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Százéves
a siketek egri iskolája

Az egri Mlinkó István Óvoda, Általános Is-
kola és Diákotthon 1901-ben – 100 éve – ala-
kult  Heves  vármegye  képviselő  testülete  és
Eger város polgárainak kezdeményezésére és
adományaiból.  Az  egri  „siketnéma  intézet”
megalapításában jelentős szerepe volt Mlinkó
Istvánnak, az  iskola  első  igazgatójának.  A
névadó igazgató két évtizedes munkája ered-
ményeként épült fel 1928-ban az akkor korszerű, tervezésében és kivitelezésé-
ben igényes, neobarokk homlokzatú iskolaépület, amely Egerben, a Klapka u.
10. szám alatt máig otthont ad a hallássérültek tanintézetének. Jellemző Heves
vármegye és Eger város vezetőinek építészeti kultúrájára, hogy a terveket
Waelder Gyula, a kor neves építésze tervezte, az építést az egri Márkus Testvé-
rek irányításával egri iparosok végezték.

Az elmúlt 100 évben kiváló igazgatók és gyógypedagógusok sora szerzett
szakmai elismerést az intézménynek itthon és külföldön. A Hallássérültek
Egri Tanintézete Heves megye és Eger város határán túlmutató szakmai kisu-
gárzását bizonyítja az is, hogy számos országos és nemzetközi szakmai kon-
ferencia szervezése és helyszíne kapcsolódik az iskola nevéhez A hallássérül-
tek iskolái tanterveinek és tankönyveinek szerzői között is több egri szakem-
ber neve fémjelzi az iskola magas színvonalú szakmai munkáját.

2001. október 18-19-én ünnepelte centenáriumát a Mlinkó István Óvoda,
Általános Iskola és Diákotthon. Az iskola tantestülete már a centenárium előtt
egy évvel elhatározta, hogy a méltó megemlékezésre egy teljes, úgynevezett
jubileumi évet szán. Ezzel lehetővé tették, hogy az iskola növendékei az előké-
születek, valamint a 100. évfordulóhoz kapcsolódó iskolai rendezvények révén
cselekvő részeseivé váltak mindannak, ami róluk szólt, értük, miattuk történt
az intézetben.

A jubileumi programsorozat során „A mi iskolánk” címmel házi képeslapter-
vező pályázatot hirdettek az iskola tanulói számára. A legszebb rajzokból va-
lódi képeslapokat jelentetett meg a tantestület. Napvilágot látott egy újságcikk-
gyűjtemény, benne azokkal az iskoláról szóló vagy a hallássérültek oktatásával
kapcsolatos riportokkal és írásokkal, amelyek az iskolaalapítás (1901) óta, a
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száz év során megjelentek. Az iskola volt növendéke, Márton István könyvkö-
tő vállalta a dokumentum díszes bekötését.

Az intézet kiemelkedő eseménye volt az öregdiákok találkozója. Az alapos
szervező munkának köszönhetően igen nagy számban érkeztek az egykori di-
ákok, néhányan külföldről is hazalátogattak találkozni és emlékezni.

E találkozón került sor a már korábban meghirdetett „nosztalgia-pályázat”
eredményhirdetésére. A pályamunkákat beküldők legszebb iskolaéveikről és
a munkájukról írtak, illetve arról vallottak, hogy miért is büszkék magukra.
Jutalmul valamennyi pályázó megkapta az iskola tanárai által szerkesztett, a
nyomdából frissen kikerült Centenáriumi Emlékkönyv egy példányát. A há-
rom első helyezett pedig még egy szép, egri vonatkozású képzőművészeti al-
bumot is átvehetett.

Az öregdiák-találkozó megható pillanata volt, amikor az egykori növendé-
kek nevében Kriston András és Erdélyi Gábor átadták Mezei Lajosné igazga-
tónőnek az iskolaalapító első igazgató, Mlinkó István arcképét ábrázoló, ma-
guk készítette (gránit alapon réz) emléktáblát.

A jubileumi tanév napjai eseménydúsán teltek. Az alsó tagozatos gyermekek
az iskolaudvaron aszfaltrajzolással mutatták be iskolájukat. A nagyok az isko-
la történetét feldolgozó szellemi vetélkedőn adtak számot alma materük isme-
retéről. A játék- és sportdélután pedig valamennyi gyermeket megmozgatta.

A hagyományápolást és az érzelmi nevelést szolgálta a kegyeleti koszorúk
gyermekek által történő elkészítése. Tanáraik kíséretében el is helyezték azo-
kat az intézet elhunyt igazgatóinak sírjain, a Hatvani temetőben.

