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 ELMENT EGY SIKERES IGAZGATÓNŐ

 Hlavacska Andrásné Laki Éva

(1948‒2021)

Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, 
Alattyánon végezte, majd a Kállai Éva 
Gimázium tanulója lett, ahol 1966-
ban érettségizett. 1971-ben végzett a 
Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles 
villamosmérnökként. Első munkahelye a 
Hűtőgépgyár Villamos Laboratóriuma volt. 
1974-ben egykori gimnáziumában, a közben 
átalakult Erősáramú Szakközépiskolában 
helyezkedett el. Műszaki tanárként szakmai 
elméleti tantárgyakat, villamos mérést tanított. 

A tanítás mellett megszerezte a 
mérnöktanári és a közoktatásvezetői oklevelet 
is. 1987-ben sikeresen megpályázta az 
intézményvezetői posztot, amelyre még 
négyszer választották meg. 

Vezetőként elsődleges célja volt, 
hogy az iskola folyamatosan fejlődjön, 
a kitűzött célokat elérje. Irányításával 
innovatív elképzelések valósultak meg. 
Arra törekedett, hogy az itt végzett tanulók 

sikeresen érvényesüljenek a munkaerőpiacon. Folyamatosan fejlesztette az intézmény 
szakmai profilját, ezzel az oktatás rendre követte a gazdasági környezet igényeit. Tagja volt 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának és 1990-től a Gépipari 
Tudományos Egyesületnek. Ezen egyesületek szívesen tartották rendezvényeiket a Liska 
József Erősáramú Szakközépiskolában. A gyakorló mérnökök így naprakész információkat 
kaptak a képzés feltétleinek és színvonalának alakulásáról.   

1995-ben a Liska József Szakközépiskolában rendezték meg 45 kiállítóval az első Jász 
Expót. A Jász Világtalálkozó fontos részét képező eseményt látogatásával Göncz Árpád 
köztársasági elnök is megtisztelte. 

Kuratóriumi elnökként tevékenykedett a Versenyképes Tudásért Alapítványban, 
aktív tagként az „Alattyán Községért” Alapítványban. 1990-ben kezdeményezte a Liska 
József Alapítvány létrehozását. Ezen alapítvány keretében támogatták azokat a tehetséges 
fiatalokat, akik országos versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el. Szívügyének 
tekintette a magyar irodalomból és nyelvtanból kiemelkedő teljesítményt felmutató tanulók 
Anna Alapítvány keretében való támogatását.
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2011-ben a Liska József Szakközépiskola és Gimnázium megyei fenntartásba került, 
Hlavacska Andrásné nyugdíjazását kérte. Végakaratának megfelelően Alattyánban 
temették el.

Kitüntetései, díjai:
– Művelődésügyi Minisztérium Kiváló Munkáért kitüntetése
– Eötvös József Arany Emlékplakett 1996
– Belügyminisztériumi dicséret 1997
– Vöröskereszt Mozgalom Oklevele 1998
– Jászberény Város Közszolgálati Életmű-díj 2005
– Gépipari Tudományos Egyesület Egyesületi Érem 2006
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj 2009
– Liska József Alapítvány Díja 2010
– Pedagógus Szakszervezet Elnökségi dicsérete 2012
– Aranydiploma 2021
– posztumusz „Alattyán Községért” Alapítvány Díja 2021

Tanítványok és pályatársak emlékeiből

A gazdasági terminológia szerinti középparaszti, tősgyökeres alattyáni családból 
származott, aki soha nem szakította meg kapcsolatát szülőföldjével. Ezért is lett tagja az 
Alattyán Községért Alapítvány kuratóriumának 2000-ben.

A kuratórium ügyeiben mindig aktívan részt vett, hasznosította a jászberényi 
alapítványban szerzett tapasztalatait. Fegyelmezetten, szívesen eljárt az ülésekre és a 
községi rendezvényekre. Az adott témák tárgyalásán túl több innovatív javaslattal élt. 
Legutóbb kezdeményezésére tárgyaltunk és kezdeti lépéseket tettünk Gecse Árpád 
festőművész mellszobrának elkészítésére.

