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I. Előszó 
„Iskolában - (az iskolán túl is) 

Tanár az Úr. Tankönyv a Bibliánk. 
Jól tesszük, hogyha készülünk 

nagyon. 
Nem jártuk még ki ezt az iskolát, 

Mégis minden nap vizsgaalkalom." 
(Füle Lajos) 

Az oktatásnak és a nevelésnek talán az egyik leglényegesebb feladata, hogy a szere-
tetben és az ismeretekben növekedvén neveljen. Ennek fontos feltétele az, hogy az isko-
lában társas lelki viszony alakuljon ki a pedagógusok és tanítványaik között. Ez a növe-
kedve nevelés lehet a jövő iskolája felé küldött legfontosabb üzenetünk. Ám, az isme-
retlentől, az újtól való félelem arra késztet bennünket, hogy nagyon jól átgondoljuk, mi 
mindenre kell megtanítanunk és felkészítenünk a felnövekvő nemzedéket. Fontos, hogy 
az iskola olyan közeget teremtsen, ahol kiteljesedhet az ember, és kiteljesedhet a közös-
ség is. Ahol az ismeretek megszerzése mellett lehetőség nyílik a képességek fejlesztésé-
re, önmagunk kipróbálására. 

A református nevelés évszázados története során iskolái mindig nagy hangsúlyt 
fektettek a közösség megtartó erejére. A református egyház és a helyi egyházköz-
ségek célul tűzték ki maguk elé a tudás megszerzését és nemcsak szavakban, de 
tettekben is nagyon sok áldozatot hoztak azért, hogy hitelveik szervezett iskola-
rendszerben valósulhassanak meg. A névadó lelkipásztor, Kiss Bálint szellemi 
öröksége kötelez bennünket, irányt jelöl és tartást ad mindennapjaink tevékenysé-
geihez. 

Ez az intézmény az elmúlt nyolc év alatt sok mindent átélt. Az alma mater e rövid 
történetének eseményei - kicsiben igaz, de hű tükrét adták a Magyarországon végbe-
ment változásoknak. Az iskola a nehéz napokból sok tanulságot nyert, a sikerek évei 
pedig reményt és bizodalmat adnak a méltó folytatásra. 

A Magyarországi Református Egyház, Szentes város és iskolánk címerében is 
látható pálmafa az örök küzdeni akarásra utal. Palma sub pondere ereseit, avagy 
teher alatt nő a pálma - szól intézményünk jelmondata. Ahogyan a legnagyobb vi-
harban a mélyre hajló pálmafa dacol a reá törő elemek dúlásával, s a vihar elmúltá-
val újra kiegyenesedve hirdeti erejét, úgy maradt talpon ez az iskola az elmúlt év-
századok alatt. Átélt vallásüldözést, világháborút, forradalmat, rendszerváltozást. 
De töretlenül a Mindenható gondviselésében bízva mindig újra talpra állt. Ez az 
Isten bölcs gondoskodásába vetett hit rejti magában a folyamatos fejlődés, előrelé-
pés lehetőségét. 

Kívánom mindazoknak, akik ennek a históriáskönyvnek a lapjait olvasgatják, örömü-
ket leljék benne. 

Szentes, 2001. március 

Karikó-Tóth Tibor 
igazgató 
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„ Ott nőttem emberré a tágas udvaron 
az épület, a sárga kőfalak beszédes négyszögében " 

Fodor András 

II. Az iskola históriája 

hogy magukat a bölcsességben és tudományokban neveljék." 

AZ ŐSI ISKOLA KRÓNIKÁJA (1700 - 1799) 

A szentesi református iskola eredete egyidejű a református hit behozatalával, terjedé-
sével Magyarországon. A szentesi központi református iskola a város legrégibb iskolá-
ja. Az ősi iskolát, amely a Kurca-parton, a mai bírósági épület déli végénél állt, már 
1847-től említik az idevonatkozó írások. Sajnos, a tanulók pontos létszámáról nem 
maradtak fenn adatok. Kiss Bálint egyik írásában a következőket olvashatjuk: „Nem-
csak a gyermek-ifjak, de közép, sőt ősz élemedett korú emberek is látogatták az iskolát, 
hogy magukat a bölcsességben és tudományokban neveljék, és az éneklésben gyakorol-
ják. " Együtt voltjelen a város oktatásában az ún. latin iskolával, melyet szintén a refor-
mátus egyház tartott fenn, ez volt a gimnázium elődje. 

Stru t«» K c « » 4 h t r f 

A Kossuth tér a századfordulón (dr. Molnár László gyűjteményéből) 

Első iskolamestere, akinek ismerjük a nevét, Némedi Mihály. Mivel a szervezetlen 
gimnázium egy intézmény volt az elemi iskolával, így itt is a debreceni kollégiumból 
kikerült szegénysorsú teológus hallgatók tanítottak. Áz iskola fejlődését az 1738-ban 
kitört pestisjárvány, az 1739-es nagy árvíz és az ezután bekövetkező gazdasági problé-
mák is akadályozták. Az iskolaépületet Mária Terézia protestantizmust üldöző igazság-
talan rendelete alapján 1748-ban kénytelenek átadni a katolikus egyháznak, ugyanúgy, 
mint templomukat. 

Az iskola új helyét a régi városháza udvarán, a mai iskola telkén jelölték ki. Szigorú 
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intézkedésekkel kényszerítették a szülőket gyermekeik rendszeres iskolába járatására. 
Pl. 1746. március 14-én a templomban kihirdették, hogy aki nem járatja gyermekét is-
kolába, az halottját nem temettetheti el tisztességesen. Ez az első hallásra túl szigorúnak 
tűnő kijelentés, az előrelépést jelentő iskoláztatás elősegítése érdekében hozott kény-
szerű intézkedés volt. 

A tanítandó ismereteket az egyház kurátorai írták elő. A tanítási anyag lényegében 
megegyezett a Debrecenben használatos tananyaggal. Többségében a debreceni kollé-
gium hallgatói közül kerültek ki a tanítók és a kántorok. 

A régi református elemi iskola (Szatmári Imre gyűjteményéből) 

„ vallásos nevelés, módszeres oktatás, egyöntetű fegyelmezés " 

A REFORMÁTUS ELEMI ISKOLA ÉVTIZEDEI (1800 - 1920) 

A tanulók létszámának folyamatos emelkedése miatt 1799-ben új iskola építését ha-
tározták el. Kiss Bálint lelkésznek sikerült elérni, hogy az épület emeletes legyen, téglá-
ból és cseréptetővel. Ez volt a város első emeletes építménye. Terveit Jauernik Ferenc 
vásárhelyi építőmester készítette. 

Az alapkövet 1803. március 28-án helyezték el. Az alapkőbe vésett üregbe egy 
ólomtáblát helyeztek el a következő felirattal: „A szentesi református ecclesia épített 
itt iskolát MDCCCIU-ban, amikor prédikátorok voltak Kiss Bálint és interimalig 
Szokolay József. Főbíró : Balogh István, kurátor: Mikecz Mihály, rektor : Őri Fábián 
Dániel, kántor: Kása Mihály, Tanítók: Cső István, Pircsi József. Esküdtek: Dobossy 
János, Sarkadi János. Nótárius: Szabó Sándor. Vitze kurátor: Balogh István, mester: 
Jauernik Ferenc, első osztályos gyermek: Rácz János. Oskolás gyermek 256 fő." A 
tábla mellé régi pénzérméket tettek Mária Terézia, II. József, II. Lipót és I. Ferenc 
császárok korából. A mozsárágyú elsütésével kezdődő ünnepi szertartást Kiss Bálint 
végezte. A főtérre néző klasszicista épületben 1804 őszén kezdődött meg a tanítás. Ez 
az épület 125 évig állt. 
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1819-ig az iskola három osztályos. 1827-től deák (latin) nyelvet is tanítottak a 4. osz-
tályban, az un. „nemzeti iskolában". Ebbe az osztályba kizárólag fiúk járhattak. 1874-ig a 
leányok külön épületben, 3 évfolyamon tanulhattak. A központi iskola mellett tagiskolák 
is működtek kb. 370 tanulóval. 1854-ben a kormány rendeletet adott ki a vasárnapi, vagy 
ismétlő iskola megszervezéséről, ami a lemaradt tanulók felzárkóztatását szolgálta a dél-
utáni órákban. Itt vallástant, olvasást, számtant, majd az utolsó évben rajzot, fogalmazást, 
könyvvezetést, földrajzot, természettörténetet és természettant tanítottak. A szülők ide-
genkedtek a vasárnapi iskolától, mert gyermekeiket elvonja az alapiskolától. Később az 
ismétlőiskola tanítványai az inasok lettek, akiknek kötelező volt az alapiskola látogatása. 
Ez az iskola volt akkor az iparos tanoncképzés alapja. Az inasoknak szabadulásukkor, 
illetve a segédlevél megszerzésekor az iskolai bizonyítványt fel kellett mutatniuk. A refor-
mátus egyház iskolái olyan kitűnőek voltak, hogy a katolikus vallású szülők egy része is 
ide járatta gyermekét. Ez ellen papjaik igen élesen tiltakoztak. 

Gondot fordítottak a tanulók munkára nevelésére is. Az iskola rendelkezésére állt 
három hold földterület, ahol a 3. osztálytól kezdve a fiúk fát nemesítettek, kertészked-
tek. A leányok varrni tanultak. 

A gyerekek hétéves korukban mentek először iskolába. Számukra a tanítás tavasszal 
kezdődött meg. Őszig „kezdők" voltak, vagyis a ma is használatos elnevezéssel előké-
szítőn vettek részt. 1861 -ben „iskolai bizottmány" alakult. Ennek feladata volt az iskola 
teljes körű felügyelete. A tanulók iskolai előmenetelét, a tanítók felkészültségét, az is-
kola épületének tisztaságát folyamatosan ellenőrizték. A testnevelés oktatására a tanító-
kat szaktanfolyamon képezték ki. Mivel ekkor még nem volt tornaterem, így ezt a tan-
tárgyat csak tavasszal és ősszel, megfelelő időjárás esetében oktatták. 

1850-ben (egyes források szerint már 1840-ben) a református egyház lemondott a 
tandíjról. Ezzel több mint fél évszázaddal előzte meg korát, ugyanis az országgyűlés 
csak 1908-ban tette ingyenessé az elemi népoktatást. Az elemi iskolákba járók egyévi 
tandíja egy véka búza, egy véka árpa és 32 korona volt. 1868-ban törvényben szabá-
lyozták a népoktatást. A református egyház e törvény szellemében fejlesztette iskoláit. 
Elképzelése szerint az eddigi három- illetve négyosztályosból hatosztályos intézménye-
ket kívánt kialakítani. A központi fiúiskola kivételével ez nehezen és lassan ment. Ez az 
iskola 1860-tól 1883-ig öt-, majd ezután hatosztályos lett, miközben a többi még maradt 
háromosztályos. Ennek az volt az oka, hogy akkoriban a szülők szerint gyermekeiknek 
elegendő volt, ha megtanultak írni, olvasni és számolni. Ezzel magyarázható, hogy az 
első évfolyamra 300, az ötödikre 80-90 és a hatodikra csak 25-30 tanuló járt. (1883-as 
felmérések szerint Szentesen a református egyház 8, a római katolikus felekezet 4, az 
evangélikus egyház 1 négyosztályos, az izraelita közösség szintén 1 négyosztályos, és a 
görögkeleti egyház 1 kétosztályos elemi iskolát tartott fenn.) 

Az 1883/84-es tanévig az 1868-as népiskolai törvényben megállapított tantervet al-
kalmazták, majd ezután a Tiszántúli Egyházkerület által kiadott „A" és „B" típusú tan-
terv szerint tanítottak. Az „A"-t az osztott, a „B"-t a részben osztott iskolákban használ-
ták. A szentesi református iskolákban még ettől a tantervtől is eltértek. A fiúiskolákban 
felvették a tantárgyak sorába a gyümölcsfatermesztést és -nemesítést, a leányiskolák-
ban női kézimunkával egészítették ki az előírtakat. 1887-ig még vessző-, gyékény- és 
nádfonást is tanítottak. 
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1881 -ben alkalmaztak az iskolában először takarítót, addig a gyerekek söprögettek. Az osz-
tálytermek fűtőanyagát a szülők adták. A módosabbak több, a szegények kevesebb szalmával 
és rőzsével járultak hozzá a fűtési „költségekhez". 1887-ben a kövezett, hideg tantermeket 
újrapadlózták, ekkor kerültek ki a boglyakemencék. A helyükre kályhákat állítottak be. 

Csak 1906-ban neveztek ki igazgatót az intézmények élére. Az egyház, hogy biztosí-
tani tudja a vallásos nevelést, a módszeres oktatást, a rendtartás és a fegyelmezés egyön-
tetűségét, a tanítók együttes és egységes működését, ezek felügyeletére, irányítására és 
vezetésére az iskolaszék és az egyházi hatóságok hatáskörét nem csorbítva két igazgatót 
nevezett ki. Egyet a fiú-, egyet a lányiskolákhoz. Minden igazgatói csoportba 9-9 tanító 
tartozott. Az első igazgatók Papp Antal és Papp Lajos lettek. 

A városi hatóság 1908-ban felszólította az egyház presbitériumát, intézkedjék az is-
koláiban tapasztalható túlzsúfoltság megszüntetésére. 1912-ben határozat született az 
iskolák fejlesztéséről, de a közbejött háború és azt ezt követő évek nem kedveztek a 
megfogalmazódott elképzeléseknek. 

Az I. világháborúban hadba vonuló tanítók helyét tanítónők foglalták el. Míg 1913-
ban két tanítónőt alkalmaztak, addig 1916-ban már 7 nő tanított a szentesi református 
iskolákban. Fizetésük a férfi kollégáikkal azonos szinten volt, sőt az eltöltött idő után 
fizetéskiegészítés is járt, valamint 1917-től családi pótlék is. A tanulók létszáma erősen 
lecsökkent, mivel a háborúban harcoló apák helyett gyermekeik dolgoztak. Az 1919-es 
polgári forradalom és a Tanácsköztársaság idején az iskola megőrizte egyházi jellegét. 

Kiss Bálint fa domborműve (készítette: Cseh Imjos) 

„erős lelkű és hitbuzgó, egyházát és hazáját szerető magyar" 

A SZÁZADELŐTŐL AZ ÁLLAMOSÍTÁSIG (1920 - 1948) 

Az 1920-as évek második felében gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi 
miniszter iskolaépítési programja új távlatokat nyitott. Az egyház szerette volna meg-
tartani a régi épületet, mint műemléket. Sebestyén Béla iskolaszéki elnök külön indít-
ványt tett a régi épület meghagyására és a mellékutcában való kiegészítésére. Az egyház 
államsegélyt csak új iskola építése esetén kaphatott. A tervekből 1928-ra lett valóság. 
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A kultuszkormányzat 1928 júliusában értesítette a presbitériumot, hogy államsegélyt 
nyújt az új központi iskola felépítéséhez, továbbá engedélyezi a szükséges hitelek felvé-
telét. Az egyháztanács élve a kedvező lehetőséggel, 1928 augusztusában kimondta, hogy 
az öreg iskola helyén új iskolát emeltet, amely állni fog nyolc tanteremből, egy igazgatói 
és egy szolgai lakásból, egy igazgatói irodául szolgáló szertárból, egy tanári szobából és a 
szükséges mellékhelyiségekből. Kimondták továbbá, hogy az egyház saját költségén épít-
tet dísztermet, elnöki, gondnoki és pénztári szobát, valamint levéltári helyiséget. Megtár-
gyalták az iskola építésének tervét és költségvetését. Az építési terv és költségvetés elké-
szítésére Antal Endre építészmérnököt kérték fel, kikötve, hogy a tervezésbe vonja be 
Dobovszky József István helybéli építészt. A tervek a nyár végére elkészültek és jóváha-
gyást nyertek. Az új iskola építésének költségvetése 280.000 pengő volt. 

1928 szeptemberében ünnepélyes formában elbúcsúztak a régi iskolától. Felolvasták a 
régi iskola történetét, megörökítették a tisztviselők és presbiterek névsorát, majd meg-
kezdték az épület bontását. Október 12-én előkerült az öreg iskola alapköve, a benne elhe-
lyezett óntáblával és régi pénzekkel. Az új épület alapkövét, melynek feliratát Böszörmé-
nyi Jenő, Sebestyén Béla és Gilicze Antal lelkészek szövegezték meg, 1928. október 31-
én, a reformáció napján helyezték el. A vármegyeháztól északra 10,30 m távolságban és 
1,40 m szélességben kiugró déli szegletben, a járda szintjétől lefelé 60 cm mélyen elkészí-
tett üregben az akkor használatos ércpénzeket helyeztek el, s ólomlapot felirattal. A felira-
ton rajta van az építés időpontja, a vezető férfiak, az egyházközség tisztviselői és elöljáró-
inak neve, s az építtetők. Az alapkőletételi ünnepség a 33. zsoltár eléneklése és Böszörmé-
nyi Jenő lelkipásztor imája után a fenti emlékjelek elhelyezéséből állott. Majd a 90. zsol-
tárt és a Himnuszt énekelték el. Az ünnepséget megörökítő presbiteri jegyzőkönyvben ez 
a mondat fejezi be a feljegyzést: „Add Uram, hogy annyi erős lelkű és hitbuzgó, egyházát 
és hazáját szerető magyart adjon az épülő új iskola a hazának, mint amennyit a régi adott!" 

Az építkezés olyan gyors ütemben folyt, hogy az ún. bokrétaünnepélyt már az év 
karácsonyán megtartották, azaz az épület tető alá került. Az L alakú emeletes saroképü-
let Kossuth térre néző főhomlokzata 40,43 m, a Hajdú Lajos utcai homlokzata 25,10 m 
hosszú. Az iskola földszintjét alápincézéssel sikerült egy magasságba hozni az 1883-as 
építésű megyeháza földszintjével. A termek magasságát a tervezett 4,2 m helyett 3,8 m-
re építették; a manzárdtető alkalmazásával elérték a megyeháza magasságát. A kész 
épületet 1929. október 31 -én presbiteri díszközgyűlésen adták át, amelyen meghívott 
vendégként Harsányi Pál esperes és Széli Gyula egyházmegyei gondnok elnökölt. Az 
iskola dísztermében leleplezték Nagy József és felesége, nemes adományozók portréit. 
Az avató díszközgyűlésen Kövér Imre főgondnok ismertette az építés történetét, majd 
jegyzőkönyvileg köszönetet mondtak a tervezőknek és a támogatóknak. Ezzel munkába 
állt az ország egyik legszebb iskolája. Homlokzatára, a most ismét olvasható felirat 
került: „Istenért és hazáért." Tervezték az iskola udvarán egy ártézi kút fúrását, ami az 
1930-as gazdasági válság miatt elmaradt. Később vezették be a vizet az iskola udvarába 
a város ártézi kútjából, a Kossuth térről. 

Először hatosztályos népiskola volt a református iskola úgy, hogy a negyedik osztály 
elvégzésével, a középiskolába lehetett átlépni. Az elemi iskolába azok jártak tovább, 
akik tankötelesek voltak még, de középiskolába vagy nem akartak, vagy nem voltak 
képesek járni. Tíz éves koruk után a középiskolába nem járók nagyon kevesen végeztek 
további osztályokat. Ezért pl. a lánytagozaton sokáig csak öt osztály működött. 1940 



után nyolcosztályos népiskola szerveződött úgy, hogy a felsőbb osztályosok szorgalmi 
ideje a mezőgazdasági munkához igazodott, így nem tíz, hanem kevesebb hónapig tar-
tott. Az ekkor bevezetett hetedik és nyolcadik évfolyam annyira néptelen volt, hogy 
csak a téli hónapokban tudták működtetni. 

Az iskola napja a templomban kezdődött közös imádkozással. Ezután az első óra 
minden alkalommal hittan volt. A hittant és az egyházi énekeket a tanítók oktatták. 
Szakos oktatás, felmenő rendszer nem működött. A tanító mindig ugyanabban az osz-
tályban tanított. A tanulók az osztály padjaiban vagyoni és társadalmi megbecsülés sze-
rint ültek. A szegények hátul foglaltak helyet. Karácsonyra az iskola színjátszó csoport-
ja vallásos darabbal készült. Május elsején megünnepelték a madarak és fák ünnepét. 
Március 15. és október 31. tanítás nélküli ünnepek voltak az iskolában. Az intézmény 
ifjúsági szervezete a Bethlen Gábor cserkészcsapat volt. 

Az iskola további fejlődése megtorpant a világháború miatt. A tanítók egy része be-
vonult katonának, a tanulók vagy olyan szegények voltak, hogy nem volt ruhájuk, mely-
ben iskolába járhatnának, vagy pedig a hadbavonult szüleik helyett kellett dolgozniuk. 
1944. tavaszán a rendszeres légitámadások miatt befejezték a tanítást. Ezután a német 
csapatok szállásolták el magukat az épületben. így a tanárok egy része elmenekült. Az 
október 8-i szovjet bevonulás sem hozott változást az iskola életében. Az elmenekült 
tanítók csak akkor tértek vissza, mikor az egész ország megszabadult a német megszál-
lás alól. 1945 után az állami hatóságok megteremtették az eddigi elemi iskolatípusok 
egyesítésével az „általános iskolát". Ebben 5-8. osztályig bevezették az idegen nyelv 
oktatását, egységesítették a tananyagot. A tanítás 1945. január 14-én kezdődött meg 
újra. Ekkor még mindig hiányzott hét tanító. Erről a problémáról a presbitérium úgy 
határozott, hogy nyugdíjasok behívásával, kisegítők munkába állításával és az Erdély-
ből menekülőkkel kell pótolni a hiányt. 

1945 nyarán az iskolaszék elnöki tisztsége is az iskola igazgatójának vállára 
került. Az iskola vezetését Rácz Lajos vette át. O a problémás korszak ellenére 
igyekezett jó irányba terelni az iskolai munkát. Lassan megindult a tanulói lét-
szám növekedése is. A pedagógusok önkéntes alapon úgynevezett „munka-isko-
lát" szerveztek. A tanulókat a fizikai munka elemeire oktatták, háziipari munkák 
tanítását vezették be (kukoricaháncs-, kosárfonás). 1947 decemberében karácso-
nyi vásárt rendeztek, ahol a gyerekek a maguk készített lábtörlőket, kosarakat, 
táskákat árusították. 

Az iskola helyzete ebben az időben rendkívül szomorú volt. A tanulók alultápláltak 
és rosszul öltözöttek voltak. Sokan szorultak különféle segélyekre. Az alsó tagozatban 
60-as, a felső tagozatban 90-es létszámú osztályok is voltak. 1946-ban a presbitérium 
úgy intézkedett, hogy az eddig egyéb célra használt alagsori helyiségeket adják át torna-
terem céljaira,de mivel az erre alkalmatlan volt, ezért a „munka-iskola" kapott benne 
szállást. Az 1946. szeptember 17-i presbitérium tiltakozását fejezte ki az államosítás 
ellen. Ezt a tiltakozást megküldték a vallás- és közoktatásügyi miniszternek is. Az 1947/ 
48-as tanévzárón még fő témaként szerepelt a gyermekek templomba járása és a konfir-
málás. 1948. június 16-án azonban az országgyűlés elfogadta az államosításról szóló 
törvényt, így ezen a nyáron az iskola az egyház minden tiltakozása ellenére állami kéz-
be került. 
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a szocializmus útjára lépő iskola. 

AZ ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA (1948 - 1990) 

Az államosítás után az intézmény helyzete gazdaságilag stabilabbá vált. Az 1948/49-es 
tanév költségvetési főösszege 49.427,14 Ft volt. Az 1950-es év is sok változást hozott, első-
sorban az új tanterv bevezetését. Ekkor kezdődött meg az orosz nyelv oktatása. A vallástaní-
tás fakultatívvá válásával megkezdődött az egyház teljes kiszorítása a szocializmus útjára 
lépő iskolából. Az épület homlokzatára új felirat került, az „Istenért és hazáért" feliratot a 
„Szocialista hazáért" jelmondat váltotta fel. Az intézmény új vezetője Gáspár Mihály orosz 
szakos tanár lett. Szintén ebben az évben az iskolát leányiskolává alakították, oly formában, 
hogy csak az alsó tagozat maradt koedukált. Ez az állapot 1961-ig állt fenn. Az ötvenes 
években sok volt a zavaró körülmény: fölöslegesen erőszakolt különböző mozgalmak indul-
tak. Pl.: „Termelési verseny" pedagógusoknak, „Takaríts jobban!" mozgalom hivatalsegé-
deknek. Az 1950/5 l-es tanévben 26 értekezletet tartottak, itt zömmel olyan témákat tárgyal-
tak, melyeknek semmi köze sem volt az oktató-nevelő munkához. Az intézmény ebben az 
időben nem fejlődött, az iskola és a szülői ház között nem volt meg a megfelelő kapcsolat, a 
demagóg szólamok sem segítettek ezen. Az ötvenes években az épületben működött a dol-
gozók iskolája és itt kezdte meg működését a MÜM 603. helyi Ipari tanuló iskolája, a mai 
Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola. 

