
Jövőnket sziklára építjük 
 

Amikor 6 évvel ezelőtt férjemmel együtt két idősebb gyermekünk továbbtanulását 

kellett eldöntenünk, alaposan tájékozódtunk. Ekkor kerültünk kapcsolatba először a 

Mosonmagyaróvári Piarista közösséggel. Elgondolkodtunk azon, hogy a piarista 

oktatási rendszer hazánkban miért volt az elmúlt közel 370 év során oly hatékony.  

Piarista diák volt Széchenyi, Kossuth, Deák, Madách, Vörösmarty, Öveges József…. 

Lassan megérlelődött a válasz.  

Az iskolához fűződő reményeink beteljesedtek. Óváron a szülői munkaközösség 

aktív tagjaként dolgoztam. Ádám fiúnk az iskolának köszönhetően tehetségét 

kamatoztatta, egyetemista lett. Anna ebben a tanévben fog végezni, emeltszintű 

érettségire készül.  

Mindezek után örömömre szolgált, hogy 2016-ben a Piarista Rend által fenntartott 

egyházi intézmény lett iskolánk és óvodánk.   

A hédervári iskolában 22 éve tanítok.  

Iskolánk leépítése nagy vesztesége volt községünknek. Mindent megtettem az 

intézmény megmentéséért és annak 8 osztályossá való fejlesztéséért. Mélyen vallásos 

családból származom. Hitemet és Máriás lelkületemet drága jó szüleimnek és 

nagyszüleimnek köszönhetem.  

Egyre közelebb kerültem a piarista szellemiséghez-lelkiséghez, amely pedagógiai és 

vallási szempontból is nagyon igényes.  

A rendalapító, Kalazanci Szent József az alapokmányban így fogalmaz:  

„Ha a gyermekeket hitre és tudásra neveljük, boldog emberekké válnak.” 

Nevelni csak közösség képes. A tantestület közösséggé formálásáért a rend mindent 

megtett: lelkigyakorlatok, továbbképzések, pedagógiai napok során közelebb kerültünk 

egymáshoz és betekintést nyertünk hazánk piarista intézményeinek műhely-titkaiba. Mi 

is a Piarista Nagycsalád tagjává váltunk. 

Tagintézmény-vezetőként köszönetet mondok Vereb Zsolt atyának és elődömnek 

Kiszelka Mariannak. Negyedik piarista évünket kezdjük, intézményünknek kialakult 

szokásrendje van. Jóleső érzéssel tölt el, hogy Zsódi Viktor igazgató úr és plébánosunk, 

Nyeste Pál szívügyüknek tekintik falunkat, amely a Szigetköz gyöngyszeme.  

Pedagógusként azt vallom, hogy mai világunkban elengedhetetlenül fontos az 

élethosszig tartó tanulás és a folyamatos megújulás. 
Tanévnyitó ünnepségünkön a Szigetköz televízió kisfilmet készített iskolánkról, mely az 

óvári Piarista Iskola honlapján a Hédervári hírek alatt tekinthető meg. 

Fontosnak tartom, hogy iskolai programjainkkal településünk közösségi életét 

színesebbé tegyük, a civil szervezetekkel közösen tevékenykedjünk.  

Mindent megteszek azért, hogy iskolánk és óvodánk a családokkal együttműködve 

méltó lehessen a „Piarista” névhez 
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Szívből köszöntjük első osztályos tanulóinkat. Eredményes munkájukhoz sok sikert kívánunk! 