Mosonyi Sándor, Alattyán Községért Alapítvány kuratóriumának elnöke

1980-ban a Che Guevara KISZ alapszervezeti választáskor figyelt fel rám a tanárnő, és 
ajánlása nyomán később alapszervi titkár lettem. Így közvetlen kapcsolatba kerültünk 
egymással. A tanárnő példás műszaki alapossággal, éveken át segítette tanácsaival 
az ifjúsági alapszervezet tevékenységét. Támogatását nemegyszer sajátos humorával 
fűszerezte. Alighanem lényeglátása is közrejátszott abban, hogy a Liska tanulói, csapatai az 
ő idejében rendre jól szerepeltek a szakma kiváló tanulója és más országos versenyeken. Az 
utóbbi eredményekről és szeretett középiskolámról mindig örömmel írtam a Határőrben, 
majd a Rendőrben. 

Deák József rendőr alezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az 1980-as évek vége a magyar történelemben az az időszak, amikor már megkezdődött 
az olvadás és hatalmas törmelékeivel zúdult le mindaz a hordalék, ami az akkor még élő 
(de pár éven belül már múlt) rendszert is magával sodorta. ugyanekkor azonban nem csak 
az ország hullámzott, tárgyalta, osztotta, latolgatta (ahogy a mi tanáraink is) azt, hogy mi 
van, mi volt és leginkább azt, hogy mi lesz, hanem az alsóbb szinteken is megkezdődött a 
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változás. Így az akkor már Liska József nevét viselő Szakközépiskolában is történt valami a 
diákfejjel még belátható magasságokban. Pályázat útján új vezetőt választottak, ambiciózus 
igazgatója lett az intézménynek, s a korábbit ‒ aki már hosszú évek óta regnált ‒ leváltotta 
Hlavacska Andrásné. Én és a hozzám hasonló egyszerű lelkek mindezt elfogadták, hiszen 
kisdiákként inkább voltunk elfoglalva mindennapi iskolai és személyes gondjainkkal, 
bajainkkal, amit a felnövés jelent, mint azzal, ami ezen a zárt világon kívül történt. Ennek 
a szele azonban engem és a hozzám hasonlókat is meglegyintette, ha másként nem, hát úgy 
– mint az „ifjúságuk bolond korában” lévők (ilyen értelemben lázadók) szellemét – jöjjön 
az új, aki még nem próbált, és tegyen most ő valamit (hogy mit próbált a régi és mit akar 
az új persze nem igazán tudtam/tudtuk; azt meg, hogy mit kéne tennie még annyira se…). 

Hlavacska Andrásné így került be az életünkbe, s vált ezután rendszabályozóvá az 
iskola frontján, megpróbálva e közösség hajóját elkormányozni ebben az egyre viharosabbá 
váló időszakban (amely minden bizonnyal azon a poszton még inkább annak tűnhetett). 
Ezekben a kezdeti években a lázadók lázadtak (volt olyan is, aki elszakadt, elsodródott 
ettől a hajótól, akadt olyan is, aki áristomba került…, más csak az iskola tűzfalának 
összefirkálásig jutott), a közösség ‒ élén az új igazgatóval ‒ azonban sikeresen kitartott. 
E sikert pedig mi sem jelzi jobban, mint az a majd negyedszázad, amit vezetőként az élen 
töltött. Mindaz, ami elmondható ebből a békaperspektívából inkább tűnik nosztalgikusnak, 
hullámzó hadakozásnak (még ha hullámai nem is oly nagyok, mint amilyen azé a határ 
menti iskoláé és növendékeié volt), ahol a „hadakozás” és a „hullámok” fogalma az 
igazgatói magasságokból talán nem is volt érzékelhető, s inkább tűnhetett hangtalannak 
és nyugodtnak az összkép. Bárki, akinek az életét ez az iskola befolyásolta (lévén az ott 
tanulók szempontjából oly formatív időszakot ölelt fel az itt töltött időszak, ami később is 
sok mindent meghatározott) azért mindenképpen köszönetet mondhat a kapitánynak, hogy 
egyben tartotta azokat, akik hol gyúrták, hol faragták, hol díszítették a nebulók lelkét és 
szellemét. A találkozásokat Vele és a hajdan volt idők más tagjaival pedig a múlt tengerén 
mindenki magában hordozhatja, megőrizve e pillanatok emlékét. 