Csoportkép 1961-62 (of. Simon Tiborné) 

Az 1956-os forradalom eseményei nem tudták a testület egységét szétzilálni. A külön-
böző nézetek nem okoztak komolyabb problémát. Az iskolában nem lett úrrá a fejetlen-
ség, az élet a forradalom szovjet eltiprása után hamarosan visszazökkent a rendes kerékvá-
gásba. 1957/58-ban az iskola tartalmi munkája is megváltozott. A nevelők kapcsolatot 
kerestek a szülői házzal. Erre jó alkalom volt a mesejátékok egymás utáni bemutatása. A 
szülők a nevelőkkel közösen készítették a jelmezeket, szinte mindenki megmozdult. 

Az iskola 1961-ben ismét koedukált lett. 16 tanteremben 26 nevelő szakképzett irá-
nyítása mellett tanult 638 tanuló. Szintén ebben az évben vezették be a politechnikai 
oktatási. A formai bővülést a társadalmi munkával létrehozott két műhely-tanterem lét-
rehozása segítette elő. 
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A 60-as , 70-es évek az iskola életében is továbblépést jelentettek. Az épületen belül 
is lett víz, bevezették a központi fűtést, az udvar betontakarót kapott. Korszerűsödött az 
oktató-nevelő munka, a testi nevelés is fokozott szerephez jutott. A hatvanas évek vé-
gétől az iskolában beindult az orosz nyelv tagozatos oktatása. 

„Palma sub pondere ereseit" 

ÁLLAMIBÓL ÚJRA REFORMÁTUS (1990 - ) 

A rendszerváltás után, 1992-ben felépült az iskola korszerű, nagy alapterületű tornater-
me, valamint négy új tanteremmel bővült az épület. Felújították az épület utcai homlokza-
tát és újra a régi felirat lett olvasható az épület főbejárata felett: „Istenért és hazáért". 

1993 nyarán az iskola újra a szentesi református egyházközségek tulajdonába került. Az 
igazgató Licsicsányi Mihály maradt. Az 1994-től önállóan gazdálkodó intézmény felügye-
letére iskolaszék alakult. Ennek elnöke Kádár Ferenc esperes lett. Az iskolaszék 1995-ben 
megszűnt, igazgatási és fenntartói jogkörét a Református Közoktatási Törvény előírásai-
nak megfelelően az igazgatótanács vette át. Az igazgatótanács tagjai a fenntartó egyház-
községek lelkipásztorai, gondnokai, két-két presbiter, az iskola igazgatója, gazdasági ve-
zetője, a tantestület képviselője és a vezető hitoktató. Az igazgatótanács első elnöke dr. 
Bubla László lelkész-tanár lett. 1995 decemberében az intézményben vezetőváltásra ke-
rült sor. Dr. Bubla László lett a megbízott igazgató. Munkáját igazgatóhelyettesként Karikó-
Tóth Tibor segítette. Az igazgatótanács új elnöke Sipos Árpád lelkipásztor lett. A tanév 
végén Licsicsányi Mihály korengedményes nyugdíjba vonult. A nyugdíjas pedagógus-
ként segítő, a problémákat bölcsen kezelő Dr. Bubla László a tanév végén leköszönt igaz-
gatói megbízásáról. Az intézmény megbízott, majd egy év múlva kinevezett igazgatója 
Karikó-Tóth Tibor lett. Igazgatóhelyettesként Dr. Mokbelné Bacsa Éva segíti a munkáját. 

Az iskola főbejárata mellett látható az egykori iskolaigazgató, az 1849-ben halálra, majd 
kegyelemből 20 évi várfogságra ítélt Hajdú Lajos (1813 - 1901) márvány emléktáblája, ame-
lyet egy emlékünnepség keretében 1998 márciusában Sipos Árpád lelkipásztor leplezett le. 

Az iskola látképe a református templom tornyából 
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1996-ban Kiss Bálint emlékkiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. Ekkor került 
először megrendezésre az azóta is töretlen népszerűségnek örvendő Suli-váró, amelyen 
a leendő első osztályosok játékos formában ismerkedhetnek meg az iskolai élettel. E 
tanév végén a nyolcadik osztályosok részére első ízben szerveztek záróvizsgát. Nyáron 
az épület folyosóinak majdnem hetven évet szolgált, erősen leromlott állapotú burkola-
tát korszerű járólapokra cserélték. Ebben az évben hozta létre az intézmény - saját erő-
ből - a korszerű Internet-elérést is biztosító informatika szaktantermét. Ettől az évtől 
kezdve a világhálón is olvasható az iskola folyamatosan korszerűsített weblapja. 

1997-ben a megkopott udvari homlokzat is megújult. Tavasszal a szülőkkel együtt jó 
hangulatú, vidám délutánt töltöttek el a tanítók, tanárok, egykori kollégák. Elkészült az 
intézmény címere. A pálmafa és a latin jelmondat a megújulást hirdeti - Palma sub 
pondere ereseit avagy teher alatt nő a pálma. 

1998-ban régi formájának megfelelően helyreállították az előcsarnokot és a díszlép-
csőt. A folyosók elavult „egyenzöldjét" a frissebb és kellemesebb halvány színek vál-
tották fel. Ebben az évben új helyére költözött a végre megfelelő méretű és felszereltségű 
tanári szoba. A tanárok munkáját azóta korszerű számítógép és nyomtató is segíti. Az 
iskolai könyvtár is önálló helyiségben várhatja immár egyre gyarapodó számú olvasóit. 
Tavasszal a sikeres iskolai emlékhét sokszínű programjai várták az érdeklődőket. Régi 
fényképekből, tablókból, iskolai dokumentumokból álló iskolatörténeti kiállítás és egy 
magángyűjtő Biblia bemutatója mellett, az iskola beszélgetésre hívta meg nyugdíjas 
dolgozóit. Az iskolai Alapítvány sikeres jótékonysági bált szervezett, amelyen a nyol-
cadik osztályosok nyitótánca nagy sikert aratott. 

1999-ben a Kisújszállásra költözött Sipos Árpád helyett Kovách Péter lelkipásztor lett az 
igazgatótanács új elnöke. Ebben az évben több tanterem felújítására került sor. Tavasszal újra 
megrendezésre került a Suli7 programsorozat. Az iskola japán lektora, Sasaki Yayoi szervezé-
sében Japán kulturális nap várta az érdeklődő diákokat, felnőtteket. Sportprogramok, élmény-
beszámolók mellett nyílt tanítási órákat is tartott az intézmény. Nyáron elkészült az udvari 
kerékpártároló. Az udvaron egy sikeres pályázatnak köszönhetően streetball pályát vehettek 
birtokba a sportolni vágyó tanulók. Ettől a nyártól két szabadtéri pingpongasztal, egy esztétikus 
udvari kút és több pad váija a szünetben tanulóinkat. Az iskolai alapítvány, egy Amerikában 
élő öregdiáknak - Boross Lajosnak - köszönhetően 650.000 Ft-tal lett gazdagabb. 

2000-ben a SULINET projekt jóvoltából új tanterembe költözhetett az immáron 20 
gépből álló hálózat. Szkenner, lézernyomtató, Zip-drive is segíti az informatikai okta-
tást. Az informatikai szaktanteremben korszerű hálózat épült ki, s egy speciális nyelv-
oktató szoftver is segíti az angol és német nyelv multimédiás oktatását. 

A Suli7 programjai között újra nagy sikert aratott sport- és játékbemutatóival ajapán nap, 
sok látogatója volt a Kálvin Kiadó könyvkiállításának, rendhagyó illemtanórát tartott Dizseri 
Eszter írónő. A nagykőrösi főiskola diákjainak a „málenkij robotról" szóló megrázó színda-
rabja, a Tiszaladányi Jeremiád több mint száz nézőt vonzott. Kiss Bálintnak az iskola peda-
gógusai által megtisztított és felújított síremlékét a vésztői iskola diákjaival együtt koszorúz-
tuk meg. Tavasszal került megrendezésre a „Kurca fátyla" színjátszó fesztivál, amelynek 
egyik szervezője az iskola volt. Májusban fejeződött be az ebédlő épületének teljes külső 
tatarozása. Az új homlokzat szépen illeszkedik az intézmény megújult külsejéhez. Nyáron 
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új, korszerű és esztétikus padló- és falburkolatot kapott az intézmény 60 fős ebédlője. Tága-
sabb helyre költözött a kibővített iskolai hangstúdió. Az elsős tantermek új padokat kaptak. 
Ősszel a második jótékonysági est szép sikerrel zárult. Az első osztályosok népi játékai, a 
negyedikesek matróztánca mellett a nyolcadikosok palotása jelentette a bál nyitányát. 

Megújult s évről évre jelentősen bővül az iskolai könyvtár többezer kötetes állomá-
nya. A hagyományos kötetek mellett videokazetták, CD-Rom-ok, CD lemezek is gyara-
pítják az állományt. 2001-től díjmentes internet szolgáltatással (elektronikus levelezés, 
web-böngészés) is bővül majd a könyvtár kínálata. 

Az intézmény épületei kívül-belül megújultak, s évről-évre jelentős mértékben növekszik 
az oktatást-nevelést segítő tárgyi eszközök száma, (videokamera, írásvetítők, hifi berende-
zések, stb.) Számos sportverseny (iskolai úszóbajnokság, reformációi emlékfutás, plussz-
verseny), egészségnap, karácsonyi és húsvéti kavalkád, egyházi csendesnapok, kerékpár és 
gyalogtúrák, színpadi előadások, módszertani vásárok színesítik az iskola hétköznapjait. 

Az egyházi év ünnepnapjait méltó módon ünnepli meg az intézmény. A tanévnyitó és tanév-
záró ünnepségek a református nagytemplomban ünnepi istentisztelet keretein belül zajlanak. 
Október 31-én, a reformáció napján pedagógusok, diákok és egyháztagok közös ünnepi em-
lékműsor segítségével emlékeznek a régmúlt idők nagy reformátoraira. Az elmúlt években 
advent vasárnapjain az iskola gyermekkórusának és tanári énekkarának műsora színesítette az 
ünnepi istentiszteletet. A csendes napok programjai (színielőadás, játékok, vetélkedők, közös 
éneklés) a diákok részére különleges alkalmat kínálnak az evangélium üzenetének megértésé-
hez, feldolgozásához. Az idei esztendőben bibliai tábor hívja az érdeklődő diákokat. 

Az intézmény népszerűségét, elfogadottságát a város lakosságszámának csökkenése 
ellenére is, az évek óta megfigyelhető növekvő iskolai létszám is jelzi. 

Az egykori népiskola felvéve a polihisztor lelkipásztor nevét, Kiss Bálint Református 
Altalános Iskolaként újra elfoglalta helyét Szentes intézményei között, s üdítő színfoltot 
jelent a város sokszínű oktatási palettáján. 

Antalné Koncz Éva - Karikó-Tóth Tibor 
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III. „Én iskolám" 

A SZENTESI KÖZPONTI REFORMÁTUS NÉPISKOLA ÚJ ÉPÜLETÉNEK 
ÉPÍTÉSI TÖRTÉNETÉHEZ 

Feljegyezte Dr. Sebestyén Zoltán, Sebestyén Béla szentesi református lelkész fia, 
Futó Zoltán békésbánáti esperes unokája elbeszélése nyomán, /1990. február 2-án, Bu-
dapesten, a szentesiek klubja összejövetelén/ Gilieze László, nyugalmazott szentes-
felsőpárti református lelkész. 

Az 1804 körül elkészült, kollégiumi stílusú régi református iskolaépület helyett, ame-
lyik a piactéren, a templom mögött volt, - 1926-ban az egyház új iskolát, benne díszes 
tanácstermet és a szükséges egyházi igazgatási irodákat magába foglaló épületet kezdett 
emelni. Ebben az időben a gazdálkodókból álló egyház a gabona kedvező ára miatt anya-
gilag elég erősnek tudta magát erre a vállalkozásra. Hanem rövidesen elkövetkezett a gaz-
dasági válság, ami éppen a gazdaközönséget sújtotta nagyon. Az építkezésben megtorpa-
nás állott be. A falak készen voltak, de a tetőzet gerendázata, s a befejezéshez szükséges 
összeg hiányzott. Mint iskolaszéki elnök: Sebestyén Béla kapott megbízást, hogy a kul-
tusz-minisztériumban járjon el rendkívüli államsegély érdekében. Ott történt vele a követ-
kező esemény, melynek a kezdete egy évtizednél hosszabb időre nyúlik vissza. 

Valamikor az első világháború elején Lúgosról, ahol akkor lelkész volt, Szentesre uta-
zott vonaton. Az egyik állomáson, talán Temesváron, várakoznia kellett az állomáson. A 
váróteremben telepedett le. Bóbiskolt. Az útitáskáját maga mellé tette a padra, vagy az 
asztalra. Félálomban észlelte, hogy mellé ült valaki, s egy pont ugyanolyan táskát tett le az 
övé mellé. Meg is rebbent, hogy jaj, mi lesz, ha véletlenül elcserélődik a táskája?! Mire a 
Szentesre, apósához hazavivő vonata indulására felébredt, a saját táskája helyében csak a 
másik táska volt mellette. Bosszúsan vette észre a hiányát, mert nagyon féltett jó borotvá-
ját sajnálta, abban a sejtelemben, hogy végképpen elvesztette. Kinyitja a másik táskát 
biztonság okából, hátha mégis téved. A táskában nem az ő holmija van, hanem tömve az 
akkori kék százforintosokkal, rengeteg pénzzel. Benne a tulajdonos neve is: Grőbel báró. 
Sebestyén Béla a táskát bevitte az állomásfőnökhöz, láttamoztatni, igazolandó, hogy hol 
és mennyi pénzzel találta. Egyben kérte azt is, hogy minden irányban telefonáljon az állo-
másokra, hogy ott a vonatok érkezésekor hangosan hirdessék: Grőbel báró kofferja Sebes-
tyén lelkésznél van, aki Szegeden keresztül Szentes felé utazik. Mire Sebestyén Szegedre 
ért, ott az állomáson kiabálta egy vasutas, hogy Sebestyén lelkészt kéri Grőbel báró: várja 
meg őt Szegeden. A következő vonattal a báró is megérkezett Szegedre. Az állomásfőnök 
előtt az átadás hivatalosan megtörtént, a báró nagy hálálkodások között vitte magával. 
Egy akkor eladott nagy birtokának a teljes ára benne volt a táskájában. Hogy Sebestyén 
Béla visszakapta volna a saját táskáját a benne volt holmival, arról nincs már emlék. - Az 
évek teltek, a világháború következménye volt az ország területének kisebbedése, Lúgos 
idegen országhoz került, Sebestyén Bélát apósa utódjának választották Szentesen. 

Az iskola ügyében a minisztérium folyosóján járva az egyik ajtón olvassa a magas 
rangú tisztviselő nevét: Grőbel báró. Eszébe jutván a régi esemény, próbaképpen benyi-
tott hozzá: az ő egykori ismerőse-é? Az volt. A kölcsönös üdvözlés és az emlékeztető 
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beszélgetés után azt mondta a lelkész: hanem, Báró úr, akkor ön nekem adós maradt a 
köszönettel! Erre az mentegetőzni kezdett, hogy rettenetes zavarban volt, restellte is 
később, hogy hálájának nem adott kifejezést, de otthon a két legszegényebb munkásá-
nak egy-egy tehenet adott éppen e számon tartott tartozása kifejezése képen. Mire Se-
bestyén lelkész így szólt: Báró úr, most megadhatja a tartozását. Az iskolánk építése 
elakadt, ez meg ez kellene még, államsegélyért jöttem. 

A Báró úr intézkedett, mert lehetősége volt rá: az egyház kapott államsegélyt, sőt a 
faanyagot a báró úr az egyik saját erdejéből ajándékba adta az építkezés folytatására. 

A közlés azzal fejeződött be, hogy lám, Isten csodásan működik, ami az övéivel törté-
nik, semmi sincs hiába... 

Gilicze László 

EMLÉKEZÉS EGYKORI ISKOLÁMRA 

1923 őszén félénk kis tanyai gyerek lépett be a szentesi Központi Református Népis-
kola kapuján. Édesanyja kezét szorongatta. Nagy hatással volt rá az öreg iskola emele-
tes épülete, s az udvaron gyülekező gyereksereg. 

Csoportkép 1932-33 (dr. Molnár László gyűjteményéből) 

Ez a kisfiú én voltam. Akkor még nem tudtam, de hamarosan megtanultam, hogy itt 
nincs kitől félnem. A szigorú tekintetű Papp Antal igazgató úr és Molnár Sándor első 
osztályos tanítóm is barátságos, meleg szívű, gyermekszerető emberek. Senkit se bánta-
nak. Emlékük felejthetetlenül a szívemben maradt. Beírták nevemet az anyakönyvbe. A 
2 - 3 - 4 . osztályokban Szilágyi Károly, Szabó Antal és Varga Béla voltak a tanítóim. 
Szívesen emlékszem vissza rájuk, meg az 1803-ban épült református iskolára, amelyet 
Kiss Bálint neves lelkipásztor építtetett és Szentes város első emeletes épülete volt. 

Megkezdődött a tanítás, lassan összeszokott az osztály. Tanulgattuk a betűket és a 
számokat. Akkor még a hagyományos fonomimikai, azaz hangoztató és mutogató mód-
szerrel tanultunk. Minden hangnak megvolt a jele. Néhányra még most is emlékszem. 
Pl.: az „a" betűt jobb tenyerünkbe hajtott fejjel / - mintha aludnánk - / és az „a" hang 
hangoztatásával tanultuk. így ment kezdetben a betűk összeolvasása is. Hasonló ehhez 
ma a süketnémák jelbeszéde. - A számoláshoz számológépet használtunk. 
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Csoportkép 1933-34 (dr. Molnár László gyűjteményéből) 

Palatáblára palavesszővel írtunk és spongyával töröltünk. A tábla egyik oldala vona-
las, a másik pedig kockás volt. A tanító úr asztalán volt egy nádpálca, amelyet nemcsak 
a betűk mutogatására használt. Nagy ritkán szeretetből körmöst, sőt súlyosabb esetek-
ben fenekest is kaphattunk vele. Volt is síri csend, rend és fegyelem a tanteremben. 

Akkor még hosszú padokban ültünk előmenetelünk sorrendje szerint. Elöl ült a legjobb 
tanuló, hátul pedig a leggyengébb. Ez az ülésrend a feleletek sikerétől függően változhatott. 

Szép eredményt értem el. Ilyen volt az év végi bizonyítványom: Magaviselet: példás, 
Szorgalom: dicséretes. Előmenetelem: Vallástan: kitűnő, Magyar nyelv: Olvasás: kitű-
nő, írás: jeles, Beszéd és értelme gyakorlat: kitűnő, Számtan: kitűnő. Rajzolás: jeles, 
Éneklés: kitűnő. - Nem volt rosszabb bizonyítványom a további években sem. 

Délelőtt és délután is volt tanítás. Ebédre hazajártunk. Nem akárhogyan ám. hanem 
csoportosan kettes sorokban attól függően, hogy ki merre lakott. Egy gyerek volt a „vigyá-
zó". Ha felnőttel találkoztunk, egyszerre és hangosan köszöntünk. „Jó napot kívánok!". 

Csoportkép 1934-35 (dr. Molnár László gyűjteményéből) 
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Csoportkép 1935-36 (dr. Molnár László gyűjteményéből) 

Rendszeresen jártunk templomba. Vasárnaponként együtt a hat osztály. A templomban a 
szószékkel szemben az első emeleti karzaton ültünk. - A földszinten az orgona felőli oldalon 
ültek a piarista lányok és a gimnáziumi tanulók. A jó hangú hatodikosok temetésekre is jártak 
Kremán Ferenc kántor úrral. Éneklésükért szerény kereset is járt nekik. Emlékezetesek voltak 
a majálisok, a madarak és fák napján a ligetben. Ilyenkor habos jegeskávét kaptam édesanyám-
tól. A vizsga a nagytemplomban volt az egyházi vezetők és a szülők jelenlétében. Ilyenkor 
külön vizsgalapra írtunk tollal és tintával. A templomba bevitt táblára krétával írtunk. 

Öröm volt a nyári szünidő. A legtöbben otthon töltöttük, szüleinknek segítettünk. Me-
zítlábjártunk. A szegényeket a szüleik elszegődtették egy - egy gazdához a tanyára. Libát, 
pulykát őriztek. Nyári keresetük egy öltözet ruha meg egy pár cipő volt, a jobb helyeken 
és a gazda kosztolta őket. Többen már a tanév vége előtt kimaradtak és csak késő ősszel 
jöttek iskolába, hogy többet keressenek. Télen azért hiányoztak, mert nem volt meleg 
ruhájuk, csizmájuk. Emiatt sokan nem tudták elvégezni az elemi iskola hat osztályát. Anal-
fabéták maradtak, írni - olvasni nem tudtak. A nevük aláírása helyett egy keresztet tettek. 



Örüljetek, Ti, mai gyerekek, akiknek aranyéletetek van hozzájuk képest. Szép ruhá-
ba, szép tiszta iskolába járhattok, ahol tízórait, ebédet, uzsonnát is kaphattok. Továbbta-
nulhattok. 

Dr. Bubla László 

Csoportkép 1989-90 (of. Bugner Irén) 

Csoportkép 1999-2000 (of. Sáfrán Bálint né) 
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MEGHÍVÓT KAPTAM... 
(Visszaemlékezés régi iskolámra) 

70 éve, a régi Megyeháza mellett épült fel régi iskolám, a Kossuth téri! Költségeit 
akkor a reformátusok adták össze, s így lett a város egyik legszebb iskola épülete a város 
központjában. 

Én Szegvár, a régi megyeszékhely szülötte, - aki máig is büszke szülőfalujára - a 60-
as években kerültem el erről a helyről, ahová Mária Terézia utasítására építette fel elő-
ször megyéjének „székházát" a vármegye, nem kis költséggel. (1768) 1875-ben döntöt-
tek azonban arról, hogy a jövőben Szentes legyen a vármegye székhelye. 

így épült tehát fel 1878-ban ez a gyönyörű épület - amely ma már gazdátlan - s mellé 
az én igazán kedves iskolám, a Kossuth téri Iskola: 1928-ban 70 éve! 

Eddigi életének felén sem volt túl ez az épület, mikor én idekerültem a 60-as években, 
36 évvel ezelőtt. Emlékeimben ez a három esztendő, amit itt töltöttem, csodálatos és 
meghatározó volt! A falusi gyerekekhez szokott, csak városszéli gyerekekkel foglalko-
zó nevelőnek a város egyik központi iskolájába kerülni kicsit félelmetes volt, ma úgy 
mondanánk kihívást jelentett. Új arcok, városi gyerekek, új kollégák, új környezet, ma-
gyar szakosként, akikkel akkor „Tiszát lehetett rekeszteni". 

Ahogy visszaemlékszem, a „beilleszkedés" simán ment. Szívesen emlékszem kollégáimra, 
akik közül a Nyéki házaspár meghatározó nevelő párosa volt ennek az iskolának. Balogh Er-
zsike, akivel párhuzamos osztályt vezettem, komoly, talpig becsületes kolléga volt. Ahogy 
elnézem az 1965-ben készült tantestületi képet, mindenkiről jutnak eszembe emlékek, szépek! 

A tanítványok, ezek a városi gyerekek is melegszívűek, nevelőtisztelők voltak, mint a 
falusi gyerekek. Biztosan jó nevelő voltam, mert jó gyerekeket neveltem, akik még most 
is meghívtak találkozóikra. Az én volt tanítványaim mind rendes emberek lettek, isme-
rik az emberi értékeket, szeretnek találkozni, elmerengni a múlton. 