A gyermekek számára a legemlékezetesebb nap az volt, amikor a földszinti
folyosón elhelyezett emléktáblák ünnepélyes felavatása után az udvaron fel-
vonhatták a vadonatúj iskolazászlót, majd szélnek ereszthették az iskola száz
tanévét jelképező színes léggömböket. Az örömünnep csúcspontján az Egri
Nők a Városért Alapítvány képviselői hatalmas „tüzijátékos” tortával lepték
meg az ünneplőket. Két kiállítás is nyílt a Klapka utcai iskolában. A „Tiszte-
let az iskolaalapítónak, Mlinkó Istvánnak!” címet viselő iskolatörténeti be-
mutató korabeli dokumentumok, az egykori és mai növendékek munkái, vala-
mint sok-sok fénykép felhasználásával adta keresztmetszetét az egri iskolá-
ban száz év óta töretlen gyógypedagógusi tevékenységnek, valamint a hivatá-
sukat szerető egri „sikettanárok” elkötelezett munkájának. Egy kisebb, úgy-
nevezett  szakmatörténeti  olvasószobát  is  berendeztek  erre  az  alkalomra,
amelyben az intézet egykori szakkönyvtárának megmaradt töredéke mellett
az iskola mai pedagógusainak szellemi termékei is olvashatók (szakdolgoza-
tok, pályázati anyagok, munkaközösségi beszámolók, oktatást segítő munkafü-
zetek stb.). Mindkét kiállítás december 20-ig nyitva állt az iskolán kívüli ér-
deklődők előtt is.
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A Gárdonyi Géza Színházban tartott centenáriumi ünnepségen a megye és a
város önkormányzatainak illusztris vendégei mellett jelen volt az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar nyugalmazott főigazgatója és több
tanára, a társintézetek igazgatói és képviselői, az intézet egykori tanárai, dol-
gozói, valamint a ház patronálói is. A meleg hangú hivatalos és baráti köszön-
tők, üdvözlőbeszédek mellett a hallgatóságra a legnagyobb hatást talán az is-
kola egykori növendékeinek beszédei gyakorolták. A visszaemlékezők meg-
köszönték volt tanáraik fáradozását, hogy őket és sorstársaikat beszélő, a hal-
lók közé beilleszkedni tudó, dolgos emberekké nevelték.

Felemelő pillanata volt az ünnepségnek, amikor Cseh Andrásné zászlóanya
az adományozók nevében fölkötötte az alkalomra készült reprezentatív, kék
selyem iskolazászlóra a megemlékezés díszes szalagjait, majd kedves szavak
kíséretében átadta a tanulók képviselőinek az intézet új jelképét.

A díszünnepségen átadták az 1991-ben alapított Mlinkó István-emlékérmet
is. E kitüntetést posztumusz megkapta Leopold Rezső, aki Mlinkó István halála
után ugyancsak meghatározó igazgatója, később internátusvezetője volt az in-
tézetnek. Emlékérmet vehettek át a jelenlegi igazgató Mezei Lajosné gyógype-
dagógus, valamint Bornemissza Istvánné és Ilosvai Ferenc gyógypedagógus-
ok. Mindhárman több mint három évtizede dolgoznak ebben az iskolában, első
munkahelyükön. Emlékérmet kapott továbbá a hallássérültek egri intézetét sok
év óta gálánsán támogató Philip Morris Kft. volt igazgatója, Francisco Lopes.
A kitüntetést a cég képviselője, dr. Szalóczy Géza vette át.

A program az Eszterházy Károly Főiskola dísztermében folytatódott, ahol
Baráth Zoltán – a hallássérült gyermekek lelkes segítője – és színészcsapata
színvonalas ajándékműsorral köszöntötte a százéves intézmény dolgozóit és a
jubileumi ünnepségre meghívott vendégeket. A jó hangulatú gálaestet elegáns
állófogadás követte.

A kétnapos rendezvény második napján szakmai tanácskozásra került sor. A
meghívott vendégelőadók előadásai, a korreferátumok és a hozzászólások a
hallássérülés időben történő felismerésével, a korai gondozás lehetőségeivel, a
megfelelő audiológiai ellátással, valamint a hallássérült kisgyermekek óvodá-
ba való felvételével, beiskolázásával és integrációjával foglalkoztak. A hallga-
tóság soraiban a vendégek és a házigazdák mellett Borsod-Abaúj-Zemplén és
Heves megyéből érkezett orvosok, védőnők, valamint óvónők is helyet foglaltak.

A Mlinkó István Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon centenáriumát az in-
tézmény az esemény rangjához méltó szakmai konferenciával, ünnepélyes,
szép, szinte családias hangulatú programokkal ünnepelte meg. Az ünnepna-
pok múltával a százéves egri iskola tantestülete az elődök munkáját folytatva
megkezdte a második száz évet...

       Dr. Farkas Miklós
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