Langó Péter régész, egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetemen

Hlavacska Andrásné Évát a mérnöktanárok csoportjában mint kollégát 1978-ban ismertem 
meg. Közvetlen, barátságos természete révén a műszaki tanárok jó hangulatú közösséget 
alkottak, ahol az összetartó kovász ő volt. Könnyen befogadtak, a segítőkészség jellemezte 
a közös feladatok megoldásában. Rengeteg élményt, sztorit gyűjtött a tanulókról, ezeket 
mesélve jókat derült, kacagott rajtuk. Szerette a csibész, szellemes, de tisztelettudó 
diákokat is, akiket mindig meg tudott nyerni a tanulásra az elismerő, partneri, nem pedig 
földbe döngölő módszerével.

Nagyon jó emberismerő volt. Gyorsan kiismerte a diákokat, tudta kiből mit lehet 
kihozni, ki milyen segítségre szorul, avagy kivel lehet viccelődni. Ez a tulajdonsága a 24 
évi igazgatói munkájának is az egyik záloga. A jelentkező pedagógusról egy beszélgetésből 
megállapította, hogy tartós vagy csak „ideiglenes” munkaerő lesz az iskolában. Gyorsan fel 
tudta mérni a tanárok képességeit, értékeit, kiben mire támaszkodhat, kit milyen feladattal 
lehet megbízni az iskolaépítési feladatokból, kitől mire számíthat.

Amikor átvette az iskola vezetését, sok kritika érte a képzést, csak egyoldalú erősáramú 
oktatás folyt, melynek technikai színvonala az ipartól nagyon le volt maradva, az ipar 
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más szakmákat is igényelt volna. Reális helyzetértékelése gyorsan világossá tette számára, 
hogy fejlődni, fejleszteni kell. Jól látta az iskola helyzetét a jászsági régióban, tudta a 
tantestület képességeit, és látta, hogy megvalósítható célokat kitűzve, velük képes lesz az 
iskolát megújítani.

A rendszerváltással az iparba új technikák, technológiák áramlottak, főleg az 
irányítástechnika területén. E felismerés alapja volt az Automatizálási technikusi képzés 
bevezetése és meghonosítása. Felismerte, komoly szakképzés színvonalas informatikai 
képzés nélkül nem létezik, ezért az országosan első körben bevezetésre kerülő informatikai 
oktatáshoz képest a következő évben a Liskában is működött az informatikai osztály.

A ’90-es években komoly társadalmi igény volt Jászberényben is a gimnáziumi 
képzés iránt, hiszen több mint két autóbusznyi diák kényszerült a szomszéd városokban 
működő gimnáziumokba kijárni. Megteremtette két gimnáziumi osztály indításának a 
lehetőségét is. Az iskolát nem lehetett bővíteni, a plusz osztályok a kollégiumi szobákból 
kialakított tantermekben kaptak helyet.

Sikeresen pályázott az iskola számos országos és megyei fejlesztési támogatásokra. 
Nyitott volt minden újításra, információgyűjtésre, így sikeresen vett részt az iskola két 
világbanki programban, számos külföldi „diákcsere” programban, melyeken a diákok, tanárok 
tapasztalatokat gyűjthettek. A tanárok szakmai kitekintése, szakmai tőkéje növekedett.

Határozott elve volt, hogy a tanárok megélhetését az iskolában kell biztosítani a 
legszélesebb körben. Bekapcsolta az iskolát a felnőttképzési programba, ösztönözte a 
tanárokat, hogy a szakmájukban minél több tanfolyamot dolgozzanak ki. Az utolsó órájuk 
után ne másodállásba szaladjanak. Jelentős ellenállás mellett sikerült megvalósítania, hogy 
az iskola nyelvvizsgaközpontként is funkcionáljon, mellyel a nyelvtanárokat juttatta plusz 
jövedelemhez és az iskola hírnevét is öregbítette.

Irodalmi műveltsége is kiemelkedő volt. Akár magvas gondolatokhoz, akár könnyed 
témákhoz – ha a helyzet úgy hozta – mindig tudott idézeteket citálni. Ballagási beszédeit is 
átszőtte szépirodalmi tájékozottsága, gondolatait minden alkalommal idézetekkel színesítette.