Nagyon szép 3 évet töltöttem el ebben az iskolában, ahol még az órarendet is úgy 
készítették, hogy nekem, mint kismamának is legyen időm hazamenni második gyer-
mekemet megetetni, mert akkor még csak 3 hónap volt a gyermekápolási idő, és nagyon 
kezdetleges volt a bölcsödé-hálózat. Azóta is kötődöm régi iskolámhoz, mindkét gyer-
mekem idejárt iskolába, mint nyugdíjast, már többször meghívtak prózamondó verse-
nyekre, s itt ebédelhetek! 

Azóta azonban sokat változott a világ! Ezt nagyszerűen bemutatták azok a tablók, 
amelyek az elmúlt 70 évről szóltak. Azok az évek, amelyeket én itt töltöttem, azonban 
egy kicsit hiányosak voltak, de emlékeimben mégis élnek, kitörölhetetlenek. 

Nem az olajozott falakat, az olajos padlót, a fűrészporral tisztított kövek nehéz illatát 
hiányolom! Nagyon kedvesek,a képek, melyek az én tanítványaimról készültek akkor, 
piros nyakkendőben ülnek vagy állnak az összefirkált, vésett udvari falak előtt megörö-
kítve önmagukat - akik voltak - a mának, mai önmaguknak. Állnak az összerepedezett 
fekete tábla előtt velem és a VII.B naplójával 1962-65-ben. Mert az emlékek szépek. 
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megmaradnak, elkísérnek ha jók, ha rosszak! Mi pedig már csak a „szépre emléke-
zünk"! A mát pedig köszönjük az újaknak, akik most is nevelnek, oktatnak, s ilyen 
szépen megszervezték ezt az ünnepet is, október 31-én, az iskolaépület 70. évfordulója 
alkalmából. 

Tapasztaltam, hogy az anyanyelv szeretete ma is szívügye a mai magyar és minden 
tanárnak is, erre nevelik ma tanítványaikat a színvonalas versenyek szervezésével is! A 
nagyobb elvárásoknak is igyekeznek jól megfelelni azért, hogy a „ma" valamikor szép 
emlék legyen a ma emlékezőknek, a ma élőknek! 

Az iskola egyik volt nevelője 
Dr. Magyar Jánosné 

1998. okt.31. 

„ ÉN ISKOLÁM „ ... 

így nevezem a Kiss Bálint Iskolát, illetve a Kossuth térit, mert 41 éves tanári mun-
kámból 25 esztendőt itt töltöttem. Nagyon jó visszaemlékezni rá! Hogy miért szerettem 
itt lenni? Egyszerű a válasz. Jól éreztem itt magam. 

Nyíregyházán kezdtem tanítani. Fájó szívvel jöttem el onnan. Szentesi vagyok, de a 
Kossuth téri iskolába, 1967 augusztusában tettem be először a lábam. Én más iskolába 
jártam, itt semmi kapcsolatom nem volt. 

Drága Nyéki Gyuszi bácsi, az akkori igazgató fogadott. Rövid idő alatt megismertem 
a kartársakat, és néhány héten belül „otthon voltam"! 

Berendezkedtem a tanári asztalon. Ez azt jelentette, hogy csak itt-ott látszottam ki a 
füzethalmazok és egyéb rekvizitumok közül. Családias hangulat, vidám, kedves kartár-
sak, szeretni való gyermekek. Mi kell ennél több? Munka volt, hogy ki se látszottunk 
belőle. Abban az időben a pedagógus afféle „mindenes" volt. A népszámlálástól kezdve 
a Párt születésnapjának, az Úttörőház évfordulójának megünneplésén kívül az Éneklő 
Rajok megszervezéséig mindent csináltunk. De nem bántuk. Ez is alkalom volt arra, 
hogy a gyerekekkel együtt legyünk. Itt megtanult mindenki dolgozni. Nagyon bennem 
maradt az egyik gimnáziumi tanárom mondása. így jellemezte a hozzájuk került gyer-
mekeinket: a Kossuth tériek megtanulták a rendszeres, folyamatos munkát. 

Emlékszem egyszer nagyon sok minden összejött. Azt találtam mondani az egyik 
osztályban: 

- No, ha bekerülök a „vigyorgóba", majd kipihenem magam. 
- Meglátogatjuk a tanárnőt, mit vigyünk? 
- Gesztenyepürét. 
Pár nap múlva a névnapomon, a tanári asztalon 32 tányér gesztenyepüré állt. /31 volt 

az osztálylétszám! / Véletlenül ugyanannyi kiskanál is akadt... 

Sok műsort csináltam. Nem tudom a számát, de vállalom valamennyit. Ebben az 
iskolában lehetett műsort készíteni! Az április 4-i arról szólt, hogy befejeződött a há-
ború. Kodálytól vettük a kísérőzenét, és József Attila, Radnóti, Illyés verseit idéztük. 
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Máskor ugyanilyen alkalommal „Tavaszköszöntőt" csináltunk. Weöres, Tóth Árpád, 
Kosztolányi szavait tolmácsoltuk. Ez az összeállítás az Úttörővezetőben is megjelent! 
Egyszer Gyuszi bácsi, akiről köztudott volt, hogy korán reggel, a csendben végzi az 
irodai munkát, rám förmedt: - Mi az ördögért próbáltok hajnalok hajnalán? - Csak 
délutánra hívom a gyerekeket, - lepődtem meg. - Kívülről tudom a műsorodat - vála-
szolta, és idézett is belőle. Aztán kiderül, hogy a gyerekek önszorgalomból jártak be, 
hogy minél szebben mondják. 

Volt egy színjátszó szakkörünk is. Váci Mihályról neveztük el, aztán Ingyom-bingyom 
lett a neve. Ez jobban illet a műsorainkhoz. Istenem, mennyit játszottunk, bolondoz-
tunk. Hívtak bennünket sokfelé. Végigénekeltük a falut, mindenki odajött, mintha a 
kisbíró dobolna. Pécsett, az Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon kétszer is vol-
tunk. A „hétmérföldes csizma" díjat is megkaptuk. „Vannak-e medvéid?" Voltak! Ez 
volt az összeállítás címe. Ma is őrzöm a kismackót, amit kaptunk. Csináltunk vásári 
komédiát, Gárdonyi, Móricz feldolgozást, sok mindent, ahol szép szöveget, szépen le-
hetett mondani. Ragyogó ötleteik voltak a gyerekeknek. Sokat improvizáltak. Az egyik 
műsorban volt egy jelenet, ahol „álmából ébredt a falu népe". Aztán egy előadáson, 
iszonyatos vekkercsörgés. Bevittek egy órát, s anélkül, hogy a többiek tudtak volna 
róla, beleberregett a csendbe... Ok is meglepődtek, én meg majdnem beestem a színpad-
ra a kulisszák mögül. 

Éppen, mikor az iskola 50 éves fennállását ünnepeltük, az egyik lány a színpad szélére 
ülve, úgy lóbálta a lábát a zenekari árokba, mintha egy kiránduláson lenne. Ettől minden 
feszültség feloldódott, a többiek is szívből komédiáztak. Sok műsorunk megjelent nyom-
tatásban, tán túl is van a tucaton, de a legtöbbet le sem írtam, csak úgy „összeállt". 

Aztán a szakkör megszűnt... A játék nem. Az osztályommal jártunk lucázni, betlehe-
mezni. Mi csináltuk az első 56-os műsort. Ebben már pedagógusok is voltak. Az első 
központi ünnepséget is mi adtuk a Városházán. 

Minden osztályomról azt hittem, ők a legkedvesebbek. Aztán a következőről, ők is 
ugyanilyen kedvesek. 

Volt egy osztályom, ahol különösen sok probléma volt. Bizony még a rendőrségre is 
be-beidéztek. Aztán valahogy csak eljutottunk a ballagásig. Vártuk a csengőt, meg is 
szólalt, indulni kellene, de két gyerek nincs ott. A többiek viszont állították, hogy az 
ajtót valami kutya kaparja. Türelmetlen lettem és kivágtam a 9-es ajtaját. A hiányzó két 
gyerekem ott állt egy hatalmas, barna posztókutyával. „A kutya osztálytól a játékos, 
szép évekért"! Olyan jót sírtunk együtt, hogyha a kutya ijedtében elkezd ugatni, tán azt 
sem halljuk. 

Ahogy telt az idő egyre több olyan tanítványom volt, akinek az édesanyját, édesapját, 
sőt mindkettőt tanítottam. Olyan is volt, akinek a nagyanyját édesanyám, a lányát, fiát, 
unokáját még én tanítottam. „Mert nagy az én családom, nagy a mi családunk" /Kosz-
tolányi/. Egyszer egy rádiófelvételen - Kirakodóvásár - megkérdezte a riporter: miért 
nem tanítok középiskolában? Azt feleltem, azért, mert itt olyan jól érzem magam, hogy 
innen engem csak lábbal kifelé visznek. Jóval túl a nyugdíjhatáron jöttem el. Most, 
hogy visszagondolok az ott eltöltött évekre, megint melegszik a szívem. 
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Az ókorban azt mondták, az lesz pedagógus, akit büntetnek az istenek. Engem szere-
tett az Isten, megengedte, hogy pedagógus legyek. És kaptam olyan szép éveket, mint a 
Kossuth téren eltöltöttek. 

Szentes Szent György havában 
Ráfiné Takács Katalin 

ÜNNEPELÜNK 

Iskolánk évfordulóját ünnepeljük s engedjétek meg nekem, úgyis, mint ezen iskola 
régi növendékének, de úgyis, mint az iskola hosszú évtizedeken át hűséges és elismert 
tanítóinak. Molnár Sándor igazgató-tanítónak és Molnárné Nagy Terézia tanítónőnek 
fia, hogy szüléimről néhány gondolatomat megosszam az ünneplőkkel. 

Édesapám 1887. június 25-én Szentesen született. A középiskola elvégzése után a 
Sárospataki Állami Tanítóképzőt végezte el 1908. júniusában. Tanítói állást kapott a 
volt Abaúj-Torna megye szikszói járásában lévő Felsőkázsmárk községben./ jelenleg 
Szlovákia/. Itt 1908 őszétől 1910. augusztus 31-ig tanítói és kántori teendőket látott el. 

1910 nyarán egy Szentesen megüresedett tanítói állást megpályázva a szentesi refor-
mátus egyháztanács 1910. július 31-én tartott ülésén egyhangúlag tanítóvá megválasz-
totta. Az I. és II. világháború okozta kihagyásokkal itt tanított és éveken át, mint az 
iskola igazgatója vezette ezt az iskolát 1947. őszén bekövetkezett haláláig. Édesanyám 
1891. január 23-án, Szentesen született. A polgári leányiskola elvégzése után 14 éves 
korában felvételt nyert 1905-ben a Szabadkai Állami Tanítóképző Intézetbe, melyet 
1909 júniusára kitűnő eredménnyel el is végzett s tanítónői oklevelet nyert, kapott és 
már 1909 szeptemberétől Szentesen a református egyház iskolájában tanított. 

Emlékezetem szerint mielőtt e központi iskola felépült, szüleim először a volt Sarkadi 
Nagy Antal utcában /ma József Attila utca/ két tantermes iskolában tanítottak. Az utca-
fronton a lakásuk volt és ennek folytatásában az udvaron a két tantermes iskola. Ezen a 
helyen addig tanítottak, amíg a központi iskola felépült. 

Édesanyám is korán itt hagyott bennünket, 1948 márciusában halt meg súlyos, gyó-
gyíthatatlan daganatos betegségben. 

Pedagógus szülők gyermekei igazolhatják, hogy ez a körülmény nem jelentett ked-
vezményt, kivételezést, sőt, nem egyszer felénk is elhangzott „ha te nem tanulsz és 
viselkedsz jól, hogy várjam el ezt a többiektől!" 

Emlékszem, elsős koromban egy alkalommal az ablakon kinézve nagyapám egy mun-
katársát láttam elmenni az utcán, - óraközben felálltam a padból és az ablakhoz mentem, 
édesapám volt a tanítóm ekkor - haragosan a helyemre zavart, hogy óra alatt nincs sétál-
gatás, mire én vélt igazam tudatában mentegetőzve mondtam, de ott ment az utcán a 
nagyapám munkatársa, akivel nagyapámnál sokszor találkoztam már. 

Kimondhatatlan hálával emlékszem rájuk, sokat kaptam tőlük lelkiekben, ismeretek-
ben s érdekes, bár sem bátyám, sem én nem választottuk induláskor a pedagógus pályát, 
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mégis génjeinkbe átörökítették a vonzalmat az oktatás, az ismeretterjesztés iránt. Bá-
tyám Műegyetemet végzett, de már a negyvenes évek végén óraadóként kezdett dolgoz-
ni Debrecenben, az Építőipari Szakközépiskolában s néhány év múlva ez lett a főfoglal-
kozása ezen iskolában. 

Én 40 éven át jogi munkakörben dolgoztam s ez alatt az idő alatt, amíg a Pollák 
Mihály Szakközépiskolában technikusi vizsgára előkészítő tanfolyam és vizsgáztatás 
volt - legalább 15 éven keresztül - mint óraadó tanár jogi, vezetési és gazdasági ismere-
teket oktattam. Nyugdíjas éveimben is végzek ismeretterjesztést, mert 25 éve gyűjtöm 
a képeslapokat, témánként kiállításra kész anyagokat készítek s addig, amíg ez elkészül, 
én szerzek hasznos, új ismereteket, s amikor már kiállításon a látogatók elé tárom az 
anyagot, a megszerzett ismereteket adom át, ismeretterjesztést végzek. Több mint 10 
éve veszek részt helyi és országos kiállításokon. Szombathelyen, Budapesten, Hódme-
zővásárhelyen, Szentesen, - már 22 kiállításon mutattam be összeállításaimat, városké-
pek, templomok és templombelsők, üdvözlőlapok és magyar festők festményei képes 
levelezőlapokon című témakörökben. 

Kívánom, iskolánknak sok-sok olyan lelkes, igazi hivatástudattal munkájukat végző 
pedagógusai legyenek, akik méltó utódai lesznek az iskola eddigi fennállása alatt itt 
munkálkodottaknak és most munkálkodóknak. 

dr. Molnár László 
nyugdíjas, aranydiplomás jogász. 

VISSZAEMLÉKEZÉS 

Kossuth téri iskola? Hm! Régi szép emlék. 

1970-ben hagytam el a falait, a nagy árvíz évében. Osztálytársaim zömét már csupán 
a tablóképek segítségével tudom felidézni. Ennyi év után mire is emlékszem? Kedves 
tanárokra, szigligeti fantasztikusan jó nyári táborokra, külföldi jutalomútra, kalandos 
osztálykirándulásokra /hála osztályfőnökünknek, Ráfiné Katikának/, a technika órán 
sütött kávétortákra... 

No meg Simon Tiborné tornatanárnőnk szlogenjére: 
„ Csináld lányom a hasizomgyakorlatot! Nem a gólya hozza a kisbabákat." 

Hálával és szeretettel: 
Molnár Katalin 

VISSZAEMLÉKEZÉS 

Én 1917-ben kezdtem a tanulást a régi épületben, a hat osztályos, református, elemi 
fiúiskolában. A bejárat a Kossuth tér felöli oldalon volt, a folyosóról enyhe ívben görbü-
lő lépcső vezetett az emeletre, az udvaron fabódés vécé volt, vízvezeték nem volt, a 
tanterem falán lévő bádog tartályba hordtuk a Kossuth téri kútból az ivóvizet. Volt úgy, 
hogy mi tanulók naponta 1 -2 darab fát vittünk fűteni. Az akkori időkben, jó esetben a 
tanító úr padjában volt a mogyorófa vessző és csak körmöst kaptunk a vonalzó lapjával. 

Úgy tudom, hogy rajtam kívül még hárman élnek az együtt iskolát kezdők közül. 
Cseh János szobafestő, Erdélyi Mihály kocsigyártó. Széli Sándor gazdálkodó. 
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A tanítók a következők voltak: Pap Antal igazgató, Vecseri Lajos, Varga Béla, Berceli 
Károly, Molnár Sándor, Rácz Lajos, Bocos Margit, Antal Aranka. 

Iskolaszolga: Ugrai bácsi és felesége voltak. 
Szentes, 1998 okt. 13. 

Kovács Sándor 
88 éves, nyugdíjas asztalosmester 

„EMLÉKEZEM" 

Hogyan is emlékezzem életem első iskolájára? Csak pár sort kértek, de annál nyilván 
több lesz. mert így hatvan felé, az ember a kelleténél is szívesebben emlékszik vissza 
gyermekkorára. Ugyanakkor hazugság lenne valami olyant állítanom, hogy nagyon so-
kat köszönhetek annak a hajdani református elemi iskolának. Amit ifjúkoromban egy 
életre kaptam, azt nem is későbbi szentesi iskolák adták, beleértve a gimnáziumot is, 
vagy akár később a szegedi egyetem, hanem a vásárhelyi református gimnázium. 

De persze nagyon fontos, „életbevágó" volt az elemi is. És igazán csak kellemesen 
tudok rá emiékezni. Mert az ódon épületben, amelybe bekerültünk, hiába lepett meg a 
sok ezer gyerekláb által lekoptatott lépcső, az agyonfaragott iskolai pad, emberség várt 
ránk, s ez nagyon fontos volt, mert a család kis köréből először kerültem nagyobb s nem 
választott, hanem kényszerű emberi közösségbe. S tanítónk, osztálytársak kedvesen fo-
gadtak. A tanítónak már nevére sem emlékszem, talán Vecserinek hívták, vagy ő volt az 
igazgató? 

Mindegy - nem éreztem rosszul magam az iskolában, pedig a legkisebbek közé tar-
toztam az osztályban s ráadásul kialakult kész osztályközösségbe csöppentem bele 1927 
késő őszén, tehát jóval az évkezdés után s hatévesen egyenesen a második osztályba. 

Nagy betűkkel ugyanis már négyéves koromban tudtam írni, sőt „regényt" írtam: köz-
ben a szabályos írásra, számolásra s az első elemi egyéb kötelező anyagára egy tanító 
néni magánúton készített elő, hiszen ötévesen nem mehettem iskolába. De aztán rögtön 
másodikosnak vettek föl, s így mindig volt egy év előnyöm a többiekkel szemben, még 
nem töltöttem be a 16. évemet, amikor érettségiztem. A szentesi elemiben meg már 
javában jártam a második osztály, amikor egyszer bejött az igazgató úr, kihívtak a ka-
tedrához és minden előzetes előkészítés vagy akár figyelmeztetés nélkül a tanító bácsi-
val együtt levizsgáztattak az 1. elemi anyagából. Hát igen, akkoriban ez is megeshetett, 
viszont azzal a hátránnyal járt, hogy mindig egy évvel fiatalabb voltam a többieknél, s 
egy évvel persze kisebb, gyengébb is, ami nem mindig volt kellemes, főként később, a 
harcias és eléggé durva kamasz-világban. 

Ennek azonban az elemiben még nyoma sem volt, szelíd, rendes paraszt- és kispolgári 
gyerekekkel jártam együtt. Sajna, nem soká. 1928 februárjában először bárány himlőt kap-
tam, majd kanyarót s középfülgyulladást. Noha Szegedről egy magántanárt hívtak ki s az 
szúrta föl a fülemet, a genny továbbterjedt (ekkor még a Prontosyl sem volt forgalomban, 
nem is szólva az antibiotikumokról s az utolsó pillanatban a pesti Zsidókórházban, 
Fleischmann, a kitűnő fülész lékelte meg kétoldalt a koponyámat... így maradtam ki a 
másodikból még februárban, s az ősszel már egy másik elemi iskolában folytattam a 
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harmadikat és csak a negyedikben kerültem vissza, többi osztálytársammal a vadonatúj 
Kossuth téri iskolába (akkoriban ha elkezdték, hamar végeztek egy beruházással...). 

A Kossuth tér új arculatot öltött ezzel az épülettel, - nagyjából akkor készült el a 
Takarékpénztár új székháza a már korábban megépült városháza mellett (magasságban, 
stílusban ahhoz alkalmazkodva - ha jól emlékszem, a kiváló építész Kozma Lajos ter-
vezte), akinek korát megelőző tehetségét csak most kezdjük igazán fölfedezni, míg a 
Megyeháza régi szép épülete mellé került a református elemi. így a tér két-két oldalán 
emeletes házakkal, harmadik oldalán a templommal volt lezárva, hogy aztán csak a 
hatvanas évek végén épüljön meg a negyedik oldal hatalma, új létesítménye. 

Hát ennyit a hajdani Szentesről, amelynek korabeli „úri" szellemiségét különben (többek 
között az Anyám és én, meg Mátyás Sándor emlékezése alapján) oly hitelesen s a remekmű 
szintjén örökítette meg Németh László az Égető Eszter Szeghátról szóló részeiben. 

(Megjelent a Kossuth Téri Altalános Iskola évkönyvében 1978-ban) 

Kristó Nagy István 

VISSZAEMLÉKEZÉS A SZENTESI REFORMÁTUS ISKOLÁBAN 
TÖLTÖTT GYERMEKKORI, ELEMISTA NAPOKRA 

Tanítóim közül sok-sok szeretettel gondolok még számtalan év távlatából is, - az 
alcsuti állandó forgatási színhelyről is, - Vecseri igazgató úrra, Molnárné Terike taní-
tó nénire, Szabóné Bonczos Margitka tanító nénire, Molnár tanító úrra és az öreg 
Pedellusra. 

Nekik köszönhetem az alapot, az egyszeregyet. Vecseri Igazgató úr olyan szigorúan 
és keserves munkával tanította meg a 2x2-t, hogy a mai napig is gyorsabban számolok, 
mint a pötyögtetős számológépek. De nemcsak az egyszeregyet köszönhetem a szigorú 
Igazgató úrnak, - hanem a sok szép zsoltárt is, amit megtanultuk s a mai napig tudok. 
Hegedűvel a kezében játszotta nekünk a szebbnél szebb dallamokat és könnyen megta-
nultuk a zsoltárszövegeket. Ha nagy-nagy bánat ér, ha az élet elkeserít, - sokszor ötlik az 
eszembe a: „Mint a széjj híves patakra a szarvas kívánkozik..." Egy életre támaszt, tar-
tást, lelkierőt adott az O lelkes, odaadó szigorú mindennapos pedagógiai munkája. 

Molnárné Terikét különösen szerettük, mert minden nap volt valami új rajta. Új gyöngy, 
szép ruhák, mindig szép gondos frizura. Elgyönyörködtünk benne, bár kicsit kövér volt, 
de mindig színes egyéniség. Szépségérzékünket, - mindannyiónkét - tudom fejlesztette, 
akaratlanul is! Úgy akartunk járni, min Ő. Olyan frizurát, mint Ő. Úgy manikűrözni a 
pici körmeinket, mint Ő. Köszönöm neki, - sokszor meg is köszöntem már az életem 
folyamán, - ezt a pedantériát, melyet, mint kis nő (7 éves) Tőle tanultan. 

Egy szép tavaszi napon, amikor már belefáradtunk az iskolába, egyszercsak kinéztem 
az ablakon, - mit látok! Egek! Egy gólya! Átrepült a Kossuth tér fölött egy gólya! -
Nosza ....felugrottam, ablakot nyitottam és teli torokból ordítoztam: itt a gólya, itt a 
tavasz, itt a gólya!!! Akkor tértem csak magamhoz, mikor Terike néni puha, fehér kezé-
vel megfogta a vállam s visszavezetett a padba. Nem kaptam szemrehányást! - Olyan 
spontán volt a kitörésem, hogy O tudta, - a pusztai gyerek ezt nem rosszaságból, csak 
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szeretetből tette a madarak iránt. Igen, én a vekerzugi tágas mezőkön, kaszálókon jár-
tam, keltem. Édesapámmal kézen fogva. Tavasszal örültünk a bíbiceknek és ujjongtunk 
a gólyának, lestük a fészkelő kacsák helyét s a nagypóling hosszúlábú fiókáit visszate-
reltük a fészekre. A jó pedagógus, Terike néni tudta, hogy nem rosszaság volt, nem 
rendbontás, csak kitörés! Gyermekszívem kitörése! 

Nehezen szoktam meg az első elemit, éppen a fenti okok miatt. Kétszer szöktem 
haza, de visszahoztak, nagy-nagy szomorúságomra. Mert hiszen húztak akkor szép szám-
mal a vadlibák a szikháti halastavaknál, s Apuka egyedül, nélkülem, hogy is mehetett 
volna ki vadászni? Az iskola csak nem lehet ennek akadálya? Gondoltam. 

