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Látogatásunk Nagyváradon, az 1. számú Magyar Tannyelvű Speciális Iskolaközpontban 

 Határtalanul program keretében 7. osztályos tanulóinkkal Erdélyben jártunk október 3-6 

között.  Utunk során két oktatási intézményt is meglátogattunk. Az aradi Csiky Gergely 

Főgimnáziumban tett látogatásunk után az utolsó napon, október 6-án Nagyváradra is 

eljutottunk. Szent László királyunk városa immár egy esztendeje  új, fontos intézménnyel 

gyarapodott. A nagyváradi székhelyű, Érmihályfalvi 1. számú Magyar Tannyelvű Speciális 

Iskolaközpont nagyváradi épületében jártunk. Ez a központja annak a Románia szerte is 

elismert oktatási-nevelési intézménynek, melyet lelkes fiatal magyar pedagógus, 

gyógypedagógus szakemberek irányítanak.  

 

Látogatásunk rövid volt, ezért csak néhányukkal találkozhattunk. De ez a rövid látogatás is 

rendkívül hasznosnak bizonyult, hiszen az aradi magyar főgimnázium után Nagyváradon is új 

barátokra, új kapcsolatok lehetőségére leltünk. A Republicii utca 33. számú ház gyönyörű, 

szecessziós épülete előtt szakadó esőben szálltunk ki a buszból, kissé már fáradtan, közel ezer 

kilométer megtétele után. Éppen foglalkozást tartottak az egyik földszinti teremben, ahol 

alsótagozatos gyerekek vártak bennünket. A kölcsönös bemutatkozás után közös fotókat 

készítettünk, és átadtuk ajándékainkat. Már délután volt, ezért több szülővel is találkozhattunk 

a folyosón és a földszinti teremekben. Sok speciális nevelési igényű diák jár ide. 

Nagyváradról és tágabb vonzáskörzetéből érkeznek azok a magyar gyerekek, akik a 

legkülönbözőbb gyógypedagógiai megsegítésben részesülhetnek itt.   



A gyógypedagógus hölgyek megmutatták az épület néhány helyiségét. Tantermeket, 

taneszközöket és játékokat láttunk, és sok-sok mosolygó gyereket. A felnőttek azt is 

elmondták, hogy mindig örömmel jönnek dolgozni.  

„-Minden nap egy-egy új kihívás, de a megalakulásunk óta eltelt egy évben, jól 

összeszoktunk, jó közösséggé váltunk.” - mondta az intézmény logopédusa.  

Örültek a látogatásunknak, és örültek a kapcsolatfelvételnek is. Kölcsönösen kifejeztük abbéli 

reményeinket, hogy esetleg testvériskolai kapcsolatot is kiépíthetne a két intézmény. Sok 

szeretettel várjuk új, nagyváradi barátainkat nálunk, a Petőben, Budapesten. Reméljük, mi is 

visszatérünk még Szent László király és Ady Endre gyönyörű városába, Nagyváradra!  

 

 

 

 

 