Köszönöm, hogy az igazgatói pályafutása alatt 24 évig a műszaki igazgató helyettese 
lehettem. Ez a munka segített ahhoz, hogy nyugdíjba vonulása után én folytathattam az 
iskola vezetését.

Szabó László nyugalmazott igazgató

Ötvenéves vagyok, és 36 éve ismertem meg Éva nénit, akivel volt szerencsém napjainkig 
tartani a kapcsolatot. Az első két évben osztályfőnököm volt, majd az Erősáramú 
Szakközépiskola igazgatója lett. Tanúja voltam annak a nagyszabású fejlődésnek, amit 
irányítása alatt az intézmény megélt az elmúlt évtizedekben. Ezen hosszú idő alatt az 
emlékimben az iskola és a személye elválaszthatatlanul összeforrott. Iskolás éveim elején 
– hasonlóan sok nagy gyerekhez – mindent akartam, csak tanulni nem nagyon. Ő engem 
is, mint minden társamat, személyre szabottan kezelt, és sokszor a tudtomra adta azokat 
a gondolatokat, amiket jónak, a nagy kamaszok fejlődésében hasznosak tartott. Ezt a 
legtöbbször vidáman tette, de  ha kellett, tudott határozott és kemény is lenni. Az élet apró-
cseprő dolgaiban is irányt mutatott, de a legfontosabb talán az volt, hogy a szakma „nyers” 
tudásán kívül annak szeretetére és tiszteletére is tanított. 

Mondják, hogy egy jó vezetőt a kollégái munkájáról lehet megítélni, és én bizton 
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állítom, hogy a csapata nagyon magas szinten teljesített. A rendszerváltáskor jártam 
főiskolára, és akkor még bizony kevés ember diplomázott. Büszkén mondhatom, hogy az 
Erősáramúban kapott technikusi tudásommal, és az ott elsajátított módszerekkel nekem 
a főiskola elvégzése nagyságrendekkel könnyebb volt, mint sok más középiskolából jött 
csoporttársamnak.

Az iskola és a Gépipari Tudományos Egyesület rendezvényeinek keretében az elmúlt 
30 évben is folyamatosan kapcsolatban voltunk. Bár nem egy területen dolgoztunk, de 
hasonló problémákkal szembesültünk. Határozott, szakmailag megalapozott véleményével 
sokszor segített más látószögből megvilágítani egy helyzetet, aminek a segítségével jobb 
döntéseket sikerült nekem is meghozni. A jövőben a rendezvényeken hiányozni fog harsány 
kacagása és kedves személye. Örömmel tölt el, hogy a tanítványa lehettem, személyesen 
ismerhettem őt.

Szikra Szabolcs mérnök

Mindig összeszorul a szívem, ha valamelyik Facebook ismerősöm feketére változtatja a 
borítóképet vagy a gyászjelentés sajnos már elég jól ismert formátumában tesz fel posztot. 
Így történt ez pár hete is, amikor megláttam a gyászjelentést. Először úgy gondoltam, hogy 
ez nem lehet „ő”, hiszen még csak pár éve ballagtatott el engem a Liská-ból. (Közben 
kiszámoltam: 26 éve történt.) 

Ez nem lehet igaz, hiszen én még mindig úgy érzem, hogy bármikor bekopoghatok az 
igazgatói irodába, ahogy azt megtehettem diákként és volt Liskás diákként is azóta bármikor. 
Büszkén gondolok vissza arra a 4 évre, amit a Liska József Erősáramú Szakközépiskola 
diákjaként tölthettem el. Mai napig hálás vagyok igazgató asszonynak azért, hogy embert 
faragott belőlünk. Becsületre, kitartásra tanított bennünket. Életre nevelést kaptunk tőle. 
Mindig bízhattunk abban, hogy erős fellépésével és akaraterejével rendet tesz közöttünk és 
beállít bennünket a helyes irányba. Nekünk, volt diákjainak az a feladatunk maradt, hogy 
kövessük ezt az utat.  Mindent köszönök, Éva néni!