Óriási csalódásomra szüleim nem így gondolkoztak mint én, s visszavittek. Rémes 
volt! Harmadszor is megpróbáltam a szökést, de zárva voltak a kapuk. Hiába minden!! 
Lassan beletörődtem a megváltoztathatatlanba. - Mígnem eljött Béla nap! Nagyapám 
névnapja, s ilyenkor elkéredzkedtünk az iskolából, s el is engedtek bennünket a tanító-
ink. Boldog nap volt !!! Ha ilyen boldog nap a Béla-nap miért nincs minden héten? De 
hátha lehetne? -így aztán a következő héten újra Terike néni elé álltam és kértem, hogy 
Nagyapám névnapjára, nevezetesen Béla-napra, szíveskedjen elengedni. Terike nagyot 
nézett! - Anyukád és Apukád is ezt kéri? - Igen, hebegtem, mert most lesz a pesti vendé-
geknek megtartva a névnap, dadogtam, s nekem is ott kell lenni! 

Hátha ez így van ... felhívjuk Nagyapát telefonon, megkérdezzük hány órára is en-
gedjelek én el. Rettenetes szomorúság fogott el, - mi lesz most? Egyszer csak a szünet-
ben integet Terike néni, hogy menjek hozzá. Odaszédülök elé, - hát azt mondja: „édes 
kislányom. Nagyapa azt mondta, - nem ma van az ünnep, hanem majd máskor." Igen? -
Igen. S én azon nyomban sírva fakadtam a szégyentől. Hazudtam, s még csak meg sem 
szidtak, félrevezettem, s még csak szemrehányást sem tettek. „Na, menjél szépen el 
kislányom..." - szólt hűvösen Terike, s én elmentem. De többet soha nem próbáltam 
otthagyni az iskolát. 

Végtelenül nehezen tanultam meg a betűket. Bonczos Margitka, Szabóné látva ver-
gődésemet a betűk között, - segített és jutalommal kecsegtetett, ha valahol végleg el-
akadtam s nem tudtam megfejteni a „g"-t vagy a „c"-t. 

Egyszer azt ígérte, ha leírom szépen és gömbölyű betűkkel ezt. meg azt, - elmehetek 
az akkor még iskola előtt folyó, zsibongó piacra és két szép csíkos köcsögben tejfelt 
hozhatok részére a kofáktól. A boldogságtól izzadtan róttam a sorokat, eredménnyel. 
Igyekeztem is rettenetesen. 

Indulhattam a köcsögökkel a piacra. De mit tesz Isten! Már a teli köcsögökkel ballagok 
vissza a hepe-hupás köveken, mikor megbotlottam, elestem s a két köcsögnek vége lett. 
Kétségbeesésem leírhatatlan volt! Mit csináljak? Haza csak jó óra gyaloglás után érnék, 
vissza megint egy óra ! - Mit csinálhattam volna, futottam, mint akinek az eszét vették. 
Fuldokolva elsírtam otthon magam. Az évszázad legnagyobb szerencsétlensége, - eltört 2 
köcsög!!! - Teli tejfellel!!! - és a Tanító nénié méghozzá!!! - Sorscsapás!! - zokogtam. 

Nagyanyám gyorsan adott két új köcsögöt, teli tejfellel, a kocsis befogott és visszarö-
pített az iskolába. A szemem ugyan pirosra dagadva, de boldogan jelentettem, „meg-
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hoztam!" S a visszajáró pénzt fillér hiány nélkül számoltam le, amit a piactéren szedtem 
fel a tejfel és a cserepek alól. Tanító néni kicsit csodálkozott ugyan, hogy más színűek a 
köcsögök, de nem szólt semmit. 

Minden vasárnap pontosan és csoportosan mentünk a templomba. Osztályonként fel-
sorakoztunk, frissen mosott hajjal és legszebb ruhácskánkban! Zsoltáréneklés közben 
észrevettem a padon egy lyukat, ahol éppen a zsoltároskönyvem feküdt. Untam már a 
hosszú szentbeszédet, amit szegény Böszörményi Jenő nagytiszteletes úr tartott és bele-
dugtam az ujjam a padon éktelenkedő lyukba. Bele belement, de ki, visszafelé nem jött. 
Sőt, ahogy rángattam, mindig jobban dagadt a kis ujjam. Rettenetes helyzet volt! Vége 
lett a szentbeszédnek, vége az Istentiszteletnek, - bökdöstek a lányok - álljak már fel, 
menjünk kifelé..., de nem tudtam. A kislányok feltorlódtak, s ekkor jött Vecseri Igazga-
tó úr!!! Majd a föld alá süllyedtem. Hozott szappanos vizet és kiszabadított. De a tekin-
tete! Megvetéssel s haragosan jegyezte meg, - így jár az , aki az Isten házában játszik. 

Soha nem felejtem el! Hálás szívvel gondolok vissza komoly, szelíd, eredményes 
nevelői munkájukra és hálásan szorítanám meg kezüket, mondanék élő szóban köszö-
netet, ha ez lehetséges volna. 

Életünk szomorú drámája az, hogy ez az írógép, amin a nehezen megtanult betűket 
ütögetem, messze-messze tovább fog élni, mint én, mint tanítóim, mint azok, akiket 
szeretek. 

Nem tudom már nekik megköszönni a sok belénk fektetett energiát, a sok-sok napot, 
amit a buta kis fejek megtöltésével töltöttek. 

így most köszönöm meg, s míg élek el nem felejtem Őket. Őket, akik az utat mutat-
ták, az egyenes utat megmutatták, életreszólóan. 

(Megjelent a Kossuth Téri Altalános Iskola évkönyvében 1978-ban) 

Homoki-Nagy Istvánné 
Zsoldos Zsuzsanna az iskola volt diákja 

ARANYSZÍV 

Eredeti címe: „Der Igei als Brautinam". Sündisznó, mint vőlegény. Magyar fordítás-
ban a főszereplő legkisebb királylány neve után az „Aranyszív" címet kapta. 

Szövegét meséből Ludwig Anderesen írta át, zenéjét Cesar Bresgen szerezte."Oper 
für grosse, und kleine Leute in fünf Bildern". Opera felnőtteknek és gyerekeknek öt 
felvonásban. Szó szerint: opera nagyoknak és kicsiknek öt képben. 

A kiadó cég: B. Schott's Söhne, melynek üzletei Mainzban, Párisban. Londonban és 
New Yorkban vannak. 

A Schott cég komolyan védi a fordítás és előadás jogát, ennek megszerzése nehézsé-
gekbe ütközött. Fekete Nagy Ignác levélben kérte a cégtől a fordítás és előadás jogát, de 
azt a cég megtagadta. Fekete Nagy Ignác ekkor az eszperantó nyelv segítségét vette 
igénybe. Levelet írt a mainzi polgármesternek, aki lelkes eszperantista, és magáévá 
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tette magyar eszperantista eszmetársának kérését. Személyesen járt el a cégnél, és meg-
szerezte a fordítás és előadás jogát Fekete Nagy Ignác számára. A cég ezek után meg-
küldte a teljes zenei anyagot, az egész partitúrát néhány kg-os csomagban. Az opera 
nem a szokásos gyermekdarab, hanem komoly zenei mű, melyet felvettek az operák 
hivatalos jegyzékébe az NSZK-ban. Ősbemutatója 1853-ban volt a Nürnbergi Operá-
ban. Nagy sikert aratott. Magyarra fordította: Fekete Nagy Ignác, aki a fordítás és elő-
adásjogát saját nevére bejegyeztette Budapesten a Szerzői Jogvédő Hivatalnál. 

A Kossuth téri iskola néhány nevelője 1958 telén kezdte el a darab betanítását. Az 
opera zenei színvonala meghaladta tanulóink általános zenei felkészültségét, ezért a 
feladat kemény volt. Szerencsére a főszerepekre találtunk jó zenei képességű gyereke-
ket, s hogy a darab látványos is legyen a szentesi közönség számára Fekete Nagy Ignácné 
táncbetétekkel bővítette alkalmas helyen az egyes felvonásokat. így nagy tömegben 
szerepeltek a gyerekek, ezzel biztosítottuk az előadások látogatottságát. 

Az előadások narrátora Tóth Gusztáv énektanár volt, aki az énekeket tanította be. A 
szövegtanítás Vaál Klementina munkája volt. Sinóros Sz. Jenőné az alsótagozatosok 
táncait tanította be, ő rendezte a tömegjelenteket, és ő bonyolította le a szülőkkel a 
ruhák és jelmezek készítését. Simon Tiborné a felsőtagozatosok táncait tanította be. 
Komáromi Gizella a jelmeztervezésben vett rész. Fekete Nagy Ignácné zongorakísé-
rettel vett rész minden próbán. Ő kísérte az énekszámokat, táncokat. Az előadások 
előtt a zenei előkészítés munkáját végezte. A kész, betanított darab zenekíséretét át-
adta a zeneiskola tanáraiból alakult zenekarnak. Az előadások alatt a zenekar játszott 
Galli János zeneiskolai igazgató karnagy vezényletével. Az egész opera életre kelté-
se, a pedagógus kartársakkal és a gyerekekkel való megkedveltetése, a játék színezé-
se, a szereplőkben való átélés megvalósítása Fekete Nagy Ignácné munkája volt. Az 
előadások fő védnöke, állandó felügyelője, az anyagi feltételek biztosítója Gáspár 
Mihály igazgató volt, aki személyesen is részt vett a díszletek felállításában Harango-
zó Sándorral és Rácz Lajossal együtt. 

Sok jelmezt Ludányi Imre szülő készített. A díszletek festésére Pusztai József festőt kérte 
fel Gáspár Mihály igazgató. A festés Fekete Nagy Ignác bajorországi levelezőlapjai alapján 
történt, mely lakok II. Lajos bajor király meseszép kastélyait kívül-belül ábrázolták. 

A színházteremben 11 előadás ment le. Nemcsak a szentesi közönség nézte meg, 
hanem a környező falvakból is sokan jöttek, főleg pedagógusok és gyerekek. 

A komoly anyagi bevételből a Kossuth téri iskola számos tanulója üdült a Balatonon. 
A bevételből az iskola juttatott még a berekháti iskolának is, ahol ekkor bővítési mun-
kák folytak. 

(Megjelent a Kossuth Téri Altalános Iskola évkönyvében 1978-ban) 

Fekete Nagy Ignácné 
A Kossuth téri iskola ny. tanítónője 
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IV. „Istenért és Hazáért" 
ISTEN SZOLGÁJA NÉPE SZOLGÁLATÁBAN 

Kiss Bálint (1772 - 1853) 
- részletek -

'̂•Iflrv r-íg^Hyy^ -niTn—mT̂ -.iMni.«- V 

Kiss Bálint portréja (készítette: i f j . Kiss Bálint) 
A tanulás évei 

Jobbágy családból származott. 1772-ben született a Békés megyei Vésztőn. Ott kezd-
te iskolai tanulmányait, majd a debreceni református kollégiumban folytatta. Az Alföl-
dön nőtt fel, a korabeli nép társadalmi problémáit így belülről ismerte. 1795-ben Vész-
tőn lett rektor, majd 1798-ban Jénába ment, hogy tudását ott tökéletesbítse. Megfordult 
Drezdában, Lipcsében, járt Koburg, Erlangen, Prága, Nürnberg, Linz, Passau, Bécs vá-
rosában: sorsdöntő benyomást tett rá az a polgári életberendezés, amely azokban a vá-
rosokban már akkor kialakult. Eléje tárult az akkor haladónak számító, társadalmi fejlő-
déstjelentő közép-európai polgári élet. Felmérte az ottani vidékek parasztságának hely-
zetét, mezőgazdasági ipari fejlettségét s hozzámérve az itthoni elnyomott, jobbágysor-
ban tengődő, a tudatlanság, maradiság béklyóiban egy helyben topogó alföldi paraszt-
ság helyzetéhez, egyszerre tisztán látta feladatát. 

Hazatérve, 1799-ben Szentesen lett prédikátor. 

A tudós lelkipásztor 

Minden gondolata a nép sorsa körül forgott: mi az, amit megtehetne híveiért, a város 
polgáraiért, egész hazájáért? Tisztán látta, hogy szolgálata nem korlátozódhatik a szószékre, 
hanem templomban és templomon kívül egyaránt érvényes, egységes küldetés vár rá: 

Népe sorsának minden problémáját, testüknek és leiküknek minden gondját, egész emberi 
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életüket kell szolgálnia, ha Isten szolgájának akar bizonyulni. Szinte lehetetlen Kiss Bálint 
szolgálatának a felmérésénél nem gondolni arra a Jézusra, aki az ötezer embert megvendégeli: 
nemcsak lelki, de testi szükségeiket is magára vállalja. Ahogy Jézus a testből-lélekből álló 
egész embert látta maga előtt, ugyanúgy Kiss Bálint, annak az úrnak a szolgája, kései apostola, 
a szentesi gyülekezetben a magyar nép szolgálatában az egész ember ügyét szolgálta. 

Legelső feladatának a maradiság, elmaradottság és tudatlanság felszámolását látta. Tudta, 
hogy addig nem következhet be fejlődés, amíg a nép műveletlen marad: iskolák kellenek 
tehát, általános ismeretterjesztés, új munkamódok, új termelési eljárások! Nagy hozzáértés-
sel látott munkához, hogy megvalósítsa népművelési elképzeléseit. Gazdálkodni kezdett, 
még hozzá úgy, olyan eszközökkel, ahogyan akkoriban senki. Számtalan újítást alkalmazott, 
a munkát sok ésszerűsítéssel könnyítette, gyorsította. Új szerszámokat tervezett. Túlzás nél-
kül állapíthatjuk meg: mindezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság 
szerszámkészlete megváltozott, méghozzá egy egész évszázadra kielégítő mértékben. A leg-
utóbbi századforduló idejében is lényegében azokkal a mezőgazdasági eszközökkel dolgo-
zott parasztságunk, amelyeket Kiss Bálint is nagymértékben segített kialakítani. 

Az újító, feltaláló 

A vaseke 
A hosszú sorban talán első helyen érdemel említést a vaseke. 1817-ben a Nemzeti 

Gazda egyik számában valósággal mérnöki részletességgel, pontossággal közölte a vas-
eke műszaki leírását, méreteit, alkatrészeinek nevét, az elkészítés módját, az összesze-
relés és használat tudnivalóit. Rámutatott arra, hogy egy ilyen ekének a használata mennyi-
re gazdaságos, szemben az addig általánosan használt faekékkel, amelyeknek a működ-
tetéséhez sokszor hat ökör is kellett. Egy lelkipásztor buzgalmával igyekezett meggyőz-
ni az ország minden földmívelőjét a vaseke előnyeiről: „Gyorsabb lesz a munka, keve-
sebb igavonó is elég, a gazda is könyörül a barmán..." Többek között ezt írta: „Gyö-
nyörűségem lesz, ha ezáltal a nálamnál élesebb látású s több tapasztalatú hazámfiainak 
ennél hasznosabb és tökéletesebb eszközöknek kigondolására és elkészítésére alkalma-
tosságot szolgáltathatok. Drága jutalmam lesz, ha ezen csekély tudósításommal, avagy 
csak szegényebb sorsú atyámfiainak valamit használhatok." Tisztában volt azzal, hogy 
a legszegényebb emberek, anyagi erők híján, nem tudják majd beszerezni, elkészíttetni 
a vasekét, azért rájuk tekintettel megkonstruált egy olyan újfajta ekét is, amely fából 
készült ugyan, tehát az addig megszokott tömeggyártás módszerével aránylag olcsón 
hozzá lehetett jutni, de a legfontosabb elemei vasból voltak. 

A cserépzsindely 
Második helyen az épületeknek cserépzsindelyekkel való ellátása körül szerzett or-

szágos érdemeit kell feljegyeznünk. Az 1800-as években még élénken élt a szentesiek 
emlékezetében az 1761-i tűzvész emléke, amikor Szentes háromnegyed része földig 
leégett. Kiss Bálintot nyugtalanította, hogy jóformán minden lakóház náddal vagy gyé-
kénnyel volt fedve, a gazdagoké esetleg fazsindellyel. 1800-ban Szentesen mindössze 
egyetlen háznak volt cserépzsindely teteje. Amikor híre futott az egész országban a 
debreceni borzalmas tűzvésznek Kiss Bálint munkához látott. Rámutatott, hogy a nád és 
gyékény használata örökös veszély, a fazsindely készítése pedig nagyon drága, ugyan-
akkor éppolyan tűzveszélyes, mint a nád vagy a gyékény, azonkívül 30-40-év alatt el-
avul, ezzel szemben a cserépzsindely hasonlíthatatlanul olcsóbb és örökéletű. A hozzá-
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való anyag ingyen van, nők és gyermekek is csinálhatják. A Tudományos Gyűjtemé-
nyek 1820. évi számában ezt írta: „Kötelességünk hazánkat szeretni és annak, amiben 
lehet, jót tenni. Jótétemény pedig nemcsak a hazafiak gazdagítása, hanem szerzett 
javaiknak bátorságban való helyeztetése is nemcsak a szerencsétlenek felsegélése, ha-
nem a szerencsétlenségnek eltávoztatása is." Az a gondolata támadt, hogy az iskolás 
gyermekeket meg kell tanítani a cserépzsindely készítésére: „Jó lenne, ha minden kurá-
torok egy kocsi földet és homokot vitetnének kánikulában az oskola udvarára, cserép-
formát készíttetnének és 8-10 szál deszkát kölcsönöznének az oskolás fiúknak. És ilyen 
módon mind a sár elkészítését, mind a cserépzsindelyek csinálását a tanító felvigyázása 
alatt tettlegesen megtanulnák és a sárzsindelyekre nevüket felírva közvizsgálat alkalmá-
val bemutatnák s így lassan közönségessé lenne ez. Tíz esztendő alatt egész helységek 
cseréppel fedettethetnének be s a tűz által való elpusztulástól megoltalmaztathatnának 
a közterheket hordozó földművelők, amit óhajt minden hazafi." 

Aratógép, cséplőgép, malom 
Harmadik helyen, már csak az érdekesség kedvéért is, megemlítem az aratógép gon-

dolatát. Szentes határában akkoriban óriási nádasok voltak. A nádat kézi erővel kezelt 
nádvágógéppel vágták. Annak az analógiájára látott hozzá Kiss Bálint egy aratógép 
megkonstruálásához: „Rajzoltam egy olyan toló kaszát, mellyel olyan sebesen lehetne 
rendet vágni, mint amilyen sebesen egy ember." 

Negyedik helyen a cséplőgép tervét jegyzem ide. „Rajzoltam egy olyan masinát, amelyen a 
kévés gabonát egy munkával lehetne kidörzsölni, megszórni és rostálni is. De ezek csak rajz-
bem vannak meg. Idővel meg fogom próbálni, ha jobb módom lesz a megkészíttetésükbe." 

Ötödik helyen a malmok korszerűsítésén való fáradozásai említendők. Foglalkozott a 
malmok hibáival „és azoknak jobb móddal való készítésével. " Rajzokat készített azok-
ról az újításokról, amelyeknek alkalmazása a malmok munkáját, termelését megjavítaná 
és javaslatát benyújtotta a Landesregierunghoz. 

Középpontban az iskola 

Iskolapolitikájában is haladó, egészen modern felfogást vallott. Minden fejlődés alapját 
a tudásban látta, ezért sürgette a tanulást és továbbtanulást. Azt tartotta, hogy a korabeli 
iskolák nem felelnek meg az élet követelményeinek, nem adnak elég tudást az élethez, 
egyszóval nem életre nevelnek. 

„Nagy fogyatkozásuk volt mindazáltal a vidékünkbeli iskoláinknak, hogy ezekben az 
olvasás és írás megtanulása után legkevesebb idő fordíttatott a hasznos tudományokra, 
legtöbb pedig a deáknyelv tanulására, mellyel 5-6 esztendeig gyötrettetvén a szegény 
tanuló gyermekek, miután az oskolát elhagyták, semmi hasznukat nem vették egyebet." 
Az volt a célja, hogy minden gyermek járjon iskolába legalább 3-5 éven át s ebből még 
a legszegényebb emberek gyermekei se maradjanak ki. „3-4-5 esztendeig való oskolába 
járás nélkül egy gyermek se nevelkedjen fel s a szülék szegénysége, tehetetlensége ne 
legyen akadálya gyermekeik oskolába járásának." 

Elveit a gyakorlatban is megvalósította. Népének tanítója lett nemcsak elmélet-
ben, hanem gyakorlatilag is: nem úgy, hogy a tanítók helyébe állt volna, hanem 
úgy, hogy elképzeléseinek megfelelő új tankönyveket írt, kifejezetten paraszti csa-
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Iádból származó tanulók oktatására, akikből majd födmívelők vagy földmíves-
asszonyok lesznek. Legnevezetesebb e vonatkozásban a Falusi földmívelőket oktató, 
valamint a Női tan című tankönyve. 

Már ebben a tankönyvben buzdította a tanulókat arra, hogy az iskolából kikerülve is 
tanuljanak tovább, olvassanak minél többet. Állandó olvasásra ilyen könyveket ajánlott: 
Népszerű Természettan, Földük természeti rajza, Gazdaságtan, Törvénytan, Okos gaz-
da és a barmok orvoslása, Háztartás és mezei gazdaság tudománya. A téli hónapokat és 
az esős időket ajánlotta olvasásra. Mindenkit intett, törekedjék arra, hogy értelmesebb, 
jobb emberré váljék. Tanította a föld felső rétegének összetételét éppúgy, mint a maga-
sabb terméshozamok elérésének a titkát. Tanította a négyes vetésforgó alkalmazását: 
részletesen leírta, hogy melyik évben mit kell vetni a forgókba, hogyan kell a földet 
előkészíteni. 

Nemcsak a bab, köles, hajdina, repce, sáfrány és különböző takarmányfélék termesz-
tését tanította, hanem a zöldségtermesztésnek minden csínját-bínját is. Tudta, hogyan 
lehet korai zöldségféléket a rendes idejénél hamarabb előállítani (primőrtermelés az 
1800-as évek elején!)... „Minden két sor palánta közé egy kis árkot készítsenek s abba, 
hogy össze ne omoljanak, összekötött nádtutajt tegyenek és ezen folyassák a vizet a 
palánta gyökerei alá." Leírta, hogy a palántát sose kézzel ültessék: mindig cövekkel. A 
földet előzőleg meg kell locsolni, a palánta gyökerét pedig ültetés előtt közvetlenül, ért 
trágyából készült híg sárba kell mártani, majd a hegyes cövekkel fúrt lyukba ereszteni s 
a cövekkel a lyukat gyengén összenyomni." 

Tankönyvet írt az állatokról, leírva benne mindazt, amit betegségeikről, kezelésükről, 
tenyésztésükről tudni kell, szakavatott részletességgel írta meg a méhek tartásával kap-
csolatos tudnivalóikat. Propagálta a selyemhernyó tenyésztését. Lelkesen ajánlotta a 
gyümölcstermesztés általánossá tételét. 

„Milyen szép és hasznos volna, ha gyümölcsfáink kies sora szerint körtvélyes, almás, 
cseresnyés, epres, szilvás, mandolás s diósnak nevezhetnénk utainkat. Ezeknek jövedel-
méből, ha többet nem is, legalább oskoláinkat jó állapotba helyezhetnék... Az elöljárók 
tegyenek olyan hasznos rendelést, hogy minden szülék gyermekeik születését, minden 
házasok egybekelések napját tegyék emlékezetessé egy pár gyümölcsfáknak a kimuta-
tandó helyre való ültetésével. A megholtak sírjának is egy szép gyümölcsfa legyen főtől 
való fája." 

A szőlőművelés meghonosítása Szentesen szintén Kiss Bálint nevéhez fűződik. Ő 
tanította meg a szentesi népet az oltásra, korábban a gyümölcsfát vadon nevelték. A 
szőlőoltással egyidejűleg a gyümölcsfák oltását is megtanulták a mindenhez értő lelki-
pásztorok. A Falusi földmívelőket oktató című tankönyvben hatféle oltást írt le. 

Női tan című könyvecskéje az előbbi tankönyv megfelelő párja. Ebben a leányok és 
asszonyok számára igyekezett segítséget nyújtani, helyzetüket megkönnyíteni, az egész-
ség, higiénia, családi élet, otthon, gyermeknevelés terén alapvető tudnivalókkal őket 
ellátni. „ Reménylem, hogy ezeknek hasznát fogják venni közrendű leányaink s fiatal 
asszonyaink, kik ha ezeket gyakorlatilag megtanulják, nem fognak úgy állni elő a társa-
ságban, mint valami tehetetlen, élet és lélek nélküli cifra bábok." 
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A történetíró lelkipásztor 

Országos hírnevet szerzett magának, mint történetíró. 

