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 A történelemben nem nagy idő az a 35 év, amit Kollár Albin a pedagógus pályán, s az a 30 év, melyet a 

dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatójaként eltöltött. Ám ezidő alatt nemzedékek nőttek fel és 

pedagógus életművek teremtődtek a keze alatt. Ennyi idő elegendő volt arra, hogy Kollár Albin iskolát teremtsen, s 

ezzel városi, országos, sőt határokon átívelő történelmet írjon. Felsorolni is nehéz lenne mindazt az értéket, amit 

iskolája által létrehozott a 30 év alatt. Műveltsége, intelligenciája, kitartása mellett a szeretetteljes szelíd erő a legfőbb 

erénye, ezért mindig jó csapat tud kialakulni körülötte. Mágnesként vonzza maga köré a jó ügyek szolgálóit iskolán 

belülről és az iskola falain kívülről egyaránt. Élete példa – hitvallása a szolgálat. 

 Kollár Albin 1974-ben szerzett magyar-orosz szakos általános iskolai tanári végzettséget a Pécsi Pedagógiai 

Főiskolán, majd az ELTE Bölcsészettudományi karán orosz kiegészítő (1976) valamint német nyelvtanári (1993) illetve 

német nyelv és irodalom szakos diplomát (1995). 2000-ben a BME Közoktatás vezetői képzésén szerezte ötödik 

oklevelét. Diplomái számánál fontosabbnak tartja a példamutatást, a tudatos önművelést, mely környezetét is a 

folyamatos önképzésre ösztönözi. 

 „A restség az ördög párnája!” – inti tanítványait, a szülőket és a pedagógusokat egyaránt. E gondolat jegyében 

teremtett iskolájából kulturális és sport központot, valódi otthont, dunakeszi lakótelepének közepén. Az iskola 

megalapításának évében (1978) kezdeményezte az „Iskola Galéria” létrehozását, mely rangos műveket, művészeket és 

szellemi nagyságokat sorakoztatott fel – hozott gyermek közelbe. Egy évvel később indította be az emeltszintű 

testnevelés képzést, mely alapot teremtett a sportiskolai modell későbbi kiépítésére. Ezzel megvalósult legfontosabb 

célja: a szellem és a test edzésének harmóniája. Életének irányt mutat Kőrösi Csoma Sándor emberi nagysága, s ezt az 

életművet állította példaképül diákjai és nevelőtestülete elé – előbb kivonva a névtelenségből iskoláját (1984), majd 

valóságos Kőrösi kultuszt teremtve tanítványai körében. Kollár Albin szinte megszállottan kutatja a Csoma 

dokumentumokat – küldetésének tekinti, hogy minél több tudóst, írót és költőt ismerjenek meg személyesen tanítványai. 

(A teljesség igénye nélkül: Bethlenfalvy Géza, Bernard Le Calloc’h, Egyed Ákos, Kubassek János, Kányádi Sándor) 

Elismert művészeket nyert meg a nemes ügynek – hogy diákjai az iskola falain belül és kívül is rendszeresen 

szembesüljenek Kőrösi életútjával: szobrok, dombormű, kültéri emlékmű, „Kőrösi panno” és emlékérmek Szervátiusz 

Jenő, Molnár Dénes, Lengyel István, Borsos Miklós munkája nyomán. Kollár Albin közösségteremtő. Hisz a kis 

közösségek megtartó és értékteremtő erejében. A névadás óta hívja tanítványait a „Kőrösi Baráti Kör”-be, hogy Kőrösi 

Csoma példájával szellemi és fizikai erőpróbák elé állítsa diákjait – a legfontosabb emberi tulajdonságokra, az 

önmagunk iránti igényességre és a kitartásra nevelve őket. Hagyományokat teremtett az iskolai himnusszal, címerrel, 

zászlóval, Kőrösi Emléknapokkal és Gálával, és a Kőrösi Emlékérmekkel. Így vall ez utóbbiról: 

„Az iskola ethoszának részét képezi az erényes cselekedetek, a szorgalom, az önzetlenség iskolai közösségünk előtti 

értékelése. A kiválóság méltánylására érmeink, plakettjeink szolgálnak. A műalkotások névadónk szellemének 

ápolásában is fontos szerepet játszanak: Kőrösi Csoma Sándor kiválóságát hirdetik. Az elismerés művészi alkotással 

történő kifejezése örök emberi értékek iránti figyelmünk ébrentartását is szolgálja.” 

