
 A Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola a Bodrogköz legnagyobb 

létszámú nemzetiségi iskolája, mely 60 éves múltra tekinthet vissza. Jelenlegi Hunyadi utcai 

épületében 19 osztályban és 3 iskolai klubcsoportban 397 diák látogatja. 

Az anyagi felszereltsége az ideiglenes tornaterem ellenére jónak mondható, hiszen 

a törzsosztályokon túl modern szaktantermek, iskolai étkezde és büfé áll a gyerekek 

rendelkezésére. 

 Mindez azonban csak a kellő háttér ahhoz, hogy az iskola megvalósíthassa igazi 

küldetését: értelmes, erkölcsös, érték- és hagyománytisztelő emberek nevelését. 

Azon fáradozunk, hogy diákjainkból a szülőföldjükhöz, nemzetiségükhöz ragaszkodó, az 

anyanyelven túl idegen nyelveket is elsajátító, széles látókörű felnőttek váljanak. Ezen 

célkitűzéseink csak akkor válhatnak valóra, ha élvezzük a szülők bizalmát és hathatós 

segítségét, mert a családi nevelést csak kiegészíti, de nem pótolhatja az iskolai. Nevelési 

munkánkban továbbra is támaszkodni fogunk az egyházi, társadalmi és civil szervezetekre,  

melyek még inkább formálhatják az ifjúság erkölcsi tartását, és segíthetnek felszínre hozni 

a bennük rejlő tehetséget, értékeket. 

A hagyományos tanítási órákon túl a tehetséggondozás és a lemaradó tanulók felzárkóztatása 

is az iskola prioritásai közé tartozik. A rendszeresen működő szakkörök felkészítik 

tanulóinkat a tantárgyi, művészeti és sportversenyekre, vetélkedőkre, ahonnan diákjaink 

előkelő helyezésekkel, díjakkal, oklevelekkel térnek haza. Mindez arról tanúskodik, hogy az 

anyanyelven megszerzett tudással párosuló tehetség és kitartó munka meghozza gyümölcsét. 

 A mi régiónk a múltban is és jelenleg is amolyan végvár szerepet töltött / tölt be, ahol 

kétszeres árat kell fizetni mindenért, ahonnan csak fokozott igyekezet és elszántság árán lehet 

előrébb jutni. Ez azonban csak még jobban megedzi az akaratot, elszántságot és kitartást, hisz 

számos olyan volt diákunk nevét tudnánk felsorolni, akikből mérnök, orvos, tanár, 

közgazdász, lekész, művész vagy sportoló lett a korábbi évtizedekben. Jelenleg pedig, hogy 

az európai határok jelképessé váltak, egyre gyakrabban hallunk arról, hogy a közelmúltban 

végzett tanulóink Angliában, Németországban folytatják tanulmányaikat a magyarországi 

közép- és főiskolákról már nem is beszélve. 

 Mindez elmélyíti bennünk azt a hitet, melyet a szülők felé is meggyőződéssel 

tolmácsolunk: nemzeti identitásunk megőrzésének egyetlen járható útja az anyanyelvi oktatás. 