Sajnálatos módon csupán egyetlen műve jelent meg nyomtatásban: a Magyar Régisé-
gek, 3 kőmetszetű rajzzal, 294 lapon, 1839-ben. 

Többi, igen jelentős és forrásmunkáknak számító könyvei máig is kéziratban vannak. 
A néprajztudósok nagy érdeklődéséből azt lehet remélni, hogy már nem sokáig, mert 
hamarosan sajtó alá rendezik a Szentesi Református Egyház története című hatalmas 
helytörténeti alkotását. Nagy műve még a Szentesi Református Egyház Krónikája is, 
amelyet szentesi működése idejében ő írt, az elődei által korábbi időkben megkezdett 
krónika folytatásaképpen. 

Legjelentősebb történetírói alkotása „A Helvét hitvallású Békés-Bánáti Egyházi Vi-
dék földje-lakosai-vallás-tudomány és polgári történeteinek emléke" Szentes 1836. Fel-
becsülhetetlen érték ez a kéziratban ránk marad alkotás. A nélkül, hogy tartalmi ismer-
tetését adnám, mindössze egyetlen érdekességét említem meg: nem a főúri Magyaror-
szág történetét írta meg ebben Kiss Bálint, hanem a nép történetét. 

Az igehirdető 

Nem lenne teljes a kép, ha nem mutatnám be Kiss Bálintot, mint prédikátort, 
egyházi szolgát. Ebben a minőségében legalább olyan áldott emléket hagyott maga 
után, mint gazdasági reformer, iskolapolitikus vagy mint történetíró. Alig néhány 
igehirdetése maradt fenn. Azokból kiderül, hogy a szószék nem jelentett számára 
egy külön világot, ahol valami mást kellett volna tanítania. Számára a templom vi-
lága és a templomon kívüli világ éppúgy egyetlen, egységes, összefüggő munkate-
rületet jelentett, mint ahogyan gyülekezete és a város népe az ő szemében egyetlen 
társadalom volt. 

Mint igehirdetőről két dolgot lehet teljes biztonsággal feljegyezni. Sima ezt írja róla: 
„Mint szónok is kiváló volt. Nem deklamált de annál világosabb stílusban, hatással 
beszélt." Mondanivalója érdekes, előadásmódja sallangmentes, egyszerű, mesterkélet-
len, mint általában azoké, akiknek van mondanivalójuk, és nem szorulnak rá arra, hogy 
külső eszközökkel „nyújtsanak" valamit hallgatóiknak. 

A másik, a kézzelfoghatóan bizonyító adat az igehirdető Kiss Bálintról az, hogy 
szentesi szolgálatának idejében (1799-1853) szűknek bizonyult a templom. Ki kel-
lett bővíteni, de akkorára, hogy jobbnak látták újat építeni: 1807-től 1826-ig épült 
a mai szentesi Nagytemplom, amelyben az ülőhelyek száma közel van a négy-
ezerhez. Ez önmagáért beszél s egymagában is minősíti Kiss Bálintot, mint prédi-
kátort. 

Prédikátori arcának a nagy hozzáértés mellett másik vonása a szerénység. Jellemző 
rá, hogy 1836-ig pontosan olyan egyszoba-konyha-kamrás ház volt a parókiája, mint a 
legtöbb hívének. Nem követelőzött, pedig hat gyermeket nevelt fel abban a kis lakban. 
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Beérte azzal, hogy volt egy dolgozószobája külön. Példát adott a szerénységre és aláza-
tosságra. 

Új templom, új parókia, új iskola. Tele templom, tele iskola, ma is megbecsült műem-
lék paplak. Kiss Bálintról vall mind a három. 

„...A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban" 

Nem csoda, hogy megbecsülése nem korlátozódott Szentesre, hanem kiterjedt a város 
határán túlra is. 1836-ban a Békés-Bánáti egyházmegye esperesévé választották. Hu-
szonkilenc szavazatból 28 őrá esett. Ezt a tisztségét haláláig viselte nagy megbecsülés-
ben. Két püspökválasztás alkalmával is kapott szavazatokat, ha nem is elegendőt. Job-
bágyszármazása ellenére is megyei táblabíró lett belőle. A Magyar Tudós Társaság le-
velező tagjai közé választotta, a Magyar Természettudományos Társulatnak pedig ren-
des tagja volt. Cikkei, tanulmányai jelentek meg országos lapokban (Tudományos Gyűj-
temények, Nemzeti Gazda). 

Hat gyermeket nevelt fel. Kettőről tudunk: Bálint országos hírű festőművész lett, az ő 
alkotása atyjának az az életnagyságú olajképe, amely az alsópárt-kiséri ősi parókia lel-
készi hivatalában látható. Pál fia lelkészi pályára lépett s néhány éven át atyja mellett 
szolgált segédprédikátorként. 

GYÁSZ-BESZEDEK ES ENEKEK, 
MELLYF.K 

NÉHAI NAGYTISZTELETŰ 

Ú R N A K 
MKNTSM "KF. LELKIPÁSZTOR KS IIIKK1-1ASÁTI 
RSPKKSSNKK.-imoVAR TUDÓSTÁRSASÁG LBVK-
LKZÓ- '» A' KIR. TKRMÉSZKT-TCDOjfílSVI TÁRSULAT 

RKNDBS TAGJÁNAK 

VÉGT1SZTESSÉGKRE 

TKMETÍ3KKOR TARTATTAK 

S Z E N T E S E N 

lSS3-Mk évi Mártim 29-kr*. 

kF.fSklHÉTEV 
S T O M A T O T T I Z 1 L Á B Y K Á R O L Y ? ) A L . 

I 8 5 3. 
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1853. március 25-én halt meg. Haláláig dolgozott. Nagy ember volt. Istennek megkü-
lönböztetett szolgája. Előtte járt kortársainak társadalmi szemléletben, tudományban, 
hitben egyaránt. Tudott utat mutatni a rábízottaknak: előre vezető utat, a fejlődés, a 
haladás útját. Nemcsak áhította, de munkálta is a haladást. Nemcsak benne élt a reform-
korban, de reformerként élt benne. 

Küzdelme nem volt hiábavaló. Felépült az új templom, megtelt igére vágyó gyüleke-
zettel. Felépült az új nagy iskola és megtelt tanuló ifjúsággal. Megépült az új parókia, de 
azzal egyidőben megépült az új Szentes is: házain cseréptető piroslott, kertjeiben gyü-
mölcsfák virágoztak, a határban könnyen hasította a barázdákat az „okos magyar eke", 
a vaseke, könnyebben dolgozott és többet termelt a földmívelő nép. Végül, de nem 
utolsósorban megérte azt is, hogy az örökváltság ügyéért folytatott hosszú küzdelem is 
győzelemmel ért véget: „Szabad Szentes" városa 1837. április 20-án megtarthatta első 
szabad választó népgyűlését. A gazdasági reformer, iskolapolitikus, író, történész, tör-
ténetíró, néprajzos, krónikás, egyházépítő prédikátor életművére visszagondolva, soha 
nem sejtett gazdagsággal bomlik ki előttem az ige: „...a ti munkátok nem hiábavaló az 
Úrban" (I. Kor. 15:58). 

(A teljes tanulmány a Theológiai Szemle 1963.évi 5-6. számában jelent meg.) 

Dr. Imre Ernő 
ny. esperes 

Kiss Bálint sírjának megkoszorúzása, 1998 

EMLÉKEINK NAPSUGARAI 

Ahogy a felkelő nap bearanyozza reggelente iskolánk homlokzatát, úgy fényesítik 
meg régi és új emlékek szép intézetünket, mint egyházunk veteményeskertjét. Ide járt a 
feleségem és gyülekezetünk sok tagja. Boldog lélekkel őrzik, s megfényesedő szemek-
kel mondják el emlékeiket. 

Akik itt tanítottak hajdan, derék embereket neveltek a hazának és buzgó tagokat az 
egyháznak. Emlékük kedves marad a volt tanítványokban. 
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Az államosítás utáni évtizedekről az arra illetékesek bizonyára készítenek feljegyzé-
seket. Mihelyt törvényes lehetősége nyílt az egyház részére történő visszaigénylésnek, 
1991-ben be is nyújtottuk igényünket. Mint központi lelkipásztor, és mint az egyházme-
gye esperese kerültem a képbe. Ezzel egyidőben, a hitoktatás lehetőségét is megbeszél-
tük az intézmény akkori vezetőjével, Licsicsányi Mihály igazgató úrral, aki segítette is 
szépen megszervezni azt. Abban az évben a feleségemmel alsós és felsős csoportokra 
osztva közel 40 gyermek lelki nevelését kezdtük el az iskolában. 

1993. tavasza sorozatos tárgyalásokkal telt az iskola átvétele ügyében. Segítségünkre 
jött dr. Rébeli Sz. József akkori polgármester úr. Akkorra már befejeződött az új torna-
terem építése, amelynek emeleti részén új tantermek létesítésére is sor került. Akkori 
helyzetünk megkívánta, hogy az egész tantestületet átvegyük. Sokukban bizonytalan-
ság élt: hogyan lesz tovább? Mi lesz a státuszukkal, ki biztosítja a fizetésüket? Mi 
lelkészek se tudtuk biztosan, hogyan tudjuk működtetni az intézményt. De hittük, hogy 
idejében minden rendeződik. Igaz, a kezdeti nehézségek gondot jelentettek. Voltak meg-
próbáló fordulatok, „betartások", egyet nem értések. 

Most a rendeződött viszonyok, személyi változások új reménnyel töltenek be. A „te-
her alatt növő pálma" - amiről iskolánk jelmondata is beszél - jó gyümölcsöt terem Isten 
dicsőségére, az egyház és Szentes közössége javára. Úgy legyen! 

Kádár Ferenc 
lelkipásztor 

ÉRTESÍTÉS 
Tisztelt igazgató úr! Tisztelt nevelő testület! 

Az 1991. január 2-án Debrecenben tartott Püspöki értekezlet foglalkozott a volt egy-
házi iskolák és az iskolai hitoktatás ügyével. Az értekezlet állásfoglalása szerint a Ma-
gyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerülete fenntartja igényét az államosí-
tott református iskolákra, úgy, mint ezt 1990 januárjában írásban is benyújtotta az Igaz-
ságügyi Minisztérium illetékes hatóságának. Ebben benne szerepel a Szentesen működő 
általános iskolák közül a Kossuth téri is. Természetesen megvárjuk azt az időt, amikor 
ez megvalósítható. 

Azt azonban a Püspöki értekezlet szükségesnek és kívánatosnak tarja, hogy a már 
megindult részleges iskolai hitoktatás fenntartása mellett az 1991/92. tanévben külön 
hittanos osztály is induljon azoknak a tanulóknak a részére, akiknek a szülei ezt a beíra-
táskor kívánják. Ebben a reformátusok mellett helyet kaphatnának az evangélikus vallá-
sú tanulók is, mert erről megállapodás született Halasy Endre evangélikus esperes-lel-
kész és én közöttem. 

Igényünk és kérésünk messzemenő támogatását kérve, maradok 
Szentes, 1991. március 15. 

Tisztelettel: 
Kádár Ferenc 

Szentes-központi lelkipásztor 
A csongrádi református egyházmegye esperese 
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TESTVÉRI ÜZENET 
A Kossuth-téri Altalános Iskola nevelőtestületének 

Bölcskei Gusztáv püspök igét hirdet, 1999 

A Szentesi Református Egyház abból az alkalomból, hogy a Szentesi Kossuth-téri Isko-
la visszakerül ősi tulajdonába, szeretettel és bizalommal fordul az iskolában működő Ked-
ves Nevelőkhöz és nekik az alábbi tájékoztatást küldi testvéri üzenet formájában. 

Isten iránti hálával tekintünk vissza az elmúlt századokra és különösképpen azokra, 
akik iskolánk létesítésével és működtetésével egyházi módon járultak hozzá nemzeti érté-
keink gyarapításához, kultúránk, nyelvünk megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Végtelen len-
ne azoknak a felsorolása, akik európai hírű magyar református egyházi iskolánkban nevel-
kedve váltak magyar irodalmi és tudományos élet nagyjaivá. Minket Isten ezekben az 
időkben azzal bíz meg, hogy a Szentes Kossuth-téri Iskolát újra református iskolaként 
működtessük úgy, hogy az beleilleszkedjék abba a történelmi és kulturális múltba, amely-
nek folytatója lehet. Azokat, akik egyházi iskolában nevelkedtek, mindig gazdag tudás, 
magas fokú erkölcsiség és istenfélelemtől, felebaráti szeretettől áthatott emberség jelle-
mezte. Ilyen oktatás és nevelés folyt a szentesi református iskolákban, köztük a Kossuth-
téri iskolában is, és ilyen oktatói, nevelői, emberformáló hatásokat remélnek ma is azok, 
akik gyermekeik taníttatása céljából a Kossuth-téri Iskolát választják. 

Ahhoz, hogy az egyház - mint iskolafenntartó - meg tudjon felelni a vele szemben támasz-
tott elvárásoknak, vagyis, hogy tudásban gazdag és erkölcsi életben példaadó embereket 
tudjon formálni a magyar társadalom számára, nem nélkülözheti azok közreműködését, akik 
jelenleg a Kossuth - téri Iskola Nevelőtestületét alkotják. Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
testület tagjai - önhibájukon kívül - nem rendelkezhetnek bizonyos ismeretekkel, amelyek 
egy egyházi jellegű iskolában végzendő munkához szükségesek. Ezzel számolva szeretnénk 
biztosítani mindnyájukat arról, hogy teljes bizalommal és jó reménységgel tekintünk továb-
bi munkájuk elé, mert különösebb nehézségek nélkül megszerezhetik mindazokat az alapis-
mereteket, amelyekre eljövendő munkájuk során nélkülözhetetlen szükségük lesz. 

Mindent el fogunk követni, hogy közreműködésük a jövőben teljes értékű lehessen és hogy 
az egyház a vele szemben támasztott egyházi iskolai igényeknek megfelelhessen. Mi magunk 
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gondoskodunk róla, hogy megterhelés nélkül és költségmentesen birtokába juthassanak azok-
nak a legalapvetőbb többletismeretnek, amelyek egyházi iskolában működő nevelők számára 
nélkülözhetetlenek /bibliaismeret, magyar református egyháztörténelem, hitvallások/. Ehhez 
türelmes szeretettel minden segítséget megadunk. Bizonyosak vagyunk abban, hogy az álta-
lunk felkínált segítséget szívesen elfogadják, azzal élni fognak és annak nyomán kölcsönös 
együttműködésünk Isten dicsőségére, magyar hazánk és városunk javára gyümölcsözni fog. 

Szentes, 1993. június 9. 

Sípos Árpád Gilicze András Kádár Ferenc 
lelkipásztor lelkipásztor lelkipásztor 

VISSZAEMLÉKEZÉS 
a Kiss Bálint Református Általános Iskola 1996-2000. éveire 

Szentes reformátusságának legősibb iskoláját, amelyet a II. világháború után jogtalanul 
elvettek az egyháztól, 1993-ban kapta vissza az eklézsia. Ám ennek „közelébe" igazán 
csak 1996-ban kerülhettem rajtam kívül álló okok miatt. Akkor viszont úgy, hogy más 
választásom nem volt. Istentől kapott feladatként vettem szívemre, vállamra ennek terhét. 
Valami olyat kellett tennem, amit eddig soha, úgy hogy előzőleg nem tanultam ennek 
tennivalóit. Eszembe jutott, hogy Kiss Bálint ősöm is hasonlóan volt- lehetett ezzel, mégis 
lám milyen nagyszerűt alkotott. Nyilván Istentől kapott bölcsességet ehhez. így tettem én 
is. Igyekeztem többet beszélni Istennek az iskoláról - különösen kezdetben - mint amennyit 
az iskolának Istenről. Első - igen nehéz - „leckém" az új iskolavezetés kialakítása volt. Itt 
mindjárt megtapasztaltam, hogy az „ Úr csodásan működik, de útja rejtve van ".., mert az 
első lépésnél, megoldhatatlannak tűnő akadályt küzdött le, Istentől kapott bölcsességgel 
egy nyolcvanadik évéhez közel levő idős és egy igen fiatal szolgatársam. Felülről kapták 
erejüket, értelmüket a nehéz feladat nagyszerű végzéséhez. 

Magamban kellett eldöntenem, hogy mint az iskola igazgatótanácsának elnöke, milyen 
elvek szerint járok el a reámbízottakban. Míg ezekkel vívódtam az alábbi dolgokat értette 
meg velem az én Uram. Először is rájöttem, hogy nem én vagyok a legokosabb ember a 
világon! Tehát lelkiismeretes és jól képzett tanárokat kellett összegyűjteni. Ebben rábíztam 
magam a fiatal igazgató szakértelmére és nem is bántam meg, hiszen neki voltak, lehettek 
olyan szempontjai, amelyek szükségesek voltak ehhez. Az így összeválogatott tanári kar 
aztán akart jó iskolát csinálni, minden erejével. Az eredmények tükrében ez sikerült is ne-
kik. A második dolog, amit megértetett velem Isten, hogy legyek mindig türelmes és bízzam 
meg munkatársaimban, azaz a tantestületben. Önmagam legyőzése nélkül ez nem sikerült 
volna. Soha nem bántam meg, ha ez sikerült! Végül talán a legfontosabb, hogy velük együtt 
ültem le a Biblia mellé s minden erőmmel azon voltam, hogy Isten Igéje eggyé formáljon, 
alakítson bennünket. Azon voltam, hogy ne én, hanem Isten szeretete győzze meg szívüket. 
Tudtam, hogy iskolánk csak így lehet egyházi szellemiségű iskola. Törekedtem arra, hogy 
ne felettük, hanem mellettük legyek mindig. Engedjem, hogy önálló ötleteiket megvalósít-
hassák, hogy belső szabadságban alkothassanak. Mindenekfelett szeretni szerettem volna 
Őket, mert ez az egyetlen útja minden jónak. 

Kisújszállás, 2000 február 

Sípos Árpád 
lelkipásztor 

10 3 



7 

Szentes város főtere 

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 37 §-a (5) bekezdésében és 
a Magyarországi Református Egyház Közoktatási törvényében (1998.évi I. tv.-el módosított 
1995. évi I. tv.) foglaltak alapján a Szentesi Református Egyházközség jogutódaként: a Szentes 
- Alsópárt - Kiséri, a Szentes - Felsőpárti és a Szentes - Központi Református Egyházközségek 
létrehozzák - a több évszázados egyházi hagyományt folytatva - az alábbi nevelési-oktatási 
intézményt, a Szentes Város Önkormányzatával kötött megállapodásnak megfelelően. 

I. Az intézmény neve és székhelye: 

Kiss Bálint Református Altalános Iskola 
6600 Szentes, Kossuth tér 2. sz. 
OM azonosító: 029625 

II. Az intézmény alapítója: 

* Szentes-Alsópárt-Kiséri Református Egyházközség, Szentes, Kiss Bálint utca 2. 
* Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség, Szentes, Jókai utca 71. 
* Szentes-Központi Református Egyházközség, Szentes, Kiss Bálint utca I. 

III. Fenntartója és felügyeleti szerve: 

Az intézmény fenntartásával és irányításával kapcsolatos feladatokat az alapító egy-
házközségek presbitériumai látják el az általuk létrehozott Igazgatótanács útján. 
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Felügyeleti szervek: 

* Kiss Bálint Református Általános Iskola Igazgatótanácsa 
* Csongrádi Református Egyházmegye 
* Tiszántúli Református Egyházkerület 

IV. Az intézmény feladata és céljai 

A református közoktatási intézményekben a nevelés és az oktatás - figyelemmel az 
állami (önkormányzati) iskolák követelményeire, tovább a magyar református iskolák 
autonóm életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra - Istennek a teljes 
Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi 
Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. 

A gyermek és adottsága Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A ke-
reszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogalom megvalósulásának egyik lehetséges hely-
színe a református közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek 
fogadja el. 

A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református köz-
oktatási intézmények célja és feladata, hogy 

* tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisz-
telőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, 
akik mindenkor készek az örökölt és jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyara-
pítani és közvetíteni: 

* református tanulóit egyházunk hitvalló tagjává, 
* nem református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját 

felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje. 

Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli 
örökségére és pedagógiai kultúrájára épül és azt fejleszti tovább. 

V. Az intézmény alapfeladatai 

Az intézmény 8 évfolyamon 400 férőhellyel, maximum 18 tanuló csoportot és 10 
napközis csoportot működtet. Az iskolában általános műveltséget megalapozó nevelés 
és oktatás folyik. 

Az intézmény alapfeladatai: 

* általános iskolai oktatás, 
* fejlesztő és felzárkóztató oktatás, 
* bejáró gyermekek, tanulók ellátásának támogatása, 
* szervezett intézményi étkeztetés biztosítása 
* általános iskolai napközis, iskolaotthonos és tanulószobai foglalkozás, 
* hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása 
* tanulók tankönyvellátásának megszervezése, 
* mindennapos testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feltételek biztosítása 
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VI. Az intézmény többletfeladatai 

* Az 1 -8. évfolyamon heti két - órarendbe illesztett - órában felekezetek szerinti hit-
tanoktatás folyik. (2004-ig kifutó rendszerben erkölcstan oktatás folyik a felsőbb évfo-
lyamokon.) 

* Az iskola a 3-8. évfolyamon informatika, számítástechnika és könyvtárhasználati 
képzést folytat. 

VII. Az intézmény vezetése 

Az intézmény élén a Kiss Bálint Református Altalános Iskola Igazgatótanácsa által 
javasolt és a fenntartók által kinevezett igazgató áll. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogot a Kiss Bálint Református Altalános Iskola Igazgatótanácsának elnöke gyakorolja. 
Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az iskola pedagógusai és alkalmazottai 
fölött. 

VIII. Az intézmény működése 

Az intézmény, mint jogi személy, önálló intézményként működik. Működését a fenn-
tartó biztosítja. 

Működésének tartama: határozatlan idejű. 
Az intézmény működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabály-

zat tartalmazza. 

IX. Az intézmény jogállása 

* Az intézmény önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, önálló 
jogi személy. 

* Gazdasági, pénzügyi tevékenységét a fenntartó közvetlen felügyelete mellett 
végzi. 

* Az iskola működésére juttatott anyagi eszközökkel - a református egyházközségek 
által felügyelt költségvetés keretében - önálló felelősséggel gazdálkodik. 

X. Az intézmény gazdálkodási módja 

Az iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény fenntartási 
és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváha-
gyott költségvetésben irányozza elő. A működéshez szükséges pénzeszközöket 
a fenntartó a mindenkori állami költségvetésben rögzített, tanulónkénti norma-
tív támogatás átadásával és az egyházi kiegészítő normatíva nyújtásával bizto-
sítja. 

XI. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog 

Az iskola a feladatok ellátását a fenntartó egyházközségek tulajdonában levő, az is-
kola rendelkezésére bocsátott, Szentes, 2. hrsz. alatt felvett ingatlanon ( iskolaépület, 
tornaterem, sportudvar, ebédlőépület, szolgálati lakás) gyakorolja, illetve rendelkezik a 
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leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközökkel. Az intézmény a vagyontárgyakat a neve-
lő- és oktató munka ellátásához szabadon használhatja. 

Az intézmény az iskolaépületben lévő helyiségeket (tantermek, tornaterem, ebédlő) 
bérbe adhatja. Erre akkor van lehetőség, ha ez nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő- és oktatómunkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport-
kör munkáját. 

Szentes-Alsópárt-Kiséri, -Felsőpárti, és Központi Református Egyházközségek 
mint alapító nevében: 

Kovách Péter Kovách Péterné Mészáros Erzsébet Gilicze András 
lelkipásztor lelkipásztor lelkipásztor 

A FOGADALOMTÉTEL 

1996 októbere óta, a reformáció megünneplésének méltó alkalmán, az október 31-i ünne-
pi istentiszteleten a gyülekezet, a szülők, a diákok és a pedagógustársak jelenlétében tesznek 
az alábbi szöveg elmondásával fogadalmat az intézmény új pedagógusai, dolgozói: 

Fogadalomtétel, 2000 

A Szentháromság, egy örök és igaz Isten színe előtt fogadom, hogy a szentesi Kiss 
Bálint Református Altalános Iskola hűséges tanítója, tanára, tanítványaimnak a krisztu-
si szeretet jegyében személyére szóló, színvonalas szellemi-lelki-testi gondozója leszek. 
Munkámat pontosan, lelkiismeretesen végzem, a Magyarországi Református Egyház 
Közoktatási törvényét, iskolám tanulmányi és munkarendjét megtartom és a kor kívá-
nalmainak megfelelően képezem magam. 

