
Tisztelt Vendégeink, Kedves Kollégáim, Kedves Gyerekek! 

„Új iskolát vehetnek birtokukba az induló tanévben a megyeszékhely diákjai. 

Határidőre elkészült a dr. Csanádi György körúti huszonkét tantermes általános is-

kola. Az új oktatási intézmény Szolnok tizenötödik általános iskolája, és a hatodik 

azok közül, amelyek a felszabadulás után épültek.”  Ez az újsághír a Szolnok Megyei 

Néplapban jelent meg 1978 szeptemberében.  
 

Azóta a 40. tanévet is megkezdtük, benne vagyunk, lassan a vége felé közele-

dünk. A kezdetek óta iskolánkból 3570-en távoztak általános iskolai bizonyítványt sze-

rezve, mondhatjuk, hogy egy nagyközségnyi embert nevelt már ez az intézmény. Akik 

az indulás éveiben voltak végzősök, mára már lehet, hogy nagyszülőként, szülőként te-

kinthetnek vissza az itteni éveikre, így akár az unokák, akár a gyermekeik jártak vagy 

járhatnak épp az iskolánkba. 
 

Az időbeli visszatekintést azzal folytatnám, hogy a kezdetekkor dr. Csanádi 

György nevét viselte intézményünk. A korabeli névadó közlekedésügyi miniszter volt 

az 1974-ben bekövetkezett haláláig. Jelentős vasútfejlesztés kötődik a mérnök-közgaz-

dász és akadémikus nevéhez. Iskolánk földrajzi elhelyezkedése, a vasút közelsége ad-

hatta az első névadást, s talán nem is érdemtelenül. 
 

A rendszerváltás után, 1993-ban az iskola a diákönkormányzat és a tantestület 

egységes döntése alapján a világhírű magyar nyelvtudós, őshazakutató és világutazó 

Kőrösi Csoma Sándor nevét vette fel.  

 

Tisztelt Vendégeink, Kedves Ünneplők! 
 

Engedtessék meg, hogy röviden felidézzem iskolánk névadójának életútját, mun-

kásságának egy-két elemét, amire korábban is, napjainkban is, de a jövőben is büszke 

lehet minden magyar diák és felnőtt egyaránt, mindenki, aki tisztelni tudja az elszántsá-

got, a kitartást, a megszerzett tudást, az értelmes és tartalmas emberi létet. 
 

A szegény, székely kisnemesi családból származó Csoma Sándor hatodik gyer-

mekként látta meg a napvilágot 1784-ben Székelyföld távoli csücskében lévő Csoma-

körösön. Elemi iskoláit helyben végezte. Mivel tehetségét, a tanulás iránti vágyát hamar 

felismerte a családja és tanítóje, beíratták hát Nagyenyedre a Bethlen Kollégiumba. 

Szolgadiákként tanult, így aztán kisebb munkákkal kellett pénzt keresnie, ebből fizette 

saját tandíját, amit egyházi támogatói még így is kiegészítettek. 
  

Már ekkor, diákként érlelődött benn a gondolat, hogy fel kellene keresni-kutatni 

ősei hazáját. A gimnáziumi, majd főiskolai tanulmányai befejeztével a németországi 

Göttingenbe ment, ahol az egyetem angol ösztöndíjas hallgatója lett. Ekkor már 13 nyel-

ven beszélt, írt és olvasott. Tanulmányai végeztével rövid időre visszatért Erdélybe, az 

ottani tudóskörrel felvette a kapcsolatot átadva addigi tapasztalatait. Ezután gyermek-

kori álmát újra felidézve, 1819-ben elhagyta szülőföldjét, hogy hazájának és Európának 

szolgáljon a Keletet feltárni próbáló kutatásaival, Ázsia világának bemutatása által. Ek-

kor még nem lehetett tudni, hogy a 23 évig tartó távollét véglegessé válik.  
 

