomat. A képviselő-testület 1996-ban öt évre bízott meg az intézmény vezetésével, 

ami rövidesen lejár. Rajtam kívül nem volt jelentkező. 

- Miként és milyen benyomásokkal telt el az első esztendeje? 

- Terényben akkor 21 volt a gyereklétszám, mely magába foglalta azokat is, akik nem voltak 

iskolaérettek. Segítőtársammal, a dajkával együtt végeztük dolgunkat. A váltott műszak után 

nehéz volt megszoknom, hogy napi 8 órában egyedül vagyok a csoportban, csak a dajka 

segítségére számíthatok. Néhány gyereknél magatartásbeli gondok jelentkeztek. Feszülten 

jöttek be, agresszívak voltak, nehezen nevelhetőek. 

- Ebben része volt talán a kedvezőtlen szülői háttérnek is? 

- Sok minden lehetett az oka. Ebben az időszakban voltak álmatlan éjszakáim. Szerencsére ez 

már a múlté. A problémás gyerekek elkerültem az óvodából. Azóta egyre könnyebb. 

Akkoriban sok volt a nagycsoportos. Ahhoz, hogy az ember jól megismerje a helyi 

viszonyokat, alkalmazkodjon hozzájuk, megszokják, elfogadják és megszeressék, az itt töltött 

első év kevés volt. 

- Munkával kapcsolatos gondjait hazaviszi? 

- Igen, mindig megbeszélem férjemmel. Utána megkönnyebbülést érzek. Mivel ő más 

szemszögből ítéli meg a jelenséget, sokszor kiderül, hogy nem is olyan nagy a probléma, mint 

ahogyan én látom. 



- A szülői értekezletek mennyiben igazolták, hogy az apróságok szülei kíváncsiak gyermekeik 

fejlődésére, az ön véleményére? 

- A szülői értekezleteknél a teremben körben ülünk, mint egyenrangú partnerek. Bevallom, 

sok sikerélményem volt. Célom, hogy minden szülő megismerje, mi szolgálja gyermekének 

javát. Előfordult, hogy egyiküket-másikukat megkértem, fáradjon be hozzám fogadóórára. 

Amíg a gyerekek aludtak, addig az irodában négyszemközt megbeszéltük a közös 

tennivalókat. Ma tizenegy gyerek jár az óvodába. Sajnos nem nagy a gyermekvállalási kedv a 

fiatalok körében. Az utóbbi években évente három kisbaba született Terényben. 

 - Óvodai nevelési programjának mi a központi gondolata? 

- A helyi ismeretek alapján a programot én készítettem. Ebben többek között szerepel, hogy 

minden gyereket el kell fogadni képességének megfelelően. Családias légkört szükséges 

teremteni, melyben a szeretet a meghatározó, tekintettel arra, hogy a gyerekeknek nagy a 

szeretetigénye. 

- Magánéletében mivel számol? 

- Három gyermekig meg sem állnék. Szeretném, hogy fiatalodjon a falu lakossága, 

megmaradjon az óvoda, minél több tehetséges gyermek kerüljön ki közülük. Amit 

hangsúlyozni szeretnék: isteni adomány, hogy azt csinálom, amit szeretek. 
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