Eletemet nevelői hivatásomnak, egyházam és hazám szolgálatának szentelem. Minden erőm-
mel azon leszek, hogy tanítványaimat az evangéliumi hit és erkölcs szerint jellemes keresztyén 
emberekké, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész polgáraivá neveljem. 

Isten engem úgy segéljen! 
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REFORMÁTUS, KERESZTYÉN, ISKOLA 

A Kiss Bálint Református Általános Iskola keresztyén jellegéről 
(az eddigiek számbavétele, gondolatok a jövőről) 

A Kiss Bálint Református Általános Iskola az utóbbi öt évben - az 1995-ös mély-
pont után - sok területen növekedést, erősödést mutat. Állandósult a tanulók szá-
ma, ami azt mutatja, hogy a szülők többsége szívesen adja gyermekét iskolánkba. 
Az alsó tagozatosok tanulmányi eredményei javuló tendenciát mutatnak. A felső 
tagozatban is ez a helyzet, kivéve a 7-8. osztályban. Az iskola pedagógusai jól 
képzettek és szakmai munkájukat jól végzik. Folyamatosan részt vesznek tovább-
képzéseken, szakmai találkozókon. A Kiss Bálint Református Általános Iskola 
mindezek következményeként a város iskolái közötti rangsorban egyre jobb he-
lyezést ér el. 

Ezekért az eredményekért, az itt végzett munkáért köszönet illeti a tanári kar tagjait 
és az iskola minden dolgozóját a fenntartó egyházközségek nevében. 

Iskolánk egyházi jellegének megerősödésében is sok pozitív változás történt az 
elmúlt években. Az egyházi jelleg minden átvett iskolában sok olyan kérdést vet 
fel, amivel eddig a pedagógusok, de az intézményfenntartó gyülekezetek sem talál-
koztak, hiszen mindannyian most tanuljuk, hogy milyennek is kell lennie egy egy-
házi iskolának. Szeretném aláhúzni, hogy szerintem ez egy közös tanulási folyamat, 
ami együttműködést jelent az iskola tanári kara és a fenntartó gyülekezetek, vala-
mint az iskolába járó gyermekek szülei között. Mindhárom félnek vannak elképze-
lései arról, hogyan kellene kinéznie, működnie ma egy református keresztyén isko-
lának. Ezeket az elképzeléseket egyeztetnünk kell ahhoz, hogy közösen haladjunk 
előre. 

Keresztelés, 2000 

A Kiss Bálint Református Általános Iskola egyházi iskolaként, egy keresztyén 

osztállyal indult az 1993/94. tanévben. Összesen 90 gyermek vett részt hitoktatás-
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ban, ebből 17 fő (keresztyén osztály) heti két órában. Az iskola tanulólétszáma ek-
kor 260 volt. A következő tanévben már 107 tanuló vett részt hitoktatásban és két 
keresztyén osztály volt, összesen 35 tanulóval. Az 1995/96. tanévben kezdődtek el 
a reggeli áhítatok az iskolában. Ezeket hetente más lelkipásztor tartotta reggel 7.45-
8.00 óra között a díszteremben. Ebben a tanévben alakult meg az etikai munkakö-
zösség, amely munkatervébe felvette az iskola református szellemiségének erősíté-
sét (bibliaismereti pontverseny, reformációi ünnepség, Kiss Bálint kiállítás, kará-
csonyi ünnepség, bibliai témájú rajzverseny szervezése). A munkaközösség vezető-
je Karikó-Tóth Tibor volt. 

Az egyházi közoktatási törvény által előírt fogadalomtétel miatt az iskolában ko-
moly feszültségek keletkeztek, ami csak az igazgatóváltások után oldódtak fel. Kö-
szönet illeti ezért Dr. Bubla László nagytiszteletű urat és Karikó-Tóth Tibor igazga-
tót, akik sokat tettek ezért. Az 1996/97. tanévben a reggeli áhítatok rendje módosí-
tásra került, az iskolában két csendesnapot tartottak a diákok számára. Az alsó és a 
felső tagozaton egyaránt heti két órában folyt a hittan oktatása. A következő, 1997/ 
98. tanév előrelépése az étkezések előtti és utáni imádkozás bevezetése. 

Az iskola jelmondata a főhomlokzaton 

1998/99-ben az elsősök már 100%-ban hittanra iratkoztak be. 1999 szeptemberétől 
kezdve a tanári bibliaórákat hetente tartjuk, minden hétfőn reggel 7.30-8.00 óra között. 
A diákok minden napot rövid reggeli áhítattal kezdenek, amit az első óra elején a tanító 
illetve tanár tart, az előre kiadott bibliai szakasz és magyarázat alapján. Az iskola és a 
fenntartó egyházközségek együtt ünnepeltek a Reformáció napján. A Reformáció ünne-
pét, a város összes diákja számára meghirdetett reformációi emlékfutással tettük színe-
sebbé, ahol több mint kétszáz gyermek futotta le az 1517 m hosszú távot. Október 31-
én, a nagytemplomban az iskola pedagógusai és a gyülekezetek tagjai közös kulturális 
műsorral emlékeztek meg a Reformációról. 

Az adventi időszakban egyszer a tanári kar, egyszer pedig az iskola énekkara szolgált 
az Imaházban. 2000-ben az ötödik osztályos hittanosok mutatták be itt, istentisztelet 
keretében karácsonyi műsorukat. Az iskola tanévzáró és tanévnyitó alkalmait gyüleke-
zeti istentisztelet keretében tartjuk. A Kiss Bálint Héten (Sulihét) az iskola alsósai bibli-

10 9 



ai akadályversenyen vettek részt, amit a fenntartó egyházközségek és az iskola közösen 
szerveztek a két nagytemplomi egyházközség épületeiben (templom, parókiák, imaház). 
A diákok megismerkedhettek az orgonával és az eddig számukra ismeretlen épületek-
kel. Ezeket a találkozásokat a jövőben is szeretnénk folytatni, hiszen mindkét fél számá-
ra fontos, hogy egyre jobban megismerjük egymást. Kialakuljon az iskola dolgozóiban 
és tanulóiban, illetve a gyülekezetek tagjaiban, hogy összetartozunk, egy, nagy közös-
ségnek vagyunk a tagjai. 

A folyamat ismertetése vázlatos, mert az adatok hiányosak. Ennek ellenére világosan 
kimutatható, hogy az iskola elindult és halad azon a megkezdett úton, amely egy refor-
mátus keresztyén általános iskola kialakulásához vezet. 

* * * 

A felsorolt alkalmak, az eddig megtett út állomásai, mind azt a célt szolgálják, hogy 
iskolánk református keresztyén iskola legyen. De mit jelent ez? Milyen egy reformá-
tus keresztyén iskola? Válaszként vegyük sorba, mit jelentenek ezek a fogalmak? 

REFORMÁTUS 

Minden esztendőben október 31-én emlékezünk a Reformációra. 1517-ben ezen a 
napon Luther Márton ágostonrendi szerzetes a wittenbergi vártemplom kapujára ki-
szögezte 95 vitatételét, melyekben a középkori egyház hiányosságaira, bűneire muta-
tott rá. Nem akart egyházszakadást, csak saját egyházát akarta megújítani. A katoli-
kus egyház ellenállása következtében azonban a Reformáció új egyházak megalaku-
lásával folytatódott. A németországi ágból jött létre a lutheránus vagy evangélikus 
egyház, a svájci (helvét) ágból pedig a kálvini, református egyház. A Reformáció 
európai illetve egyetemes történeti jelentőségét többek közt az adja, hogy ekkor jöttek 
létre a legtöbb országban az első anyanyelvű könyvek, a bibliafordítások. Ezek a for-
dítások - Magyarországon Károli Gáspár Vizsolyi Bibliája (1590) - az adott nemzeti 
nyelvet teremtették meg rengeteg új szót, kifejezést alkotva. A Reformáció nyomán 
alakultak meg az iskolák minden településen. Itt tanultak meg az emberek írni-olvas-
ni, hiszen addig tulajdonképpen az emberek nagy többsége analfabéta volt. A Refor-
máció tanítása, a megújult, megerősödött keresztyén hit volt az, amelyik 1526, a moh-
ácsi vész után, a 150 évig tartó török megszállás alatt erőt adott a magyarságnak, hogy 
ellenálljon és kitartson. Ezek a történelmi események dióhéjban és nagyon vázlato-
san. Mindez azonban csak akkor válik ma értékké a számunkra, ha nem csak emléke-
zünk a Reformáció eseményeire, hanem a szívünkben, lelkünkben is, újra meg újra 
megtörténik a reformáció, a megújulás. 

A reformáció szó azt jelenti, visszaalakítani, visszaformálódni. A mi belső, lelki re-
formációnk azt jelenti, hogy vissza kell alakulnunk, olyanná, amilyennek Isten megal-
kotott bennünket. A református iskola attól református, hogy a benne dolgozók és tanu-
lók készek a szüntelen megújulásra. Ez azt jelenti, hogy soha nem állhatunk meg, soha 
nem lehetünk megelégedettek azzal, amit elértünk. Amiről felismerjük, hogy szükséges 
megváltoztatni a magunk vagy az iskola életében, azt igyekszünk megváltoztatni, és 
nem beletörődni abba, ami rossz. A református iskola szüntelenül kész a megújulásra, 
nyitott az új befogadására. 
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KERESZTYÉN 

A keresztyén ember, Krisztust követő, „krisztusi ember". Egyedül Jézus Krisztusban 
látható és ismerhető meg az az ember, akit Isten teremtett. Őbenne, az Ő magatartásá-
ban, Istenhez és emberekhez való viszonyulásában láthatjuk meg azt, akinek és ami-
lyennek Isten megalkotott minket. A reformáció azt jelenti, hogy krisztusi, „krisztus-
mintájú" emberré kell visszaalakulnunk, reformálódnunk. Milyen tulajdonságok jellemzik 
a keresztyén, „krisztusi embert"? 

Elsősorban az, hogy EMBER. Ember a másikkal szemben. Emberséges ember, va-
gyis tiszteli a másikat. Tiszteli a másik emberi méltóságát. Jézus sohasem alázott meg, 
nem nézett le senkit sem. A krisztusi ember számára a másik társ, partner és nem legyő-
zendő ellenség. A krisztusi ember jellemzője, hogy minden körülmények között szere-
tettel fordul oda a másik felé. Ez a szeretet független attól, hogy a másik éppen milyen 
velem szemben. 

A krisztusi ember megbocsátó. Meg tud bocsátani a másiknak, mert jól ismeri önma-
gát és tudja, ő sem tökéletes. Számol a másik ember gyengeségével, esendőségével, 
mert tudja és elismeri önmagáról, hogy ő is ilyen. A házasságtörő asszony esetében, akit 
Jézushoz vittek, hogy mondjon felette ítéletet, Jézus ezt mondta: „Az vesse rá az első 
követ közületek, aki nem követett el bűnt." A végén csak Ő és az asszony maradt ott. 
Jézus azt mondta: „Én sem ítéllek el téged. Eredj el, és többé ne vétkezz!" Ez az indulat 
vezérli a krisztusi embert. 

A krisztusi ember - a mai siker és haszonorientált világgal ellentétben - nem a maga 
javát keresi elsősorban, hanem a másik emberét. Mert számára a másik öröme, a másik 
boldogsága vagy a közösség sikere és boldogsága előrébbvaló, mint a magáé. 

A belső reformáció eredménye, gyümölcse a cselekedeteinkben mutatkozik meg. Az, 
ahogyan élünk, viselkedünk, mutatja meg, hogy mi van szívünkben, lelkünkben. Ha , jó 
emberekké" akarunk válni, akkor „krisztusi emberré" kell válnunk. A keresztyén iskola 
célja, hogy ilyen mintát adjon az ott tanulók számára. Az innen kikerülő fiatalok maga-
tartásán, beszédén, a másikkal szembeni viselkedésén látszódjon meg az, hogy „krisztu-
si normák" szerint élnek. Nem akkor lesz valaki jó keresztyén, ha erről szépen és sokat 
tud beszélni, hanem akkor, ha ez az egész életéből sugárzik. 

ISKOLA 

A református keresztyén iskola olyan iskola, ahol színvonalas, korszerű elméleti és gya-
korlati ismereteket kaphatnak az odajáró diákok. Az egyházi iskolák mindig arról voltak 
nevezetesek, hogy felkészült, tisztességes, becsületes emberek kerültek ki a padjaikból. A 
Kiss Bálint Református Általános Iskolának is az a célja, hogy minél több értékes tulaj-
donsággal és minél több korszerű ismerettel kerüljenek ki innen a diákok. Biztosítani kell, 
hogy minden gyermek az adottságainak megfelelő oktatásban részesüljön. 

Az ismeretek átadása mellett ugyanolyan fontos a nevelés is. Az iskola az a hely, ahol 
az egymáshoz való alkalmazkodást, egymás elfogadását, a közösségben élést meg kell 
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tanulni. Itt ismerkednek meg azzal a gyermekek, hogy mit jelent figyelembe venni a 
másikat, elfogadni, hogy vannak nálam okosabbak és kevésbé tehetségesek is. Mit je-
lent becsületesnek lenni, megbocsátani a másiknak, vagy bocsánatot kérni tőle. Az a 
nyolc esztendő, amit a ránkbízott gyermek itt tölt meghatározó a későbbi életére nézve. 
Az alapokat ezekben az években kell leraknunk. Mindannyiunknak - szülőknek, peda-
gógusoknak, a gyülekezeteknek - nagy a felelősségünk Isten előtt, hogy miként végez-
zük a munkánkat! 

Isten adjon továbbra is erőt, szeretetet és hitet ehhez a feladathoz! 

Kovách Péter, lelkipásztor 
az Igazgatótanács elnöke 

REFORMÁTUS ÜNNEPEINK 

Karácsonyi ünnepkör 

Advent 
A karácsony ünnepét megelőző négy hetet hívjuk adventi időszaknak. Az advent je-

lentése: várakozás, eljövetel, adventus Domini: az Úr eljövetele. A karácsonyra való 
lelki felkészülés, az önvizsgálat időszaka. Minden adventi idő eszünkbejuttatja, hogy a 
második advent időszakában élünk. Várjuk vissza a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Az 
advent ugyankkor örömteli időszak, amikor igyekszünk szeretteink számára ajándékot 
vásárolni, és ezzel örömöt szerezni nekik. 

Karácsony 
Jézus Krisztus születésének ünnepe. Ezen a napon emlékezünk meg a világ Megvál-

tójának születéséről. Benne Isten megajándékozott minket egyszülött Fiával, akit azért 
küldött a földre, hogy rajta keresztül megismerjük Őt. Jézusban láthatjuk azt az embert, 
akit Isten megteremtett. Ő az, aki meghalt a mi bűneinkért. Ő az, akinek ma is tanítvá-
nyai, követői lehetünk. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem, örök élete legyen!" (János evangéliuma 3,16) 



Húsvéti kavalkád, 1998 

Húsvéti ünnepkör 

Virágvasárnap 
Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. Ezen a napon, mint Királyt és Szabadítót 

köszöntik a Jeruzsálemből a fogadására siető emberek. Ő azonban már tudja, hogy a 
kereszthalál vár rá. Ez a nap a „nagyhét" kezdete. 

Nagycsütörtök 
Ezen a napon emlékezünk az úrvacsora szereztetésére. Jézus a halála előtti utolsó 

vacsorán, a tanítványaival együtt fogyasztja el az egyiptomi szabadulás emlékére ren-
delt páskavacsorát. Ezen az estén megmossa a tanítványok lábát, amivel örök példát 
ad számunkra a másik ember alázatos szolgálatára. Júdás ezen az éjszakán árulja el 
Mesterét. 

Nagypéntek 
Jézus Krisztus szenvedésének és keresztrefeszítésének napja. Ő azért szenvedett és 

halt meg ártatlanul, hogy halálával számunkra kegyelmet, bűnbocsánatot nyerjen. Ez a 
nap a gyász napja, amikor a református családokban is böjtöt tartanak. A nagypénteki 
úrvacsoravétel különösen is emlékezetünkbe idézi, hogy drága áron, Krisztus vére árán 
váltattunk meg. 

Húsvét 
A Nagypéntek szomorúsága után a mindent beragyogó öröm napja, hiszen Jézus ezen 

a napon támadott fel a halálból. A feltámadás ünnepe hirdeti, hogy élő Urunk van, akit a 
halál nem tudott fogva tartani. Feltámadása azt jelenti, hogy Isten legyőzte a halált. A 
halál nem végállomása az emberi életnek, hanem egy állomása, ahol átlépünk a látható 
világból a láthatatlanba. A húsvét a feltámadás és az örök élet reménységének ünnepe. 
Mi, keresztyének azért ünnepeljük a vasárnapot, mert Jézus ezen a napon támadt fel a 
halálból. Minden vasárnapi istentisztelet hirdeti: Jézus él! 
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Áldozócsütörtök 
A húsvéti ünnepkör utolsó napja, negyven nappal húsvét után. Ezen a napon Jézus 

mennybemenetelére emlékezünk. Jézus mennybemenetelének hármas haszna: 1. Jézus 
a mennyben szószólónk, képviselőnk az Atyánál, 2. Általa mi is az Atyához juthatunk, 
3. Maga helyett elküldte a Szentlelket, aki által bárhol és bármikor megszólíthatjuk 
Istent. 

Pünkösdi ünnepkör 

Pünkösd 
A húsvét utáni ötvenedik nap. A Szentlélek eljövetelének ünnepe. Ezen a napon Isten 

kitöltötte a Szentlelket a tanítványokra. Péter apostol igehirdetése nyomán háromezer 
ember tért meg és lett Jézus Krisztus követője. Ok voltak az első keresztyén gyülekezet 
tagjai, ezért pünkösd az egyház „születésnapja" is. Isten azóta a Szentlélek által van 
jelen a világban 

Új kenyérért és az új borért való hálaadás ünnepe 
Augusztus végén adunk hálát Istennek azért, hogy megáldotta a termést és elég ke-

nyérnek valóval ajándékozott meg bennünket. Az új bor ünnepe, szeptember végén a 
szőlőtermésért való hálaadás alkalma. A kenyér és a bor, az úrvacsora jegyei Jézus 
értünk megtöretett testére és kiontott vérére emlékeztetnek bennünket. 

Reformáció ünnepe 
Október 31 -én emlékezünk a Reformáció kezdetére. Luther Márton ágostonrendi szer-

zetes e napon szegezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét. Ezekben a téte-
lekben a középkori katolikus egyház bűneit, hiányosságait sorolta fel. Saját egyházát 
akarta megújítani, de a római pápa kiátkozta. Követőiből alakult meg a lutheránus, evan-
gélikus egyház. A Reformáció helvét (svájci) ágának vezetője Kálvin János volt. Főmű-
ve az Institutio, melyben összefoglalja a keresztyén vallás rendszerét. Követőit nevez-
zük kálvinistáknak, reformátusoknak. Ezen a napon az ünnepi istentisztelet mellett em-
lékünnepélyen idézzük fel a Reformáció nagy alakjainak, a bátor hitvallók emlékét. 
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A HITTANOKTATÁSRÓL 

Iskolánk diákjai hetente két hittan illetve erkölcstan órán vesznek részt. A tanulást 
reggelente minden osztályban néhány perces reggeli áhítat előzi meg. A hittanos gyere-
kek szülei választhatnak a református és a katolikus hitoktatás között. 

A hittanórák vidám légkörben zajlanak. Drámajáték, rejtvények, fejtörők, aranymondás-
ok és énektanulás segítik az elhangzó bibliai tanítás megértését. Különösen szeretik az alsós 
gyermekek a mozgással kísért, „mutogatós" énekeket. A történetek tanulságát minden gyer-
mek személyessé teheti a hittan órák ú.n. „munkáltatási" részén. Ekkor lehetőség nyílik arra, 
hogy változatos formában (ének, vers, dráma, mozgás, rajz, színezés, festés, nyírás, ragasz-
tás) mindenki megalkothassa, kifejezhesse, amit számára üzent a bibliai történet. 

Jónás története - bibliai drámajáték, 1998 

A hittan órán készült alkotások díszíthetik tantermeinket és folyosóinkat. Ádventre, 
mikulásra, karácsonyra a gyermekek új ruhába öltöztetik az ebédlőt is. 

Az órán megszerzett tudásukat bibliaismereti, zsoltár- és népdaléneklő versenyeken 
kamatoztathatják a diákok. Iskolánkban működik a hittanos „töprengő", bibliaismereti 
pontszerző sorozat, melyben év végén a legnagyobb pontszámot elérők jutalomban ré-
szesülnek. Kedvelt az országos bibliaismereti levelező verseny is, ahol a gyermekek 
hazánk más református iskolásaival mérik össze tudásukat. 
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Testvériskolánk a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola. Évente több alkalommal 
a két iskola tanulói a közös rendezvényeken találkozhatnak egymással. Több éves hagyomány 
a szentesi és vésztői diákok foci és kosárlabda mérkőzése illetve a játékos sportversenyek, 
népdal- és zsoltáréneklő verseny szervezése. A két intézmény névadójának - Kiss Bálintnak - a 
súját közösen koszorúzzák meg a tanulók, a tudós polihisztor halálának évfordulóján. 

Évente két alkalommal tanítás nélküli, ú.n. csendesnapot szervezünk. Ezek a napok 
ünnepeinkhez kapcsolódva bibliai drámajátékokkal, akadályversenyekkel, vetélkedők-
kel, énektanulással, játékosan telnek. Az ünnepekre való felkészülést és azok méltó megün-
neplését segítik a gyülekezeti gyermekalkalmak is. Az ádventi, karácsonyi és húsvéti 
gyermekdélelőtt sok gyermeknek nyújt kellemes és hasznos kikapcsolódást. A bibliai pontszer-
zőkkel, játékokkal, játszva sajátíthatják el ünnepeink és szokásaink eredetét. Eközben maguk is 
megtanulnak ünnepelni, ajándékot és díszeket készíteni. Sokan ekkor kapnak kedvet, hogy vasár-
napi gyermek-istentiszteletre jájanak. 

Egy-egy vasárnapi istentiszteleten a gyülekezet felnőtt tagjait örvendeztetik meg az isko-
lai gyermekkórus, a drámacsoport és a pedagóguskórus tagjai szolgálatukkal. A gyülekezeti 
közösség nem idegen a gyermekek számára, hiszen a tanévnyitó és tanévzáró ünnepély, a 
reformáció, karácsony és húsvét ünneplése is a gyülekezettel közösen történik. A reformáci-
ói istentiszteleten azok a diákok is megkeresztelkedhetnek, akik ebből a sákramentumból 
eddig valamilyen okból kimaradtak. A gyermekek karácsonykor műsorral lepik meg szüle-
iket az imaházban. Kedvük szerint énekelnek, verset és prózát mondanak, hangszeren ját-
szanak. Ekkor kapják meg kisebb testvéreikkel együtt a gyülekezet karácsonyi ajándékait. 

Nyíri Dániel 

A Kálvin Kiadó könyvbemutatója, 2000 
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Dizseri Eszter írónő, 2000 

NEKED HOZTAM ÜZENETET.... 

„Ezt mondta nekem: Dániel, te kedves férfiú! 
Értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és 
állj fel, mert neked hoztam üzenetet! Amikor 
így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd 
ezt mondta nekem: Ne félj, Dániel, mert az első 
naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok 
megértésére, megalázkodva Istened előtt, 
meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid 
miatt jöttem." (Dániel könyve 10.rész 11-12.V.) 

Kedves Gyermekek, Tanárok, Szülők és Gyülekezet! Üzenetet hoztam Nektek, a Biblia 
üzenetét, Isten üzenetét. Nem egészen úgy, ahogyan Dániel kapta, ám csak a közvetítő 
más, a szó változatlan. 

Bizonyára hallottatok már olyan bibliai üzenetekről, amelyekben az embereket 
angyalok keresik fel Isten üzenetével. Amikor ilyen történt, mindig nagy dolgok 
következtek. Az angyaloktól kapott üzenet mélyreható változásokat közvetített, 
illetve indított el, és vigasztaló erővel töltötte be az emberek szívét. A félelem és 
a reszketés után biztatást és örömöt nyújtott, pokoli helyzetekben is reménységet 
adott. 