Sokféle kalandokkal, veszélyekkel teli útjai során számos pártfogóra lelt, akik 

felismerték rendkívüli tudását, elismerték állhatatos kitartását a tudományos igényű 

nyelvészeti kutatásai iránt. Ennek termékeny eredménye lett az angol-tibeti nagyszótár 

elkészítése, sok más keleti nyelv szógyűjteménye, rendszertani vizsgálata és besorolása 

az ázsiai nyelvek világába. Ekkor már húsz nyelven írt és olvasott, melyek mellett még 

más nyelveket is beszélt, ismerte azok nyelvjárásait is.  



Szerény és olykor önsanyargató életmódja ellenére is rendkívüli volt emberi tel-

jesítménye, amit az Ázsiai Birodalmi Tudós Társaság, a Bengáli Tudós Társaság és a 

Magyar Tudós Társaság is azzal ismert el, hogy tagjai sorába fogadta. 
 

Újabb és újabb területek megismerése, beutazása szerepelt a tervei között, azon-

ban maláriás fertőzést kapott az egyik útja során, súlyosan megbetegedett, s 1842. április 

11-én hajnalban örökre megpihent az indiai Dardzsilingben. Sírja az ottani európaiak 

temetőjében található, kegyelet és tisztelet övezi az ottani lakosok által is, apáról fiúra 

száll síremlékének gondozása. 
 

Iskolánkban 2010. március 30-án Keliger József, egykori szolnoki vízilabdázó, 

hidrobiológus kutató tett látogatást, aki filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolót 

tartott a Keleten tett utazásairól, illetve Dardzsilingről. Emléket is átadott akkor, ima-

zászlókat és egy emléklapot a dalai láma egyik helyettesének ajándékaként, melyet az 

iskolánk igazgatói irodájában őrzünk azóta is. Úgy érzem, elköteleződésünk Kőrösi 

Csoma Sándor nevéhez, tudós nagyságához még inkább megerősödött. 
 

Az iskola a 30 éves jubileuma óta nagy változásokat élt meg, hiszen 2008-ban 

összeolvadtunk a Mátyás Király nevét viselő általános iskolával, befogadva a néptánc-

oktatását, mellyel gazdagabbak lettük sok más értékkel együtt. Művészetoktatásunk ba-

lett tanszaka mellé így került a néptánc tanszak jó testvérnek 

. Szintén nagy esemény volt az iskolánk teljes körű felújítása 2014-ben, melynek 

köszönhetően modern és szép környezetben oktathatjuk, nevelhetjük a ránk bízott gyer-

mekeket. Köszönet újra és újra a város vezetésének, kivitelezőknek, segítőknek, szülői 

közösségünknek, iskolánk minden dolgozójának, hiszen csak hálásak lehetünk a  minő-

ségi változásért, amelyben taníthatunk, dolgozhatunk.  

A fenntartói és később a működtetői szerep is megváltozott, így a Szolnoki Tan-

kerületi Központ egyik legnagyobb létszámú, összetett profilú iskolájává alakulhattunk. 

Bár az iskolánk méretében tekintélyes, tanulói létszáma magas, mégis otthonosnak, csa-

ládiasnak érezzük, igyekszünk ilyenné tenni, igyekszünk ilyennek lenni. Az értékekre, 

a szépségekre hangoljuk tanítványainkat, próbáljuk a személyiségüket a legteljesebb 

mértékben ezek szerint fejleszteni kiváló tehetségpontként és ökoiskolaként is. 

 

Ebben a tanévben nemcsak a 40 éves alapításra emlékezünk, hiszen több jubi-

leum is mostanra tevődik. A Mátyás iskolából indult néptáncoktatás immár 45 éves, a 

Konstantin iskolából örökölt balettoktatásunk 25 éves, az angol nyelv, benne az emelt 

szintű tanításunk 30 éves.  

 

Büszkék vagyunk eddigi eredményeinkre, a korábban itt dolgozó pedagógusa-

inkra, egykori dolgozóinkra, az itt végzett diákjainkra, s mindazokra, akik ennek az is-

kolának a munkáját segítették, támogatták. 

 Remélem valamennyiünk nevében, hogy szép és tartalmas jövő előtt állhat isko-

lánk, közösségünk, s éljen meg még sok-sok jubileumi eseményt, maradjon fenn isko-

lánk neve oly jó érzések és tisztelet közepette, mint ahogyan a névadónkra is emlékez-

hetünk! 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmét mindenkinek! 


