
 

 

Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban. Megértsük és megszépítsük a Te 

kezed munkáját, hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen Gazdagságnak, 

Szépségnek, Boldogságnak és Békességnek. 

Szent-Györgyi Albert 

 

 

 

 

Szüle Zoltánné Helga vagyok. Tanítói diplomámat az ELTE Tanítóképző karán szereztem.   

Budaörsön élünk férjemmel és öt gyermekünkkel. A budaörsi katolikus közösség tagjai vagyunk, de 

férjem révén gyakran részt veszünk református gyülekezeti alkalmakon is. Családunkban a keresztény és 

nemzeti értékeket nagyon fontosnak tartjuk, ezeket szeretném átadni a gyerekeknek is. 

Pontosan 20 éve kezdtem el dolgozni a Mindszentyben. Azóta tanítóként vagy anyukaként folyamatosan 

részt veszek az iskola életében. Nagyobb gyermekeimmel már átéltük családként is, milyen fontos és 

jelentős időszak a kisgyerek életében az iskolakezdés. Így már mindkét oldalról szerzett tapasztalatok 

alapján elmondhatom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni. 

Tudásukat, jó élményeiket egy jó közösségben, barátaik, szeretettel teli pedagógusok között, szép 

környezetben szerezzék. Minderre a Mindszenty a legideálisabb iskola! 

Hálás vagyok, hogy a gyönyörű magyar nyelvet tudhatom magaménak, ezért szívügyemnek és 

kötelességemnek tartom a nyelvünk ápolását, a benne rejlő szépségek megtapasztalását. Német nyelv 

szakosként lehetőséget kapok arra is, hogy német nyelv rejtelmeibe is játékos módon bevezessem a 

gyerekeket. 

Nagyon számítok a szülők együttműködésére, mert csak együtt tudjuk megtalálni a gyerekekben rejlő 

kincseket, tehetségeket, erősségeket. Lesz olyan, aki majd kiemelkedően olvas, vagy számol, gyorsan 

megjegyzi a német szavakat, más nagyon gyorsan fog futni, vagy ügyesen rajzol, de olyan is lesz, aki 

rögtön tudni fogja a társa milyen segítségre szorul. Fontosnak tartom, hogy mindenki tudatában legyen, 

hogy ő is, mint mindenki, a közösség nagyon értékes tagja. 

Azt gondolom, hogy szeretetre és következetességre építve lehet eredményt elérni. 

Törekszem arra, hogy minél több iskolai és iskolán kívüli szabadidős és kulturális programon részt 

vegyünk. Hiszen nem csak a szellemi, hanem a lelki és testi egészségünk is egyaránt fontos. 

Az első osztály mindig egy csodálatos utazás kezdete, melyben mindenki egy varázslatos utat jár be. 

Nagyon hálás vagyok, hogy ennek az utazásnak részese lehetek!  

       

                         