Igénk szerint Dánielhez is mennyei követ érkezett. Reszketve fogadta a kapott üzene-
tet, pedig az angyal kedves férfiúnak nevezte, néven szólította. Mégis elhagyta az ereje 
és ájultan roskadt a földre. Ebben a szinte halálos félelemben hallja a biztató hangot: te 
kedves férfiú. Ebből mindenek előtt megértette, hogy Isten szereti őt. Minden más kér-
désessé válhatott, de ez egészen biztosként hangzott. Aki Istenhez követet küld, akár 
mennyeit, akár földit, annak legelőször azt kell megtudnia, hogy Isten szereti őt! Én is 
ezt az üzenetet hoztam nektek. 
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Miért pontosan Dánielt vagy minket szeret a mi Urunk? Nincs rá emberi magyará-
zat! Isten észrevett valamit Dániel szívében. Azt, hogy rászánta magát a dolgok meg-
értésére. Dániel döntött Isten mellett. Bizonyára akkor is ott volt az angyal a feje 
felett! Látta, hogy Dániel szeretné megismerni az Urat és az ő Igéjét, az Isten tervezte 
jövendőt, melyet Jézus a mennyek országlásaként nevezett meg és hirdetett az evan-
géliumok szerint. 

Mit érthetett meg ebből Dániel évszázadokkal Krisztus születése előtt? Azt hiszem, 
hogy csak ennyit: tudom mi a tennivalóm és végzem, tudom, hol a helyem és ott va-
gyok, tudom mit vár tőlem Az, Aki szeret, és engedelmeskedem: Otthon és az iskolá-
ban, egyházamban és városomban, népem és hazám keretei között. Pedig alig tudok 
valamit! Csak egy porszem vagyok, - kicsi a sorban és a rangban. Hiába szeretnék nagy 
lenni, vagy legalább nagynak látszani... Az ismeretszerzés nem egyszerű dolog. A dol-
gok megismeréséhez egy egész élet kell. Nem elég egy osztályt elvégezni, egy iskolai 
évet befejezni, mert menetközben kiderülhet, hogy éppen a legfontosabbat, az Isten ki-
rályságának titkát, szeretetét és evangéliumát nem ismertem meg eléggé! Ennek megis-
meréséhez nem elegendő sem egy, sem több tanév! Egy élet, egy egész élet szükséges 
hozzá. 

Arra is felfigyelhetünk, hogy Dániel és Isten között nyilván párbeszéd folyhatott, 
hiszen meghallott és megválaszolt szavakról szól az Ige hozzánk. Az angyal lehetett 
felséges jelenség, mégis Isten a fontosabb! Félreérthetetlenül szólva: Ő a legfontosabb! 
Ezért szükséges válaszolni arra, amit O mond nekem. Ezért nem lehet fülünk mellett 
elengedni az Ő üzenetét. De vajon beszélgetünk-e Istennel? Vagy nem szólunk hozzá, 
noha velünk ül a padban, velünk ját az úton... Együtt volt és együtt van velünk a tanulás-
ban és a játékban, a sírásban és a nevetésben egyaránt. 

Mindebből az következik, hogy akármilyen volt az elmúlt esztendő és akármilyen az 
élet, bármilyenek a körülményeink, egyetlen csodálatos volt és marad számunkra: az 
Isten, aki úgy szerette a világot - benne titeket és engem is -, hogy az Ő Egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz Benne, el nem vesszen, hanem örök élete legyen! /Jn 3,16/ 

(Elhangzott a szentesi Nagytemplomban 1998. június 13-án a Kiss Bálint Ref. Ált. 
Iskola tanévzáró Istentiszteletén) 

Dányi József 
esperes 

FELSZÓLALÁS A REFORMÁCIÓ EMLÉKÜNNEPÉN 
A NAGYTEMPLOMBAN 

„Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Jézusban kiválasztott 
minket!" 

A jövő évi Ökumenikus Imahét e jeligéjével köszöntelek édes Mindannyiótokat, Ked-
ves Testvéreim Krisztusban! Kedves Felnőttek! Kedves Fiatalok: Lányok és Fiúk! 

„Ha Isten velünk, ki ellenünk?"- kérdezte Pál apostol szavaival a mi kedves, jól 
ismert lelkipásztorunk Kádár Ferenc. 
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Tulajdonképpen ugyanezt hallottam a délelőtt, amikor kinyitván a Televíziót, Bölcskei 
Gusztáv püspök úr mondotta volt a debreceni református nagytemplomban: „Vegyük 
végre már nagyon tudomásul, hogy az Isten komolyan vesz bennünket." így van velünk, 
hogy komolyan vesz bennünket. 

A mi feladatunk: komolyan venni Őt , és komolyan venni egymást Ő miatta. De hadd 
ajánljam nagy szeretettel a kedves idős Testvéreknek, hogy különös gonddal vegyük 
komolyan gyermekeinket, akik most itt vannak, mert itt kell lenniök, mert őket még ide 
lehet kötelezni, de komolyan fognak-e ők minket venni, a mi tanúságtételünket? Ez a 
nagy kérdés, melyre most ők nem tudnak felelni, de majd felelnek a következő évezred 
elején. 

Komolyan tudnak-e ők minket venni? 

Én azt hiszem, hogy a mai ünnep ott, Augsburgban, ahol egy csodálatos mondatot 
fogalmaztak meg közösen a katolikus és evangélikus egyház felelősei, ha az Isten azt 
komolyan veszi, mi pedig szintén komolyan vesszük, akkor a gyermekeink is komolyan 
fognak venni minket, és áldani fogják a hitünket, miközben felkeresik sírjainkat. 

Ezt kívánom édes Mindannyiunknak nagy szeretettel! 

És hadd fejezzem be hálaadással szavaimat! Először pontosan húsz évvel ezelőtt vol-
tam itt, és köszönöm Istennek, hogy komolyan vette, hogy itt voltam. Mert most, húsz 
év után, íme, ilyen nagy, világra szóló ünnep teheti boldoggá mindazokat, akik Jézust 
szeretik, és az Ő dicsőségét szolgálják. 

Isten áldása legyen mindannyiunkon, elsősorban gyermekeinken! 

Köszönöm a figyelmet! 

Reformációi 1517 méteres emlékfutás 

Vági László 
Nyug. apátplébános 
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V. „Csodát virágzik a jelen" 
TANÉVNYITÓ 

Ismét elérkezett a szeptember, eljött a nap, amikor megnyílt az iskola kapuja a gyer-
mekek előtt. 

Ez alkalomból külön szeretném köszönteni a kissé még megszeppent első osztályoso-
kat, akik tudom, néhány nap múltán már természetesnek veszik majd az iskolába járást 
és azt a sok érdekességet, amelyről tanulni fognak. 

Külön köszöntöm azokat a szülőket is, akik most első ízben vesznek részt ünnepségün-
kön. Segítsük közösen gyermekeink boldogulását és örüljünk együtt fejlődésüknek. Bízom 
abban, hogy szülő és iskola egyet akarva, egymást segítve valósítja meg elképzeléseit. 

Az elsősök tanévnyitó ünnepi műsora, 2000 

Holnap pedig megkezdődik a csendes, egyszerűnek és könnyűnek látszó munka, ame-
lyik mégis a legnagyobb fontossággal bír ezen a világon, mert embereket formál, lelke-
ket gazdagít, jellemeket alakít. Sokan talán a véletlennek tulajdonítják, de az isteni gond-
viselés munkáját és bölcsességét lehet látni abban, hogy az iskolai esztendő kezdete 
egybeesik az őszi vetési munkák megkezdésével. Mert az iskola is a magvetés színhe-
lye. S abban is megegyezik a szántóföldi műveléssel, hogy az aratásra itt is várni kell. 

Szorgalmas munkát, sok-sok türelmet, odaadást igényel tanítóktól, gyermekektől és a 
szülőktől, s az aratás mégis később jön el. Még azt sem mondhatjuk, hogy egy esztendő 
múlva, mert bár részsikerek már rövid távon tapasztalhatóak, de teljes mértékben csak 
akkor tárul fel az iskolai oktatás-nevelés eredménye, amikor már az élet is sok mindenre 
tanított bennünket. 
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A gyermekkor a jövendő záloga, ígérete. Nemcsak a saját jövőnké, hanem gyermeke-
inkben családunk, gyülekezetünk, egyházunk és hazánk jövendője. Olyan jövő, ami-
lyenné a most iskolába járó gyermekeink formálni fogják. 

A tanári kórus, 1998 

Jellemformáló és lelket is gazdaggá tevő akkor lesz az iskola, ha bölcsességre tanít és 
nevel. Az igazán fontos sohasem az amivel rendelkezünk, hanem az, hogy mire és ho-
gyan használjuk fel azt, amink van. Az iskolai tanév kezdetén nem lehet szentebb, ál-
dottabb imádságunk, tanítóknak és gyermekeknek, mint amit a 90. Zsoltár 12.verse ír: 
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" 

Senki nem lehet eléggé bölcs, akinek nincs erős hite! Hiábavaló minden munka, ha 
nem megy végre a hitre nevelés. Az élet javait, az iskolai esztendők áldásait csak az 
tudja igazán bölcsen felhasználni, aki megtanulta azt is, hogy az élettel együtt, mindent 
Istentől kapott! „A bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme" (Zsolt 111,10) 

Jelent mást is ez az Ige. Nem azt. hogy rettegni kell az Istentől, mint ahogyan az 
Ószövetség népe sokszor tette, hanem azt jelenti, hogy akkor kezdünk bölcsek lenni, 
amikor megértjük az igazságot, hogy van valaki, akinek felelősséggel tartozunk, mint 
gyermek az apjának, mint iskolás a tanítójának. Ahol nincs igei függés, ott mindenütt 
baj van. Vége szakad a rendnek, a munkának abban az iskolában, ahol a gyermekek nem 
függenek a tanítóktól. Feje tetejére áll az a világ, az a társadalom, ahol nem félnek és 
nem függenek az emberek Istentől! 

Református iskolánk szent feladata és kötelessége, igyekezni bölcsességben, Isten iránti tisz-
teletben, a tudomány gyakorlásában, hogy boldogabb és áldottabb legyen a magyar élet. Szól-
ni, cselekedni, tanítani, szeretni, élni Annak a nevében, aki „Fényt, éltet hozva jő... "(312.é.) 

Ezen gondolatok jegyében az 1999/2000-es tanévet megnyitom. 

Karikó-Tóth Tibor 
igazgató 
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„Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk 
benne." (Tamási Aron) 

SULIVÁRÓ 

Mondhatnánk, hogy hirtelen jött ötlet volt. 

De nem így volt. 
Véletlenek pedig amúgy sincsenek. 

Az iskola gyermekkórusa, 1999 

Kapcsolatunk az óvónőkkel nem újkeletű. Hajdanában bábszakkörünkkel jártuk az 
óvodákat, s ők is jöttek hozzánk „háztűznézőbe". 

Minden fórumon téma volt az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése. 
Célunk közös volt; a játékosság megőrzése mellett, minél rövidebb idő alatt, hozzászok-
tatni a lurkókat a fegyelmezett, kitartó, folyamatos munkához. 

Szorongó, félelmekkel teli gyermeket nem lehet tanítani. Gondoltuk, jó lenne, ha tud-
ná a gyerek, hogy körülbelül mi vár rá. Ha megismerkedne a tanító nénikkel, az „ő" 
tanító nénijével, az iskolával, oldódna a feszültség, s boldogan várná a bizonyosságot. 

De nem lennék teljesen őszinte, ha csak ezt az egy motiváló tényezőt említeném. 
Az egyházi iskolák iránti bizalmatlanság, idegenkedés megosztotta a szülőket és a 

nevelőket is. Volt, aki kárörömmel várta a beiratkozás eredményét. 
Lépnünk kellett. 

Az egy-két éve itt dolgozó fiataloknak „csak" munkahelyet jelentett ez az iskola, de 
nekünk idősebbeknek sokkal többet. 

„Ha mákszemnyi hitetek volna..."- mondja a Szentírás. 

Volt. 

Meghirdettük a hathetes Sulivárót. Tudtuk, hogy kell egy egészséges reklám. 
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Vagy csak ráéreztünk, hogy a menedzsertípusú iskoláké a jövő? Ki tudja. 
Mindenesetre szerencsésen találkozott nálunk a fiatalok gazdag ötlettára az időseb-

bek tapasztalataival. 

Szerda délutánonként forgószínpadszerűen 3 foglalkozást tartottunk. Kézművesség, mon-
dókák, játékos matematika, drámajáték, számítógépezés, gyógytorna - ezek voltak az étlapon. 

A szülők is részt vehettek az „órákon" szaporán biztatgatva csemetéiket. Névjegykár-
tyát kaptak a gyerekek, s így már ismerősként üdvözölhettük őket. 

Örömmel jöttek és várták ezeket a napokat. 

Biztosan tudom, hogy megkönnyítettük a döntést a szülőknek, akár iskolát választot-
tak, akár tanító nénit. 

Dr. Mészáros Antalné 
munkaközösség vezető 

FARSANG 

A farsang még ma is élő néphagyomány. Neve a német Fasching: „bolondosán beszé-
lők gyülekezete" szóból ered. 

A népszokás eredete sokkal ősibb időkre nyúlik vissza. A tavasz érkezését már az 
ókori görögök és rómaiak is megünnepelték. Hazánkban a farsang időszaka hivatalosan 
vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (a húsvét előtti 40. nap) tart. 

„Nyulak" - farsang, 1999 

Ez a nagy evés-ivás és a táncos mulatságok ideje, azért, hogy az emberek minél 
messzebbre űzzék a telet. 

A jeles névnapokhoz adományszerzéssel egybefonódott alakoskodási szokások 
kapcsolódtak.(Balázsolás, Dorottya-nap, Zsuzsanna-nap, Gergelyjárás) 

Farsang idején köttettek a házasságok, s a lány, akinek nem sikerült párt találnia a 
tuskózás, kongózás szokása által szégyenült meg. 
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A farsang utolsó nagy eseménye az álarcos felvonulás, a karnevál volt. Napjainkban 
főleg ezt a hagyományt próbálják az emberek megmenteni. / Külföldön: Velence, Rio 
de Janeiro, itthon: Mohács / 

Iskolánkban is sokáig az egyéni jelmezes felvonulások, s azok rangsorán volt a hang-
súly, hiszen az egyéb produkciókat a kulturális seregszemlére készítették el. Az utóbbi 
évekre jellemző, hogy az osztályok közös produkcióval jelennek meg. Előre mutató 
tendencia, hogy a bemutatkozás igénye jelenik meg, s nem a győzni akarás. Sok érde-
kes, jó hangulatú csoportmunkával találkozhattunk az elmúlt években. Ezzel az igen 
elfoglalt szülőkön is segítenek a kollégák, kolléganők s a felkészülés, szereplés a gyere-
kek számára is igen nagy élmény. 

A sok-sok munka eredménye az iskolán kívül is megnyilvánul. Évről évre diákjaink 
csoportos jelmezei hozzák el az első három hely valamelyikét a városi farsangról. 

Almásiné Szaszkó Edit 

„Évszakok" - farsang, 1999 

AZ ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKÁJÁRÓL 

Intézményünk alsó tagozatán jelenleg 16 tanító oktat-nevel 197 kisdiákot. Tanítógár-
dánk átlagéletkora alig haladja meg a 30 évet. Mindannyiunk szívügye, hogy az óvodá-
ból hozzánk kerülő gyermekek számára bizalommal és szeretettel teli légkört teremt-
sünk. Közösségünk talán legértékesebb vonása az igazán gyermekközpontú, a szeretet 
nevelő hatására alapozott tanítói szemlélet. Évről évre színesen dekorált, mesevilág-
hangulatú tantermekbe várjuk tanítványainkat. Igyekszünk kellemes ingerekben gaz-
dag, esztétikus környezetet teremteni a falakon belül folyó játékos, de komoly munká-
hoz. 

Törekvéseink szerint az osztályok élén, négy éven át ugyanaz a két tanító áll: osztály-
tanító és napközi-vezető, vagy tantárgycsoportonként tanító két nevelő személyében. 
Az első osztályban kialakuló kötődés, az évekig tartó érzelmi- és munkakapcsolat életre 
szóló, meghatározó élmény a kisgyermek számára, s számunkra is. 
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Pedagógiai, pszichológiai problémák megoldásának képességében, módszertani ta-
pasztalatokban, örömökben, szeretetben gazdagodunk gyermekeink által. Érzelmi és 
erkölcsi nevelésükre különös hangsúlyt fektetünk. Nagyszerű alapot szolgáltat ehhez az 
iskolában folyó erkölcstan és hittan oktatás. Az életben, az intézményben, a nagy és kis 
közösségekben előforduló magatartási, etikai problémákat ezen órák keretében részle-
tesen van módunk elemezni, értékelni, rájuk közösen megoldási lehetőségeket keresni. 
Kisdiákjaink szorongások nélkül, szívesen járnak iskolába és ragaszkodó szeretetük szám-
talan megnyilvánulásával ajándékoznak meg minket nap mint nap. 

Az 1998/99-es tanévtől a feladatok sokasága miatt munkaközösségünk két területen, 
a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika és tantárgycsoportjuk körében hatá-
rozta meg legfontosabb teendőinket, célkitűzéseinket. Az anyanyelvi nevelés terén a 
folyékonyan, pontosan, értően olvasó, gondolataikat bármely helyzetben talpraesett, ért-
hetően kifejező, szépen, helyesen író kisdiákok szintjére szeretnénk eljuttatni negyedik 
osztály végére a felső tagozatba lépő tanítványaink közül a gyengébb képességűeket is. 
Matematikából a numerikus számolási készségek, az alapműveletek végzésének kész-
ségszintre juttatása, a találékonyság, rugalmasság, pontosság, a józan ész logikájának 
követése terén kell kisiskolásaink nevelésében előrelépnünk. Megkülönböztetett figyel-
met fordítunk gyermekeink írásbeli munkáinak igényes elkészítésére, értékelésére. Meg-
hirdettük a „Legszebb matek és magyar füzet „ mozgalmat. Tanév végén kiállítást ren-
deztünk a legesztétikusabban vezetett füzetekből. 

Első osztálytól évfolyamonkénti pontozásos rendszerű házi versenyeket hirdettünk 
az alsó tagozaton, először bibliai ismeretekből, majd matematikából. Szeretnénk egyre 
több tantárgy bevonásával tovább szélesíteni a pontgyűjtő versenyek körét. A verseny-
szellem kialakítása, a tehetséggondozás egyik kiemelt feladatunk. Több mint negyven 
alsós tanulónk országos szintű, levelezős versenyek keretében is dolgozik matematika, 
anyanyelvi és természettudományos tantárgyak berkeiben. Az elmúlt tanévekben a vá-
rosi szaktárgyi versenyeken is eredményesek voltunk. A szentesi Picurok farsangjáról 
öt éve mindig elhozzuk az első három helyezés valamelyikét. 

Hagyományosan iskolánk ad helyet az alsós mesemondó- és az egyházi szavalóver-
seny városi szintű rendezvényeinek. A drámapedagógiai műhelyek találkozója is mun-
kaközösségünk szervezésében zajlott. Az alsós diákönkormányzat gazdag rendezvény-
sorozattal várja minden tanévben az apróságokat. Tanítóink évek óta egyre szorosabb 
kapcsolatot igyekszenek kialakítani a szülői házzal. 

Minden első osztályos kisgyermek családját meglátogatjuk, s évente visszatérünk a 
problematikus, nehezen kezelhető, veszélyeztetett és tanulási nehézségekkel küzdő ta-
nulóink otthonába. A szülőkkel való együttműködés eredményesebbé teszi oktató-ne-
velő munkánkat. A tanulási nehézségekkel küzdő, gyengébb képességű kisgyermeke-
ink segítsége érdekében, állandó munkakapcsolatot tartunk a Családsegítő Központ szak-
embereivel is. 

Felzárkóztató munkánk, az órai differenciált munkáltatáson túl, - a korrepetálásra 
használható órák hiányában - a délutáni napközis foglalkozásokon vagy azokon kívül, 
akár szabadidőnk rovására folyik. Minden tanévben jelen vagyunk intézményen kívüli 
továbbképzéseken. 
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Szakmai előmenetelünk érdekében szívesen cserélünk tapasztalatokat, a tanári szo-
bán túl, iskolai szintű bemutató órák utáni beszélgetéseink során. 

Az ötödik osztályba való átmenet, törést okozó hatását a felsős kollégákkal való együtt-
működéssel, a tananyag súlypontozásában való egyeztetéssel próbáljuk meg kiküszö-
bölni. Gondjaink, programjaink, tennivalóink közösek. 

Nemcsak a tanító-tanítvány szereteten alapuló, bensőséges viszonyának nevelő hatá-
sában hiszünk, hanem abban is, hogy baráti légkörben, a feladatokat egymás között 
megosztva még sok-sok, örömben és sikerekben gazdag tanévet hagyhatunk majd így 
együtt magunk mögött. 

Piti Éva 
az alsós matematika munkaközösség vezetője 

AZ INFORMATIKA LEHETŐSÉGEI ISKOLÁNKBAN 

Mai életünkben fontos szerepet kapnak a számítógépek. Használatukat alapfokon 
ma már mindenkinek el kell sajátítania. A számítógép olyan technikai rendszer, 
mellyel irodákban, üzletekben, iskolákban, kórházakban, közlekedési eszközökön 
és még sok helyen találkozunk. Az értékes berendezés üzembe helyezése, be- és 
kikapcsolása, a perifériák kezelése az alapismeretek közé tartozik. 

A fiatalok, a gyerekek nagy előnyben vannak a felnőttek többségével szemben, 
mert szinte születésüktől kezdve jelen van életükben a számítógép. Sokszor a szü-
lők éppen a gyerekek ösztönzésére vásárolnak számítógépet, és igyekeznek a hasz-
nálatát megszokni, megtanulni. 

Az iskolánkban már harmadik osztálytól oktatjuk a tantárgyat. 

A hat tanév alatt a tanulók az alábbi ismeretanyagot sajátítják el: 

* az információ, információszerzés számítógépes környezetben 
* operációs rendszerek (DOS, Windows) 
* segédprogramok 

(Norton Commander, Windows Commander, adattömörítők, vírusmentesítők) 
* szövegszerkesztés 
* rajzolóprogramok 
* táblázatkezelés 
* adatbáziskezelés 
* játékprogramok 
* multimédia 
* egyszerű algoritmusok 
* kódolások 
* programozási nyelvek története 
* számítógépes hálózatok 
* Internet 
* számítógépes levelezés 



Az intézményünk 1996 szeptemberében - teljes egészében önerőből - hozta létre 
számítástechnika tantermét. Kilenc darab 486-os számítógéppel kezdtük meg az okta-
tást. 

Az iskola 1997 tavaszán saját erőből rácsatlakozott a világhálóra, s decemberben a 
város általános iskolái közül elsőként, de a középiskolák többségét.is megelőzve ké-
szült (készü l ) el i sko lánk b e m u t a t k o z ó W E B olda la (h t tp : / /www.k i s sb -
szentes.sulinet.hu). 1998 őszén az iskola informatikai tanfolyamot szervezett az összes 
tanára számára. 

1999 decemberében a SULI-NET program eredményeként intézményünk 3,2 
millió forint értékben hét, nagy teljesítményű számítógépet, szkennert, ZIP drive-
t, szünetmentes tápegységet és egy évig ingyenes, korlátlan Internet előfizetést 
nyert. 

2000 tavaszán egy ragyogóan felújított tanterembe költöztettük az új és a közben 
bővített és korszerűsített „régi" gépeinket. 

A „régi" informatika tanterem, 1996 

A 2000-200l-es tanévet hálózatba kapcsolt 20 darab számítógéppel, 2 síkágyas 
szkennerrel, 1 lézer és 1 színes tintasugaras nyomtatóval kezdtük. A korlátlan Internet 
hozzáférés nagy sikernek örvend mind tanáraink, mind tanulóink körében. Örvendetes, 
hogy egyre több pedagógusnak és tanulónak van saját e-mail címe és levelezik a világ-
hálón. 

