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A Kolozsvári Báthory-Apor Szeminárium mint örökbe fogadott műemlék 

 

 
 

A tavaly első helyezést elért sikeren fellelkesülve idén is indul a Kolozsvári Kozmutza Flóra 

Hallássérültek Speciális Iskolájának csapata az Örökségünk Őre – Fogadj örökbe egy műemléket 

elnevezésű projekt kolozsvári vetélkedőjén.  

Már a benevezéssel kiérdemelné legbátrabb jelzőt a csapat, hiszen általános iskolai tanulók olyan 

vetélkedőre kötelezték el magukat, amelyre többnyire középiskolás diákok vállalkoznak, Kolozsvár nagy 

múltú elméleti líceumaiból. 

 Célkitűzésünk többrétű: egyrészt tudatában vagyunk annak, hogy kultúránk és épített örökségünk 

megőrzése, szellemi értékeinek ismerete, ápolása és továbbadása mindannyiunk kötelessége, másrészt a 

versenyen való részvétel által speciális nevelési igényű tanulóink megtapasztalhatják, hogy ők is 

ugyanolyan értékes láncszemei társadalmunknak, mint hagyományos osztályban tanuló társaik, a 

társadalom nem sajnálattal vesz tudomást róluk, hanem felfigyel értékeikre, a másmilyenségből fakadó 

különleges adottságaikra. Tudatosan vállalkoztunk arra a sok kihívással járó feladatra: ápolni és 

védelmezni Kolozsvár egyik legrégebbi oktatási intézményének épített örökségét, a Báthory-Apor 

Szemináriumot.  

     



 

A 2017/2018-as évadban két osztály közös csapata nevezett be a versenyre, összesen tizenhárom 

tanuló: a Szép Melinda és Bíró Andrea tanárok által irányított hetedik-, valamint a Schuller Hajnal és 

Becze Tünde tanárnők által irányított nyolcadik osztály.   

 

A maroknyi csapat rövid bemutatkozása 

A hetedik osztály közössége: 

 

        
 

Angi István, 15 éves, a Hargita megyei Gyergyószárhegy községből származik, szeret rajzolni, 

síelni, korcsolyázni, kerékpározni, futballozni, úszni. Kedvenc tantárgyai: a számítástechnika, rajz, magyar 

nyelv és irodalom. 

Batiz Wilhelm, 13 éves, kolozsvári születésű, szeret futballozni, kosárlabdázni, síelni, úszni, 

számítógépezni, sakkozni, kerékpározni. Kedvenc tantárgyai az angol nyelv, informatika, történelem. Nagy 

álma, hogy beutazza Amerikát. 

Farkas Máriusz, 14 éves, Kovászna megyéből, Barótról származik, szeret asztaliteniszezni, úszni, 

lovagolni. Kedvenc tantárgyai: az informatika, magyar nyelv és irodalom. 

Kalitka Róbert, 13 éves, brassói születésű, szeret számítógépezni, úszni, síelni, futballozni, 

kedvenc tantárgyai: a számítástechnika, testnevelés, magyar nyelv és irodalom. 

Rab Zsombor, 13 éves, a Kovászna megyei Zágonból származik, szeret kosárlabdázni, 

kerékpározni, kedvenc tantárgya az informatika. 

Semsei Sándor, 14 éves, az Arad megyei Nagyzerind községből származik, szeret asztaliteniszezni, 

számítógépezni, futballozni, kerékpározni. Kedvenc tantárgyai a magyar nyelv és irodalom, földrajz, 

informatika, rajz, történelem. 

Irányító tanárok: Szép Melinda, Bíró Andrea. 

 

A nyolcadik osztály diákjai kolozsvári születésűek, és itt élnek szüleikkel. Rendkívül kreatív, 

összetartó, szorgalmas, műveltségre és tudásra vágyó, segítőkész diákok. 

                 
Balla Norbert szeret sakkozni, focizni, népdalokat énekelni, kedvenc tantárgya a matematika, 

kémia, angol nyelv és számítástechnika.  

