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Ezzel a címmel jelentetett meg népszerűsítő 
füzetet a Naszályi Tanulóifjúságért Alapítvány, 
több támogató segítségével. E kis terjedelmű, de 
annál jelentősebb tartalommal bíró munka az 
Angyalffy Gyakorlati Agrártudomány Képzési 
Program és Tanulmányi Versenyen induló, és 
idén már a 26. Angyalffy Hét keretében zajló 
megmérettetésben részt vevő diákoknak készült. 
De nem csak nekik, a megyéből idén 111 
dolgozatot készített felső tagozatos diák számára 
íródott. 

Naszály nagy szülötte, a jeles agrárelméleti 
szakíró és tanár, Angyalffy Mátyás András 
(1776-1839), emlékét ezzel tágabb körben is 
ápolja az 1988 óta nevét viselő, idén 57 éves 
általános iskola.  

A munka 5 fejezetbe sűrítve mutatja be azokat a 
nagy társadalmi és gazdasági átalakulási 
folyamatokat, amelyekben szemlélhető és 
átgondolható a magyar mezőgazdaság fejlődése, 
modernizációja, Angyalffy ebben vállalt szerepe, 
munkássága. 

 A 18. századi agrárgazdaság, az e korszak 
második felétől jelentkező mezőgazdasági 
szakoktatás és szakirodalom rövid bemutatását 
követően a 3. fejezetben, a munka tengelyében 

legújabb kutatási eredményeit foglalja össze dr. 
Fülöp Éva Mária. Itt részletesen tárgyalja a 
„magyarországi agrár-ismeretterjesztés és 
népszerűsítés méltatlanul kevéssé ismert 
közkatonája”, Angyalffy (Engelmon) András 
Mátyás életútját. Erről viszonylag keveset lehet 
tudni, nyomtatásban megjelent munkái jelzik 
agrártudósi nagyságát. Nyolc nyelven beszélt, 
iskolái befejezése után a kor szokásának 
megfelelően nevelősködött, majd 1818 és 1823 
között a híres gazdasági szakiskola, a keszthelyi 
Georgikon oktatójaként működött. Itt 
jószágkezelést és gazdasági technológiai 
tárgyakat adott elő. Legjelentősebb volt a 
juhtenyésztés tudnivalóit ismertető munkássága. 
Angyalffy saját tehetségével, saját erejéből 
küldötte fel magát a reformkor jelentős szellemi 
munkásságot felmutató gondolkodói közé. 

 

 



1823-tól Pesten dolgozott, „a szakirodalom és 
közvetlen tanulmányutak eredményei 
ismertetésével közvetítette az előttünk járó 
nyugat-európai mintákat, szorgalmazva azok 

hazai viszonyokra alkalmazását…” Két − sajnos 

rövid életű − gazdasági folyóiratot is szerkesztett 
és adott ki a saját költségén 1824 és 32 között. 
Anyagi nehézségek miatt ezek sajnos 
megszűntek. Angyalffy saját pénzügyi 
tönkremenetele ellenére, a kor kedvezőtlen 
viszonyaival szemben, meg nem értettség 
közepette elszántan szolgálta az agrárviszonyok 
jobbításának fontos ügyét. Jelentősen 
gazdagította a magyar mezőgazdasági 
szakirodalmat. 1832-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia is tagjai közé választotta, több európai 
szakmai társaság oklevelével ismerték el tudását. 
Később Tatán és Ekecsen (ma Okoc, Szlovákia) 
gazdálkodott. Pozsonyban halt meg, küzdelmes 
életút után, anyagi nehézségek közepette. 
Kitartása, szívóssága emberi nagyságát jelzi. 

A dr. Fülöp Éva Mária és Hozák Attila (az iskola 
igazgatóhelyettese) által összeállított nagy ívű 
ismeretterjesztő kiadvány 4. fejezetében a 19. 
század közepére hűbériből polgárivá alakuló 
társadalmi viszonyok ismertetése során kiemeli 
az úrbérrendezés jelentőségét, a társadalom- és 
faluszerkezeti változásokat. Az 5. fejezet a 
formálódó új társadalmi- gazdálkodási- és 

gazdasági folyamatokat, tényeket összegzi. Az 
„okszerű gazdálkodás” magyarországi 
elterjedését, az állatállomány fajtaváltását, a 
technikai fejlesztések térnyerését, az állat- és 
növény-egészségügyi kutatóintézetek 
megalapítását az eredmények növekedésének 
feltételéként és okaként mutatja be. 

A naszályi Angyalffy Mátyás Általános 
Iskolában 1988-ban emléktáblát avattak a 
névadó tiszteletére, de hiteles ábrázolás nem 
találtatván, arcmása nélkül készült el. Ez 2013-
ban egy domborművel egészült ki. Az 
Angyalffyt, „A TANÁRT” ábrázoló dombormű , 
Gáspár Pál Szilveszter ötvös alkotása, sem az 
arcot, hanem a tevékenységet állítja példaként az 
ifjúság és a szűkebb-tágabb társadalom elé. 