Fülöp Tibor ügyvezető igazgató

1988-ban elsős diákként egy szigorú és tiszteletet parancsoló igazgató asszonnyal találkoztam 
a Liska József Erősáramú Szakközépiskolában. Visszacseng az órák közötti szünetben hangja, 
amikor a folyosón megjelenve csendre parancsolta a hangoskodó diákokat. A későbbiekben 
a szigorú és tiszteletet parancsoló igazgató asszony kép átformálódott segítőkész, az élet 
rejtelmeiben eligazodni tudó és segítő pedagógussá. Saját példája útmutatásként szolgált 
részünkre, hogy mindig legyünk tisztelettudók, segítőkészek és felkészült szakemberek. A 
tanulmányi éveink alatt felmerült nehézségek során biztatott és mindig megadta annak a 
lehetőségét, hogy bebizonyítsuk, megmutassuk, helyünk van a középiskola padjaiban.

     Személyisége a középiskolai évek alatt hozzásegített, hogy az iskolapadból kikerülve 
tiszteljem embertársaimat, és mindig nyújtsak segítséget annak, akinek arra szüksége van. 
A középiskolai évek során szerzett pozitív tapasztalatok erősítették bennem azon törekvést, 
hogy amennyiben lehetséges gyermekeim is ezen intézmény keretein belül folytassák 
tanulmányaikat. Így is történt, nagyobbik fiúgyermekem erősáramú és automatikai 
technikusként fejezte be középiskolai tanulmányait.  

Szappanos Róbert tűzoltó alezredes



Örökségünk224

Amikor valakinek a halálhíréről értesülünk, nem mozdul mosolyra szánk, szomorúság 
tölti el lelkünket. Magam is megdöbbentem, amikor olvastam, hogy volt középiskolám 
igazgatónője elment. Azonban rögtön hallani véltem a nevetést, az ő nevetését, azt az 
őszinte, harsány, felszabadult nevetést, ami őt annyira jellemezte.

     1993-ban kezdtem tanulmányaimat az iskolában az újraindult gimnáziumi képzésben, 
amihez nagy reményeket fűzött az igazgatónő. Tisztán emlékszem szavaira, amikor az első 
tanévnyitónk napján kiemelt jelentőséget tulajdonított a szakmai képzések mellett ennek 
az oktatási formának. 

Hlavacska Andrásné, Éva néni engem sosem tanított, mégis sokunkat név szerint 
ismert. Ez talán köszönhető volt annak, hogy az iskola kórusának több belföldi és 
külföldi útjára is elkísért bennünket. Nagyon büszke volt, hogy a fiúk több évtizedes 
szakmai sikere után a „lányai” más területen jeleskednek, olyan területen, ahol a műszaki 
számítások és rajzok nem mérhetőek, hanem ahol a zene által a lélek szárnyal. Nemcsak 
büszke volt ránk, hanem az éneklés alatt átélt örömöt neki is át tudtuk adni. Szeretettel 
kísért el bennünket, vigyázott ránk a külföldi utakon. Karakán fellépése, határozottsága 
mellett egy nagyon emberséges, életszerető embert ismerhettünk meg, aki a humorát is 
többször megvillantotta nekünk. 

Most már talán együtt nevetnek nagyokat Horti Jánosné Anna nénivel, ahogy anno 
az utazások során a buszon tették, amivel jó hangulatot teremtettek, bennünket is 
mosolyra fakasztottak.

Kalla Karolina 1997-ben érettségizett diák

Valamikor, nagyon régen történt. Talán negyedikes lehettem az Erősáramúban. A „Villamos 
mérések és műszerek” című tantárgyat Hlavacskáné tanárnő tanította az osztályunknak.  
Sajnos a tantárgy egyáltalán nem volt az erősségem, ezért az egyik dolgozatra nemcsak 
fejben, hanem írásban is készültem, mármint „puskát” gyártottam, amit természetesen be 
is kívántam vetni. A tanárnő a dolgozatíráskor sötét szemüveget viselt, így nem láthattam 
hová néz, vajon figyel-e engem. Kudarcba fulladt puskázási kísérletem okán természetesen 
eltiltott a további dolgozatírástól.  