 Dan Alvin-Ádám a sportjátékok bajnoka, kiválóan kosárlabdázik, lovagol, úszik. Kedvencei a 

nyelvórák, és a biológia. 



Chiş Zsolt kedvence a focijáték, a korcsolyázás, kerékpározás, görkorizás, sakkozás. Kedvenc 

tantárgya a matematika és a számítástechnika.  

Csiszér Erik-Arnold kiváló képzőművészi adottságú, kedveli a grafikát, a földrajzi ismeretek 

bajnoka. Kedvenc tantárgya a történelem, földrajz és angol nyelv. Szabadidejében szívesen vállal 

gyorséttermi foglalkozást. 

Horváth Pál a számítástechnika nagy szakértője, kedvenc időtöltése az olvasás, sakkozás és 

számítógép-kezelés. Kedvenc tantárgya: a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, kémia és 

fizika. Több sakkverseny nyertese. 

Székely Orsolya szeret rajzolni, olvasni, keresztrejtvényeket fejteni és sakkozni. Kedvenc 

tantárgya a világirodalom, matematika és a magyar nyelv és irodalom. 

Vincze-Peti Sándor az osztály kis tudósa, szeret sakkozni, számítástechnikával foglalkozni, 

tudományos könyveket tanulmányozni és focizni. Kedvenc tantárgya a kémia. 

Irányító tanárok: Schuller Hajnal, Becze Tünde. 

 

Tevékenységeink 

 

Egyház és iskola, örökség és megismerés, múlt és haladás, mindez ötvöződött a hajdan Zágoni 

Mikes Kelemenről elnevezett Piarista Főgimnázium, ma Báthory István Elméleti Líceum Egyetem utcai 

kisépülete őreinek eddigi tevékenységsorozatán.  

 

1. Csapatépítő tréning, látogatás, történelmi búvárkodás 

A csapat novemberben az örökbe fogadott műemlékvédelmi építmény megtekintésével, 

történetének megismerésével kezdte felfedező kalandját.  

Csoportvezető tanáraik irányításával a diákok nemcsak a közös ismerkedési- és csapatépítő 

játékoknak örültek, hanem annak is, hogy lehetőségük adódott kilépni a szokványos tanórák keretéből, és a 

város Egyetem utcai szegletében történészekké, latin nyelv-megfejtőkké válhattak.  

 

   
 

Érdekes volt megtapasztalni a boltíves iskolaépület hangulatát, Báthory István mellszobrát az épület 

belső udvarának bejárata fölött, a latin nyelvű, kőbevésett írást, Szent József egész alakos szobrát a 

főbejáratnál, és sok más újdonságot. 

   
 

 

2. Közösségi oldal, mint napló 

Élményeinkről képinterjú formájában a Báthory-Apor Szeminárium közösségi-oldalunkon 

számoltunk be:  



https://www.facebook.com/Báthory-Apor-Szeminnárium-1879364025709764/notifications/, 

valamint instagram-oldalunkon: https://www.instagram.com/bathory_apor_kolozsvar/  

 Felkérésünkre azonnal igennel válaszolt Iszlai Edith fotóművész, segítségével kiváló minőségű 

panoráma-fotók készültek. A nagyközönség is értesült ezekről. 

Tevékenységünk megtekinthető a kozmutzaflora.ro/hu iskolai honlapunkon. 

 

3. Magyarországi üdvözlet, piarista bátorítás, előadás, piarista 

emlékalbum 

Már az induláskor kezdeményezésünket üdvözölte, és személyes támogatásáról biztosított a 

jelenleg Magyarországon élő és szolgáló Ruppert József piarista atya, a Romániai Piarista Rendtartomány 

felelőse, 2007-ig a rend legfőbb római generálisának asszisztense. Örömmel töltött el, hogy máris partnerre 

leltünk. 