 Kollár Albin igazi néptanító. Kisebb könyvtárnyira tehető az iskola saját kiadványainak a száma. Az ő 

elképzelésére és kiadásában jelennek meg 1989. óta az iskolai annalesek. Az ő gondozásában került az olvasók kezébe 

az Iskola Galéria tárlatait ismertető könyvecske. Útravaló üzeneteket gyűjtött egybe – felkérésére - neves tudósok és 

művészek tollából az „Oszlopcsarnok” kiadvány. 15 év testvériskolai emlékeit örökíti meg az „Összetartozunk” kötet.

 Kollár Albin olyan életművet alkotott, mely hatását tekintve messze túlmutat még határainkon is. Méltán 

büszke arra, hogy gyermekkori barátságából élő testvériskolai, majd testvérvárosi kapcsolat bontakozott ki az erdélyi 

Székelykeresztúr Petőfi Sándor Általános Iskolájával. Keresi a jó ügyeket, s magánemberként anyagi támogatást nyújt 

alapítványoknak, egyesületeknek, épülő kárpátaljai iskolának, csomakőrösi Emlékmúzeumnak, templomi orgona és 

harang javítására erdélyi egyházközségnek. Magánutakat szervez, hogy a határon túli magyarsághoz el tudja juttatni az 

összegyűjtött tankönyveket, irodalmi műveket, vagy éppen ruhákat. Tagja a határon túli magyar kisebbségek 

identitástudatának megőrzésében szerepet vállaló Rákóczi Szövetségnek, a Kőrösi Csoma Társaságnak, támogatója a 

kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek és a dunakeszi Német Kisebbségi Önkormányzatnak. 

 Kollár Albin városunk közéletének meghatározó egyénisége. Támogatója volt a városi Helytörténeti 

Gyűjtemény létrehozásának, a Dunakeszi Őszi Művészeti Napok rendezvénysorozatának, gazdája a városi Helytörténeti 

Vetélkedőnek. Felkarolta a néptánc ügyét – létrehozva ezzel a város néptánc kultúrájának mai színességét és 

elismertségét. Tagja a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesületének, alelnöke a Közoktatási Intézmények Szakmai 

Egyesületének. Lokálpatriótaként vett részt a dunakeszi Önkormányzat munkájában 1998-2006 között. Jelenleg az 

Oktatási Bizottság külsős tagja. Képviselői tevékenységét iskolája jobbítására kamatoztatta. Ekkor valósult meg az 

épület jelentős bővítése, jött létre az író-olvasótalálkozóknak is méltó teret adó könyvtár és a sportiskolává válás 

előfeltételeként az új tornaterem. Önmagánál előbbre valónak tartja kollégái elismerését. Számos munkatársa részesült 

városi, megyei, miniszteri vagy állami kitüntetésben felterjesztése alapján. Magas színvonalú oktatói-nevelői, és vezetői 

munkája mindenütt nyomon követhető. Dunakeszin fogalommá lett a Kőrösi Iskola, büszkeség tölti el azt, aki 

„Kőrösis” diák vagy tanár lehet. Az általa kialakított magas színvonalú pedagógus műhelymunka látszik a tanulmányi 

versenyek eredményeiben, az országos mérésekben és az iskolai átfogó vizsgálatokban egyaránt. 

 Kollár Albin hobbija a szépirodalom, a helytörténet és a fényképezés. Rendszeresen publikál a városi és a 

térségi lapokban. Az elmúlt évtizedekben tanulmányai jelentek meg a Pedagógiai Módszertani Közleményekben, a 

Rajztanításban, a Honismeretben, a Földrajzi Tanulmányokban, az Érem című folyóiratban és a Köznevelésben. 

 Kollár Albin életműve alapján a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alma Materré vált. 30 éves 

pályafutása teljes és egész. Érdemes arra, hogy a város tiszteletre legméltóbb polgárai közé emeltessen. 

 