     Néhány évtizeddel később a tudományos munkásságomból fakadóan Jászberénybe 
hívtak előadni. Gondoltam, ha már ott járok, felkeresem a volt alma matert, persze 
Hlavacskáné igazgatónőt is. Szívélyesen fogadott. Arra a kérdésemre, esetleg tudja-e, 
hogy egykori diákja vagyok, az eltelt három évtized ellenére gyorsan válaszolt. Dehogy 
felejtette el azt a negyedikest, aki az egyik dolgozatírásnál puskázással kísérletezett, majd 
megmutatta a naptárát, ahova az előadásom napjára bevéste: „Sallai jön a könyvtárba”. 
Ennél nagyobb örömet csak akkor szerzett, amikor mint öregdiákot felkért az iskola 50. 
évfordulóján visszaemlékezésre, rövid beszéd elmondására. 

Sallai János tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Kedves Éva!
Először hivatalosan 1975 szeptemberében találkoztunk egy technológia órán. Óriási 
lelkesedéssel meséltél majd félévig a műanyagokról, pedig nekünk azt is nehéz volt 
kimondani, hogy politetrafluoretilén, illetve polietilén-glikol-tereftalát.
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Osztályunkkal különösen jó kapcsolatot alakítottál ki, pótosztályfőnökként tartottunk 
számon a mai napig. 

utolsó közös munkánkra idén február folyamán került sor. ünnepi beszédeidet rendeztem 
kiadvánnyá, írtam hozzá egy utószót és juttattam el hozzád. Akkor még nem tudtam, hogy 
ajánlásodat a könyv elejére már nem lesz módod megírni.

A két esemény között 46 év telt el. 
Közben támogatásod révén munkaközösség-vezető, szaktanácsadó, majd igazgatóhelyettes 

lehettem. A sors fura fintora, hogy pályám legnagyobb elismerését azon a napon kaptam meg, 
amikor te végleg itt hagytál bennünket! Már nem tudtam neked hálámat kifejezni…

Kedves Éva!
Több ezer tanítványod közül sokan vagyunk itt végső tiszteletünket leróni. Biztos 
vagyok benne, hogy akik nincsenek itt, azok is a legnagyobb tisztelettel és szeretettel 
gondolnak rád. Erre bizonyíték lehet az iskola közösségi oldalán a nekrológod által 
egy nap alatt elért több mint 35 000 ember is. Akit ilyen sokan szerettek/szeretnek, az 
csak jó ember lehet. Életpályáddal kiérdemelted ezt!

Hiányozni fognak okos meglátásaid, lendületes okfejtéseid és egész derűs lényed. 
Különösen utánozhatatlan nevetésed.

Kollégáimmal együtt örökké emlékezni fogunk a felejthetetlen kirándulásokra: 
jártunk az Eiffel-toronyban, a Colosseumban, Madame Tussaud panoptikumában, 
a Meteoráknál, láttuk a Pisai ferde tornyot, If várát, a Manneken Pist, hajóztunk a 
Moldván, a plitvicei tavakon és a La Manche csatornán.

Tantestületi megbeszélés a hetvenes években
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     Tanítványaid nevében köszönöm a tőled kapott tudást, emberséget. Az erősáramúsok és 
a liskások számos területen öregbítették az iskola, a város hírnevét akár villanyszerelőként, 
könyvvizsgálóként, tűzoltóként, polgármesterként vagy egyetemi tanárként.

Személyedben az iskola országos ismertségét megalapozó csapatából egy újabb ember 
távozott! Olyan embert, olyan vezetőt veszítettünk el, aki a saját útját járva valósította 
meg a célját és segítette hozzá a Liska József Erősáramú Szakközépiskolát (Gimnáziumot 
és Kollégiumot) ahhoz, hogy a megye, az ország egyik legjobb szakképző intézményévé 
váljon. Nem tettél mást, mint végezted a dolgod következetesen, gyakorlatiasan, úgy, 
ahogy az egy intézményvezetőtől elvárható.

 Részlet Bencsik Ferenc igazgató-helyettes Alattyánban a temetésen elmondott 
gyászbeszédéből 

A családtagok és pályatársak közreműködésével összeállította: Pethő László