        
 

December első heteiben, előadás keretében, a diákok meghatódva vették át Ruppert atya ajándékát, 

édességet és egy-egy piarista albumot, melyet érdeklődéssel lapoztak fel. Ruppert József üzenetét Fodor 

György piarista konfráter, a Romániai Szerzetes Elöljárók Országos Konferenciájának alapítója, ma 

tiszteletbeli titkára tolmácsolta.  

 
 

Előadásában hangsúlyozta, hogy ő is hajdani diákja volt az intézet elemi tagozatának, majd 

részletesen taglalta a piarista iskolák szellemiségét. Elmondta, hogy 1616-ban, Kalazanci Szent József 

megalapította az első piarista iskolát. Az volt számára a fő szempont, hogy segítsen a tudatlan, nagyon 

szegény gyerekeken, megtanítva őket írni, olvasni és számolni. Így már munkát is tudtak vállalni és nem 

kallódtak el. Kalazanciusnak meggyőződése volt, hogy nemcsak tudást kell adni a gyerekeknek, hanem a 

vallásos életbe is be kell vezetni őket, mert a kiegyensúlyozott, boldog élethez a hit segít hozzá, az Istennel 

való kapcsolat kiteljesíti azt, amit a tudománnyal a gyerek megszerez. Pietas et litterae – ez volt 

jelmondata: hitet és tudást adni.  

Fodor György előadása kiegészítette a diákok eddigi ismereteit az épülettörténetről és az intézetben 

működő piaristák munkásságáról. 

 

4. Adventi flashmob 

https://www.facebook.com/Báthory-Apor-Szeminnárium-1879364025709764/notifications/
https://www.instagram.com/bathory_apor_kolozsvar/


   
Karácsony közeledtével adventi flashmob keretében örvendeztettük meg a Báthory István Elméleti 

Líceum közösségét a Báthory-Apor Szeminárium udvarán. Fellépett a Kozmutza Flóra Hallássérültek 

Speciális Iskolájának jelelőkórusa, Bíró Andrea jeltolmács, kórusvezető, Péter Ildikó igazgató-helyettes, 

Miklós György hitoktató, Ferkő Edina, Szép Melinda és több vendégtanár részvételével. A hosszan tartó 

jelelőtaps méltán jelezte, elértük célunkat. Együtt örültünk a Megváltó születése örömhírének. 

 

5. Megjelenés a médiában  

                        
 

Tevékenységünket a kolozsvári SZABADSÁG című napilapban ismertettük. Népszerűsítettük 

flashmob-akciónkat (2017. december 18., Vélemény rovat, (3. oldal), és cikk formájában adtunk hírt 

küldetésünk eddigi teljesítéséről: ,,Piarista bátorítás a Báthory-Apor Szeminárium őreinek” (2017. 

december 22., Bonifácz-rovat, 11. oldal). 

Pszichopedagógia katedránk EGYMÁSÉRT című gyermekfolyóirata 2017. novemberi lapszámában 

hírül adtuk, hogy tagjai vagyunk az Örökségünk Őre nagy családjának (13. szám, Hírek, események rovat, 

2. oldal, ISSN: 2343-9424).  

A VASÁRNAP című országos katolikus hetilap címlapján szerepeltünk. ,,Örökségünk Őrei – a 

kolozsvári Báthory-Apor Szemináriumot fogadták örökbe” címmel méltatták eddigi tevékenységünket, 

különösen kiemelve Altorjai gróf apor István sírjának koszorúzási ünnepségét (2018. március 11., XXVIII. 

évfolyam, 10. szám, 11. oldal, Ifi-világ rovat). 

                
 



A KOLOZSVÁRI TVR magyar szerkesztősége Erdélyi Figyelő című, március 7-én sugárzott 

adásában szép összefoglaló keretében méltatta az épület egyik névadója, Altorjai gróf Apor István sírjának 

megkoszorúzási ünnepségünket. A műsort több mint 2500-an tekintették meg. 

