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SZ lovákia második legnagyobb városának, 
Kassának számos ismert személyisége kö-
zül Márai Sándor nevét viseli az egyetlen 

magyar tanítási nyelvű gimnázium és alapiskola. Isko-
lánk névadójáról tantermet is elneveztünk.
A Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és 
Alapiskola falai közt jelenleg 20 osztályban 348diák tanul. 
A 2013-14-es tanévet 21 kiselsős kezdi, a gimnázium 2 osz-
tályt nyit. Második idegen nyelvként a gimnáziumban a 
német, spanyol és orosz nyelvet választhatják tanulóink. 
2006 szeptemberében indult a szlovákiai magyar nyel-
vű gimnáziumi oktatásban egyedülálló első művészeti 
osztály. A hagyományos gimnáziumi tantárgyak mellett 
rajzot, grafikát, festészetet, szobrászatot, kerámiát, 
intermédiát, zeneelméletet és művészettörténetet is 
tanulhatnak a diákok. A művészeti oktatás célja felké-
szíteni a képzőművészet és vizuális tantárgyak iránt 
fogékony diákjainkat az építészeti, képzőművészeti, 
forma- és iparművészeti, reklámgrafikai és más humán 
vagy technikai jellegű egyetemekre.
A természettudományi tantárgyak magas színvonalú 
oktatását a jól felszerelt szaktantermek és laboratóriu-
mok segítik. A reáltantárgyakon belül lehetőség nyílik 
az optika, geológia, anatómia, ábrázoló geometria és 
számítógépes grafika oktatására is. 

Jelentős mértékben kombináljuk a modern kor elvárá-
sainak megfelelő pedagógiai módszereket a hagyomá-
nyos, évtizedek alatt gyümölcsöző munkát eredménye-
ző szakmai, módszertani lépésekkel. Mgr. Csurkó Éva 
igazgatónő vezetésével az iskola pedagógusai mindent 
megtesznek azért, hogy a legügyesebb végzős alapisko-
lások a gimnáziumban folytathassák tanulmányaikat, 
az érettségi után pedig sikeresen folytassák tovább ta-
nulmányaikat hazai és külföldi egyetemeken. 
Gazdag szakköri tevékenységet biztosítunk tanulóink-
nak. Iskolánkban 28 szakkör működik pl. az Árvácska 
- néptánccsoport, sportkörök az alapiskolában és a gim-
náziumban, szabad művészet, grafika, fotó, festészet, 
kerámia, drámaművészet, informatikai szakkör vala-
mint tantárgyi felkészítő körök. A diákok külföldi tanul-
mányi és osztálykirándulásokon, nemzetközi projektek-
ben vehetnek részt. Biztosított számukra a bentlakás a 
város kollégiumaiban, ösztöndíjban is részesülhetnek. 
Intenzív külföldi nyelvtanfolyamokat, sítanfolyamot, 
úszótanfolyamot, valamint nyári művészeti és képzőmű-
vészeti táborokat szervezünk iskolánk tanulói számára.
Partneriskoláink: a Sárospataki Árpád Vezér Gimná-
zium, Sátoraljaújhelyi Református Kollégium, Szepsi 
Csombor Márton Gimnázium Szakközépiskola és 
Alapiskola Szikszóról. 

Nemcsak a pedagógiai munkára fektetünk nagy hang-
súlyt, hanem a Diákönkormányzattal együtt élmények-
ben gazdag diákéletet is biztosítunk. Rendezvényeink 
közé tartozik a diákbál, elsős-avatás, diáknapi vetélke-
dő, Mikulás napi matiné és ajándékozás. Fiataljaink az 
általuk kiadott iskolaújságban mondhatják el a világról 
alkotott véleményüket.
Évente megjelenik az iskola évkönyve és naptára, 
melyben diákjaink munkái láthatók. Iskolánk tanulói 
rendszeres látogatói a Thália Színház előadásainak.
Immár 14 éve szervezői vagyunk a Szép Magyar Be-
széd országos fordulójának, és 13 éve a Zrínyi Ilona 
Matematika Verseny megyei fordulójának.
Szerveztünk már Felvidéki Magyar Matematika Ver-
senyt, sőt házigazdái voltunk a Nemzetközi Magyar 
Matematika Versenynek is. A máraisok rendszeres 
résztvevői a tantárgyi versenyeknek és olimpiáknak, 
sportversenyeknek. Sikeres szerepléseiket számtalan 
kiváló helyezés, oklevél, elismerő emléklap is bizonyít-
ja. A múlt tanévben összesen 59 különböző versenyen 
vettek részt tanulóink. Járási szinten 45, regionális 
szinten 41, az országos fordulókon pedig 52 díjazot-
tunk volt. Ezenfelül 33 egyéni versenyzőnk és 5 iskolai 
csapatunk nemzetközi megmérettetéseken is részt 
vett. 

A Kassai Gimnazisták Színjátszó Társulata (KGSzT) 
1996 óta működik iskolánkban. Rendszeres résztvevő-
je a különféle színjátszó fesztiváloknak – Jókai Napok, 
Egressy Béni Színjátszó Fesztivál. 
Több mint 40 éve a hazai szlovák és magyar viszonylat-
ban egyaránt az élvonalba tartozik a Csengettyű Gyer-
mekkórus és kishúga, az 1989 óta működő Leánykar.
Nagy tisztelői vagyunk a hagyományoknak, ünnepeink-
nek. Ezt bizonyítja, hogy iskolánk volt az elmúlt évben 
házigazdája az V. Kárpát-medencei Betlehemes Talál-
kozónak.
Együttműködünk a római katolikus és a református 
egyházzal. Rendszeressé vált az adventi hangverseny, 
az év eleji és év végi közös ima, adventi istentisztelet.
Nevelői munkánk aktív partnerei a Szülői Szövetség, a 
Talentum Cassoviensis Alapítvány és a Hunfalvy János 
Polgári Társulás.
Márai Sándor szellemi hagyatékához híven, a polgári 
értékrendet képviseljük, ötvözve a kassai tudományos 
és kulturális élet lehetőségeivel.
Szeretettel várjuk jövendő elsőseinket!

Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, 
a kassai magyar művelődés műhelye