Megyei viszonylatban is a helyi, falusi 
értékmentés, értékőrzés legszebb példái közé 
tartozik mind a tanulmányi verseny, mind az itt 
röviden ismertetett munka. 

Magyarország mezőgazdálkodása 
a 18-19. században /·összeáll. 
Fülöp Éva, Hozák Attila. -
·[Naszály]·: Naszályi 
Tanulóifjúságért Alapítvány, 2014. 
-·19 p.·: ill.·; · · ·Bibliogr.: p. 19 

 

 

Gyermekmenedékházból óvoda. − A 
szőnyi óvoda története az elmúlt 
116 év távlatából1 
 

MÁRKU MÓNIKA 

                                                           
1
 Az írás a Komáromi Újság 10. évf. 22. számának 

(2015. március) 18. oldalán megjelent tzs-ms: A 

szőnyi óvoda című cikke alapján készült. 

 

 

A mai szőnyi óvoda „ősintézményének”, a 
gyermekmenedékháznak létrehozását Szőny 
község elöljárósága az 1887. szeptember 13-iki 
közgyűlésén határozta el.  Kezdetben, mint 
gyermekmenedékház tavasztól őszig működött 
először az iskola udvarán, majd más-más 
intézményekben, míg végül 1898. december 6-án  
végleges helyre költözött. Itt a mai napig 
működik egy óvodai gyermekcsoport. 



Megalakulásának idejében a gyermek-
menedékházban önkéntes asszonyok és lányok  
vigyáztak a 100-nál is több gyermekre. Az első 
világháborút követően (1918-1920) működése 
szünetelt. Majd 1920-ban, Czumpf Jolán, mint az 
első okleveles óvónő került a menedékház élére, 
aki rátermettségével, szaktudásával mintegy két 
év alatt óvodává fejlesztette az intézményt. 
Czumpf Jolán egészen 1945-ig vezette az óvodát. 
Működése alatt óvónői lakással bővítették az 
épületet (1926). 

1945. és 1948. között Szabó Irén dajka került az 
óvoda élére. Őt, 1948-tól Mogyorós Józsefné 
Borvendég Erzsébet követte. Az ő nevéhez 
fűződik a mai értelemben vett óvoda kialakulása 
a településen. A gyermeklétszám folyamatos 
növekedése aztán második óvónő alkalmazását 
hozta magával. Így került az óvodához 1955-ben 
Honfi Magdolna.  

1958-ban újabb épületbővítésre, felújításokra 
került sor: megépült a második csoportszoba, 
bevezették a z épületbe a folyóvizet, s benti WC-
t építettek. 70-80 főben korlátozták a férőhelyek 
számát, s megkezdődött az óvodai főzőkonyha 
működése is. 1960-ban ismét fejlesztéseket 
hajtottak végre az óvodában: a járás új bútorokat, 
játékokat vásárolt az ide járó gyermekek számára 
Honfi Magdolnát 1962-ben Ludvig Gyuláné Zigó 
Gizella követte. 1965-re azonban újabb óvónő 
alkalmazása vált szükségessé. Így került 
Bakonybánkról Szőnybe Reider Józsefné Pénzes 
Ibolya. 1973-ban, a nyugdíjba vonuló Mogyorós 
Józsefnét ő váltotta az intézményvezetői 

székben. Ekkor került sor a harmadik 
csoportszoba kialakítására a megüresedett 
szolgálati lakás helyén. Ezt követően 1978-ig 
mintegy ötcsoportosra bővült az intézmény, sőt 
új iroda, mosdó kialakítására került sor, és 
megújult az óvoda udvara is. 

A továbbra is növekvő gyermeklétszám, s az 
élénk óvodai élet újabb óvónők és dadák 
felvételét kívánták. Ennek során hamarosan 
minden csoportban már két óvónő és 1 dajka 
foglalkozott a gyerekekkel.  

Reider Józsefné 1983-as nyugdíjazását követően 
1997-ig Zigó Gizella vezette az intézményt. 
Irányítása alatt további fejlesztésekre történtek: 
bevezették a gázfűtést, felújították a 
tetőszerkezetet és részlegesen az épület 
csatornarendszerét is. 

1997-től Sáriné Burián Mária került az óvoda 
élére. Az ő tevékenysége alatt jött létre a Szőnyi 
Színes Óvodáért Alapítvány, melynek 
kuratóriumi elnöke lett. Az óvoda 1998-ban 
ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, 
melyre nagyszabású ünnepségsorozattal 
emlékeztek. Újabb fejlesztések zajlottak az 
intézményben: megépült a tornaszoba, sor került 
az összes belső helyiség és a teljes 
villamoshálózat felújítására is. Magyarország 
Európai Unióhoz való csatlakozását követően az 
EU-s előírásoknak megfelelően felújították az 
udvart, a teraszt, s részleges külső tatarozás is 
történt. 2000-től 2014-es megszűnéséig a molaji 
tagóvodát is Sáriné vezette. 

 