 

Március elején megjelent Örökzöldek címszavas őrködésünk a közszolgálati KOLOZSVÁRI 

RÁDIÓban, hangsúlyozva, hogy szívügyünk a Báthory-Apor Szeminárium... Március 13-án a 

kolozsvariradio.ro honlapra is fölkerültünk. 

 

                 
 

Ugyanezen médiaportálok a projektzáró képzőművészeti kiállításunkat is méltatták.  

 

6. Híradás kedvenc olvasmányunkról                           

Január hónapban a történelmi tájékozódásé volt a fő szerep. Csapatunk érdeklődéssel tanulmányozta 

Biró Vencel: A Báthory-Apor Szeminárium Története (1579-1940) című történelmi kiadványt, valamint az 

1930-ban kiadott, A Kolozsvári Róm. Kath. Főgimnázium Emlékalbuma című emlékkönyvet. Megosztottuk 

közösségi oldalunkon Örökségünk Őre-csapatunk kedvenc olvasmányát, az alábbi ajánlás kíséretében: 

,,Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe, hogy tanuljunk őseinktől minőségi munkát, tudásra való vágyat, 

igényességet, és sok más napjainkban válságban sínylődő értéket...” 

 

 

7. Linometszet- és makettkészítés 

Koncz-Münich András tanár úr irányítása alatt gyönyörű képzőművészeti alkotások születtek. 

Ezeket a projektzáró képzőművészeti kiállításunkon tesszük közszemlére. Diákjaink elkészítették az iskola 

épületében található két szobor miniatűr változatát (Báthory István és Szent József) is. 

           



   
 

Sebestyén Árpád tanár úr közreműködésével, diákjaink föltérképezték az épület padlásának 

minden szegletét, hogy majd makett formájában formába önthessék az épületet.  

 

     
 

8. Altorjai Gróf Apor István sírjának ünnepélyes megkoszorúzása  

Fodor György piarista konfráter jóvoltából, március 1-jén megkoszorúztuk Altorjai Gróf Apor 

István sírját, a Báthory-Apor Szeminárium egyik névadóját, a kolozsvári piarista-templom kriptájában. 

Meghívásunkat elfogadták, és megtiszteltek jelenlétükkel: a Kozmutza Flóra-iskola vezetősége, Kiss 

Csilla-Gabriella igazgató és Péter Ildikó igazgató-helyettes, a Báthory-líceum vezetősége, Timár Ágnes 

igazgató, Szilágyi Judith igazgató-helyettes, a Báthory-líceum diáktanácsának képviselete, a Romániai 

Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének elnöke, Nagy Szilárd, egyetemi és középiskolai tanárok, 

valamint diákok, a civil és katolikus sajtó, és a kolozsvári tévé magyar szerkesztőségének képviselői. 

 

    
 



   
  

9. Képzőművészeti kiállítás 

 

Március 29-én,a BÁTHORY-APOR SZEMINÁRIUMOT BEMUTATÓ KÉPZŐMŰVÉSZETI  

KIÁLLÍTÁSRA, valamint az Örökségünk Őre- projekt tevékenységösszegző rendezvényére került sor. 

A tárlatot méltatta: KONCZ-MÜNICH ANDRÁS művészpedagógus. Bemutattuk: a PIARISTA  

ÖREGDIÁKOK visszaemlékezéséről szóló kisfilmet. A Báthory István Elméleti Líceum Klub 

Galériájában zajló eseménnyel zárjuk idei projektünket, és készülünk az április 13-án sorra kerülő döntőre. 

 

Meggyőződésünk, hogy diákjaink számára az Örökségünk Őre-projekten való részvétel olyan 

élmény- és ismeretsorozatot jelent, amelyből életük végéig meríthetnek, mi nevelők pedig 

megtapasztalhattuk ismételten, hogy a világ legszebb hivatása adatott számunkra.   

 

 

A Báthory-Apor Szeminárium őrei nevében, 

Szép Melinda, Bíró Andrea, Schuller Hajnal, Becze Tünde 

irányító tanárok 

 