Az informatikát oktató pedagógusaink: 

Karikó-Tóth Tibor 6. osztály 

Fekete N. Katalin 5. 8. osztály 

Pólya Sándor 3. 4. 7. osztály és informatika szakkör 
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Az új informatika tanterem, 2000 

1996 ősze óta működik az informatika szakkör. Az igen jó hangulatú foglalkozáso-
kon sok új a tananyagban nem szereplő témával ismerkedhetnek meg tanulóink. 

A KÖNYVTÁRRÓL 

A Kiss Bálint Református Iskola könyvtára az 1998/99-es tanév óta önálló helyiség-
ben működik. Az ezt megelőző időszakban az ifjúsági rész külön, egy tanteremben vár-
ta a tanulókat, míg a felnőtt-könyvtári állomány a tanári szobában foglalt helyet. A fent 
említett tanévtől egyesítettük a két részt. 

Az állománygyarapításnál igyekszünk szem előtt tartani minden tudományág fejlesz-
tését, különös tekintettel az iskola jellegére. A korábbi évek szerény mértékű növeke-
désnek az volt az oka, hogy a régebbi beszerzésű könyvek között sok volt az elavult 
tartalmú, amit selejtezni kellett. Az elmúlt években a vásárlásra fordítható keret folya-
matosan nőtt. így a könyvtári állomány növekedni tud, és ebben nagy érdeme van az 
iskola vezetésének, hogy fontosnak tartja a könyvtárat. Jelentős segítséget kaptunk a 
szegedi Deák Ferenc Gimnáziumtól (angol nyelvű könyvek) és a Debreceni Református 
Kollégium Általános Iskolájától (verses és mesés képeskönyvek). 

Főbb állományegységek a könyvtárban: 

* szépirodalom, főként a kötelező olvasmányok, 
* szakirodalom, kiemelt a hittan, a pedagógia, drámapedagógia és az idegen nyelv, 
* legkisebbek olvasmányai, ami az alsós diákok délutáni időtöltését könnyíti, 
* videokazetták, főként a hittanhoz, erkölcstanhoz és a természettudományokhoz, 
* cd lemezek az ének-zene oktatáshoz, multimédiás oktatáshoz a tanórákon, 
* régi könyvek gyűjteménye. 

A könyvtárat minden délután látogathatják a tanulók, ahol a házi feladathoz, egyéni 
kutatómunkához segítséget kapnak, de szívesen jönnek időtöltésből olvasgatni, zenét 
hallgatni, nézelődni, vagy akár csak beszélgetni. 
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A könyvtárhasználatra való felkészítés két lépcsőben folyik. Alsó tagozatban a tanító nénik 
és bácsik végzik a felkészítést, kívánságra természetesen a könyvtáros is tart foglalkozásokat 
általában az olvasás órák keretében. Felső tagozatban minden tanévben tanulunk könyvtári 
ismereteket. Az informatika órákon külön témakört alkot az információszerzés a könyvtárban, 
így jutunk el a beiratkozás feltételeitől egészen az önálló anyaggyűjtésig és bibliográfia készí-
téséig, ami a középiskolába készülő gyerekeknek igen nagy segítséget jelent. Nem csak az 
iskolai könyvtár használatával ismerkedünk meg, hanem a városi gyermek- és a felnőtt könyv-
tárral is. Ezen intézményekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, részt veszünk az általuk 
meghirdetett versenyeken. Külön öröm számunkra, hogy ezen megmérettetéseken az 1999/ 
2000. és a 2000/2001. tanévben is sikerült diákjainknak megszerezni az 1. és a 2. helyezést. Az 
elsajátított ismereteket ki is próbálhatják a tanulók, hiszen az iskolában indítottunk pontszerző 
versenyt, ahol sok lelkes gyermek ismerkedik a könyvek csodálatos világával. 

Terveink között szerepel a könyvtárban egy olyan multimédiás számítógép munkába 
állítása, amely az ismeretterjesztő CD-ROM-ok lejátszásán túl az interneten való anyag-
gyűjtést, keresést is elősegítené. 

Fekete N. Katalin 

A TEHETSÉGGONDOZÁS ISKOLÁNKBAN 

„ Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, 
és azt a valamit el is kell érnünk." 

(Marié Curie) 

Iskolánk 1993 óta működik ismét a református egyház kezelésében. A református 
intézmények régi hagyományainak, képzési színvonalának és szellemiségének újbóli 
megteremtése nem könnyű feladat, és igen hosszú időt vesz igénybe. 

.Honfoglalók" - millenneumi felvonulás, 2000 

Hol tart a mi iskolánk ezen az úton? 

Pedagógiai programunkban is megfogalmaztuk a következőket: 
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„A hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása mellett igen fontos szerepet kell szánni 
a kiváló képességű, tehetséges gyermekek diagnosztizálásának és speciális fejlesztésé-
nek. Természetesen ez nem egy tanár feladata. A sokrétű fejlesztéshez különböző terü-
leteken jártas szakemberekre van szükség." 

Ennek érdekében -mihelyt lehetőség adódott erre- pedagógusaink jelentős része 
továbbtanult. A kifejezetten a tehetséges gyerekek felismerésére és fejlesztésére 
felkészítő „tehetségfejlesztési szakértő" szakirányú továbbképzésben jelenleg két 
fő vesz részt, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Az ott hallotta-
kat, tanultakat a kollégákkal megbeszélve igen sok új módszert, lehetőséget is-
merhettünk meg. Az ismeretek átadására igen jó alkalmat biztosított 1999 nyará-
nak végén egy kétnapos együttlét Lakiteleken. A tehetséges tanulók felismerésé-
ről, fejlesztéséről volt itt szó. A legfontosabb tanulsága a megbeszélésnek talán az 
volt, hogy szinte minden gyermek tehetséges valamiben, csak meg kell találni, 
hogy miben. 

,.Honfoglalók" - millenneumi felvonulás, 2000 

Egy pályázat keretében kidolgoztunk egy saját tehetséggondozási programot is. Prog-
ramunk elsődleges célja a gyerekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése. Fon-
tosnak tartjuk az általános intellektuális- és a speciális képességek párhuzamos fejlesz-
tését. Kiemelt szerepet szánunk a személyiségfejlesztésnek, hiszen elismert tény, hogy 
fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség kibontakozása. Az alsó ta-
gozatban elsődlegesen ezt a célt valósítjuk meg. 

Céljainkat kétféle módon igyekszünk elérni: az egyik a tanulók megfelelő motiválá-
sa, a másik az egyéni differenciálás. A megfelelő motivációt az önálló tanulói tevékeny-
ség fontosságának növelésével, a folyamatos értékeléssel, az igényszint formálásával 
próbáljuk meg elérni. A másik fő feladat az egyéni differenciálás. Ez azért is fontos, 
mert az iskolánkban tanuló diákok semmiféle előzetes képességszűrésen nem esnek át. 
A differenciált munkára a tanórákon is van lehetőség, pl. ugyanolyan és/vagy eltérő 
nehézségű feladatok különböző szintű megoldatásával. A differenciált feladatadás azon-
ban hatékonyabban a délutáni foglalkozásokon bontakozhat ki, a tanulók képességeinek 
megfelelő feladatok adásával. Ennek érdekében igen sokféle szakkört indítunk a tanu-
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lók részére: drámajáték, énekkar, informatika, beszédművelés, kis matematikusok, rajz, 
elsősegélynyújtás, angol nyelv, színjátszás, könyvtárkutatás. Természetesen a sport te-
rületén is változatos kínálatot tudunk nyújtani diákjainknak. 

,.Petőfi és csapata" - március 15-ei vetélkedő', 1999 

A folyamatos továbbképzésről is gondoskodni szeretnénk: a témában jártas szakem-
bereket szeretnénk meghívni iskolánkba. Ennek a folyamatnak a része volt Dr. Gyarmathy 
Éva előadása az alulteljesítés, illetve a tanulási zavarok témakörében. Erre az alkalomra 
a város óvodáiból is meghívtuk az érdeklődő óvónőket. 

A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolával pedig szeretnénk 
elmélyíteni kapcsolatainkat, annál is inkább, mert ők már több mint 10 éve saját tehet-
séggondozó program alapján tanítanak. 

Rendszeresen részt veszünk tehetséggondozó konferenciákon is, pl. Mátészalkán, Szege-
den, Debrecenben. A 2000 augusztusában lezajlott debreceni ECHA konferencián sok hasz-
nos információt gyűjtöttünk. Az itt hallottakat folyamatosan megbeszéljük a kollégákkal. 

,.Leányok és verbuvált katonák" - március 15-ei vetélkedő, 1999 
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Bízom benne, hogy céljaink megvalósulnak, sok élményt, örömet tudunk biztosítani 
az iskolánkba járó gyermekeknek, jó kedvvel és vidáman jönnek majd ide és közülük 
jónéhánynak sikerül majd kibontakoztatni tehetségét. 

Tomcsányiné Lucz Szilvia 
az iskola tehetséggondozásért felelős tanára 

BESZÁMOLÓ A SZENTESI DRÁMAPEDAGÓGIAI MŰHELY MUNKÁJÁRÓL 

Városunkban egyre többen érdeklődnek a drámapedagógia iránt, s egyre több képzett 
drámás dolgozik (kb. 15 fő). Ezért terveztem el, hogy - országos mintára - fórumot 
szervezek, ahol együtt munkálkodva, rendszeresen találkozva megbeszélhetjük tervein-
ket, problémáinkat. 

Nagyon mobil ez a csoport, mindig újakkal, másokkal találkoztunk programjainkon. 
A nyugodt, folyamatos együttmunkálkodásra jó lenne összegyűjteni egy kis csapatot. 

Tudom, hogy a képzett drámatanárok teszik a dolgukat: tanítanak-nevelnek a mód-
szerrel, népszerűsítik, továbbadják egymásnak. Az óvónők körében sikeresen dráma-
pedagógiai műhelyek működnek (Szentesen a Rákóczi u. óvoda, a Derekegyházi óvo-
da.) Rengetegen fordulnak hozzánk tanácsért, segítségért s mi igyekszünk eleget tenni 
ezeknek. 

Az alábbiakban tényszerűen ismertetem az eltelt évek eredményeit, programjainkat. 

1997/98 

* Az első találkozásunkkor, 1997. október 15-én örömömre a városból 22-en, a mű-
velődés-oktatás különböző területéről jöttünk össze arról beszélgetve hogyan tudnánk a 
drámapedagógiát eredményesebben alkalmazni, terjeszteni. 

* Novemberben Csirmaz Mátyás szakelőadó tartott az akkor aktuális NAT tantervek-
kel kapcsolatban előadást. Külön kitért a dráma helyére, elfogadási lehetőségére. 

* 1998. januártól havonta öt alkalommal Keserű Imre tartott alaptechnikai gyakorlat-
sorokat. 

* Ebben az időszakban tartott Füredi Zsuzsa osztályával egy rendhagyó testnevelési 
órát, városi továbbképzési nap keretében, mely igen nagy sikert aratott. Több mint 40 
pedagógus és egészségügyi dolgozó volt kíváncsi a dráma és a gyógytorna ötvözetével 
kialakított egyéni módszerre. 

* Április 27-ére sikerült Gabnai Katalint meghívnunk. Előadásában Az akkor megje-
lent könyvének /Dünnyögök és dúdolgatok/ ismertetésén túl a dráma helyzetéről is szólt. 
Kb. 60 érdeklődőt láttunk vendégül. 

1998/99. 

* Novemberre az eltelt egy ev ertekelésére, a következő időszak együttes tervezésere 
hívtam össze az érdeklődőket. 

* Tavasszal 30-40 tanító részére tartottam Szentesen elméleti előadást és gyakorlati 
foglalkozást a módszerről a városi alsós munkaközösség felkérésére. 



* 1999. május 26-án rendeztük meg drámapedagógiai módszervásárunkat, mellyel a 
módszer iránti érdeklődőket tájékoztatni, az alkalmazókat pedig segíteni kívántuk. A 
programot sikeresnek ítélem. Több korosztályt, iskolatípust, foglalkozási fázist, szem-
léletet láttunk a bemutatót tartó felnőttektől és 90 gyerektől. 

* A nyári időszakban és évközben is többen felnőttek oktatását, képzését végezzük 
tanfolyami előadásokat, bemutatókat, foglakozásokat tartva, versenyek zsűrije ként dol-
gozva, vagy különféle országos felnőtt drámatáborok vezetőségében működve, ill. gyer-
mektáborokat színesítve. 

1999/2000. 

* 1999. Szeptember 4-én Füredi Zsuzsa a II. Országos Gyógytornász Kongresszuson 
felkérést kapott előadás tartására. Sikeres bemutatkozásának témája a „Gyógytorna az 
általános iskolában". - Egy egyedülálló, önálló speciális, egyénileg levédett módszerről 
van itt szó, melyet az évek során ő dolgozott ki, s másoddiplomája is ehhez kötődik. 

* A közeli drámapedagógiai műhelyekkel folyamatosan tartottuk és tartjuk a kapcsolatot. 
Erre volt jó példa, hogy november 6-án a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely módszer-
vásárának programjaira meghívást kaptunk. Külön örömömre szolgált, hogy a tanítványa-
immal bemutató tartására kaptam felkérést, melynek címe: Komplex foglakozás a kommu-
nikáció típusainak szemléltetésére. Mindannyian kellemes élményekkel tértünk haza. 

* November 24-én Smorgun Oxána, amatőr művészt láttuk vendégül, akinek egyedi 
papírképeit és egy-egy meséhez kapcsolható textilbabáit állítottuk ki. A babák egy ré-
széveljátszanunk is szabad volt. Kb. 150 gyerek fordult itt meg és játszott velem, remél-
hetőleg kellemes élményt magába fogadva. 

* 2000. március 3-5-ig egy kelet-magyarországi konferencián vettem részt - a megyét 
is képviselve -, melyen a drámapedagógia jelenlegi helyzetéről, a tennivalókról tárgyal-
tak a terület főiskolái, műhelyei, pedagógiai intézetei. 

* május 5-én a „Jövőnkért" Alapfokú Művészeti Iskolával közösen egy gyermek-
színjátszó találkozót szerveztünk „Kurca fátyla"címmel. Örömmel vettük tudomásul, 
hogy a baráti találkozóra is sokan jelentkeztek. Összesen 12 csoportot láttunk vendégül 
a városból, a megye több településéről, sőt még a békésiek is meglátogattak bennünket. 
A szigorú szakmai referenciát Bácskai Miska bácsi és Dózsa Erzsébet biztosította. 

* Füredi Zsuzsa előadást tartott Zalaegerszegen a POTE Gyógytornász Szak Preven-
ció konferencián. Előadásának címe: „Gyógy-dráma-torna, mint új lehetőség a preven-
cióban." 

* 2000 nyarán, Párádon megtartottuk a V. Mesefalva játszótábort, mely médiaisme-
rettel is bővült abban az évben. Ezekben a táborokban a tájhoz kötődő természeti jelen-
ségek, túrák és muzeális jellegzetességeken túl, egy keretjáték feldolgozását ismerhetik 
meg a kicsi gyerekek. A millenium évében a korona kalandjait dolgoztuk fel dalainkkal, 
kézműves, médiaismereti foglalkozásainkkal, s éltük meg a dráma eszközeivel. 

2000/2001. 

* Szeptemberben a „Tanítók a gyermekekért" Egyesület által meghirdetett országos 
tanításon egy drámaórával vettem részt. 

* A II. Kelet-magyarországi Drámapedagógiai Konferencia tapasztalatcseréjén szán-
dékunkban áll részt venni március 2 - 4-én. 



* 2001 -ben szervezzük a következő módszervásárunkat, egy kerekasztal beszélgetést, a 
„II. Kurca fátyla" találkozót, a VI. Mesefalva táborral pedig a Pilisbe tervezünk költözni. 

A Kiss Bálint Református Általános Iskola minden esetben biztosította számunkra a 
helyet, beszerezte az alapirodalmat, mely mindenki számára megtekinthető a könyvtá-
rában, többször besegített a reprezentációba, s finanszírozta az irodai munkát, a telefon-
költségeket, a levelezést. /A 15 Hírlevél mindegyikében 40-40 személyt, vagy intéz-
ményt értesítettem. / 

Amennyiben számszerű adatokra hagyatkozom, kb. 600 gyerek és 300 felnőtt vett 
részt közvetlenül a programjainkon a város és a környék intézményeiből. 

Azt is tudom hosszú évek óta, hogy sokan csak belekóstoltak és téves elképzeléseik 
alapján vallják magukat drámatanárnak. Többen könyvből olvasott, szóval hirdetett, 
külsőségeket előtérbe helyezett módon alkalmazzák ezt a kimondottan gyakorlatias 
módszert, s nem éreznek belső késztetést az elmélyült, következetes munkát igénylő 
tevékenységre. Ezért kell nagyon felelősen bánni a módszer terjesztésével, óvatosan 
megakadályozva a további hígulást, mely országos probléma. 

Az eltelt 4 évben kb. 15 pályamunkát adtam be, amelyben a műhely programjainak 
finanszírozását kértem, melyekre 5 helyen támogattak, összesen 280 ezer forintot nyer-
tem. Ebből gazdálkodunk, háttérintézményi kiegészítéssel. 

Szentes, 2001. január 
Almásiné Szaszkó Edit 

ÉVZÁRÓ - BALLAGÁS 

„Hányféle találkozás, Istenem, 
együttlét, különválás, búcsúzás! 
Hullám hullámmal, virág a virágtól 
Szélcsendben, szélben 
Mozdulva, mozdulatlanul 
Hány és hányféle színeváltozás, 
a múlandó s a múlhatatlan 

hányféle helycseréje: /Pilinszky János/ 

Találkozás, együttlét, búcsúzás, az iménti sorok kulcsszavaivá lesznek mindennap-
jainknak. A ballagás, az iskola, s a diákévek azon ünnepe, kiemelkedő pillanat, ritka, 
kivételes perce e mindennapoknak, amely egy pillanatnyi megállásra, visszatekintés-
re biztat. 

Nyolc év az iskola falain belül akkor hatévesen, hosszúnak, végeláthatatlannak tűnik. 
De hogy hosszú és szürke napokból állt-e, avagy izgalmas kihívások voltak többségben, 
az rajtad múlott. Itt lehetőséget kaptál arra, hogy szembesülj önmagaddal, képességed-
del, akaraterőddel, kitartásoddal. Tudást, törődést, szemléletet, kaptál, kaphattál, ha en-
gedted, ha hajlandó voltál elfogadni mindazt, amit az iskola, tanáraid, szüleid próbáltak, 
s próbálnak nyújtani számodra. 

De a megszerzett tudás önmagában nem elegendő. 
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Ballagás 2000 

'...a műveltség nem Ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás 
segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete. " /Németh László/ 

„Az ki életében sokat érzett és gondolkozott, s érzeményeit és gondolatati nyom nélkül 
elröppenni nem hagyta, oly kincset gyűjthetett magának, mely az élet minden szakában, 
a szerencse minden változásai közt gazdag táplálékot nyújt lelkének. " /Kölcsey Ferenc/ 

„Minden percet végig kell élnie annak, aki él, és minden percről számot kell adnia, 
legalábbis annyiban, hogy minden perc a következőnek a kezdete. Egyik sem születik 
az üres semmiből, és egyiket sem lehet hozzáfűzni valamelyik kellemes, elmúlt perc-
hez. " /Sillanpaa/ 

„ Tetteinkben élünk, nem években, gondolatunkban, nem lélegzetünkben, érzelmeink-
ben, nem órákban. Az Időt szívünk dobogósával kellene mérnünk. Legtöbbet az él, aki a 
legtöbbet gondolkozik, a legnemesebben érez, a legjobban cselekszik. " /Bailey/ 
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Ez az iskola, nevelőitek valóban érző, gondolkodó, hittel és önbizalommal felvértezett 
embert próbáltak formálni belőletek, gazdag és tartalmas mindennapokra hívtak és biztat-
tak benneteket. Hiszem, hogy megéreztétek, s ha nem, talán később rájöttök, hogy milyen 
szándék vezetett bennünket akkor, amikor olyan programokat, lehetőségeket kínáltunk fel 
nektek, amelyekkel sokoldalú, rugalmas egyéniségetek kibontakoztatásra sarkalltunk. 

Kedves Nyolcadikosok! 

Hiszem, hogy mindannyian kétféle érzelemmel búcsúztok az iskolától, nevelőitektől, 
társaitoktól. Lehet, hogy a sok kedves emlék és barát meghat, visszahúz, de az újat 
ígérő, talán szabadabb világ vonz nagyon. 

Ti mind nagyobb szabadságra, függetlenségre vágytok, mint e falak, s talán az ottho-
niak biztosítanak számotokra. A szabadsággal azonban tapintatosan, óvatosan kell bán-
ni. Hosszú évek kellenek, sok-sok gyakorlás ahhoz, hogy rájöjjetek a lényegére, s végre 
élni tudjatok vele. Ehhez kellettek, s kellenek szüleitek. nevelőitek. S hogy ez működ-
jön, a bizalom, a kétoldalú bizalom megteremtése elengedhetetlen. De a bizalom talán a 
legsérülékenyebb, óvni, táplálni szükséges. 

Kedves Szülők! Kedves Nagyszülők! 

Az önök életében is a mérföldkövek egy idő után egybe esnek a gyermekeikével. 
Hatalmas, időnként hálátlan, de mégis a legnagyszerűbb feladat szülőnek lenni, felelős-
séget vállalni álmainkért, a jövőnkért. Nekünk felnőtteknek kell példát, a követendőt, az 
értéket közvetítenünk, ami úgy tűnik napról napra nehezebb, mert a Nagybetűs Elet, a 
társadalom nem mindenben tekinthető partnernek. 

„Milyen felemás érzések között élünk, 
milyen sokféle vonzások között, 
pedig zuhanunk, mint a kő 
egyenesen és egyértelműen-

Hányféle szégyen és képzelt dicsőség 
Hálójában evickélünk, pedig 
Napra kellene teregetnünk 
Mindazt, mi rejteni való. 

Milyen 
Megkésve értjük meg, hogy a 
szemek homálya pontosabb lehet 
A lámpafénynél, és milyen 
későn látjuk meg a világ 
Örökös térdreroskadását. /Pilinszky János/ 

Sohasem a feladattól, a nehézségtől, az esetleges kudarcoktól féltsék, óvják gyerme-
keiket, de vértezzék fel őket kellő fegyelemmel, kitartással, önbizalommal, önállóság-
gal, hogy elviseljék, leküzdjék ezeket. 
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Kedves diákok! 

A ballagás, ahogy említettem, egy pillanatnyi megállás, visszatekintés, arra késztet 
bennünket, hogy elgondolkodjunk önmagunkon, cselekedeteinken, múltunkon, jövőn-
kön. Én is erre biztatlak benneteket, s kívánom, hogy mindannyian találjatok választ a 
következő kérdésekre előbb vagy utóbb az életetek során. 

„Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. 
Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú, pedig a paprika ugyan-

annyi, éppoly piros, éppoly erős, de mégsem koszorú. 
Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, 

harmadrangú valami. Hát akkor mi? 
Aki ezen gondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, ha-

nem helyes irányba haladjanak, nagy igazságoknak jöhet nyomára." /Örkény István/ 
Dr. Mokbelné Bacsa Éva 

- •¡Mjlpi»'- • ' , •• .'.*•>-
— * •»«/ \ *• " .«' i ^ n r! 

' M" 
d 

Tanévnyitó ünnepi istentisztelet, 1999 
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VI. „Egy kis plus(ss)z a Kiss Bálintban" 

ŐRSÉGVÁLTÁS UTÁN 
A város legfiatalabb igazgatója 

Bubla László ügyvezető igazgató után új igazgatója van 1996. augusztus 1-től a Kiss 
Bálint Református Általános Iskolának. 

A pályakezdéstől az igazgatóságig. így mutatkozik be Karikó-Tóth Tibor. 

- Én vagyok Szentes legfiatalabb iskolaigazgatója, harminc évemmel. A gimnáziu-
mot itt végeztem Szentesen. A középiskola elvégzése után földrajz- rajz szakos diplo-
mát szereztem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán. Gyakorló tanári pályámat 
Nagymágocson kezdtem az általános iskolában 1990-ben. Tanítás mellett a debreceni 
Teológiai Akadémiára jártam hitoktatói szakra. Itt szereztem meg második diplomá-
mat. A Kiss Bálint Református Általános Iskolában 1993-tól tanítok. Közben az Ipar-
művészeti Főiskolán intenzív rajz szakon tovább képeztem magam. Úgy érzem, mind a 
két iskolában - úgy szakmai, mint emberi téren - elfogadtak a kollégák. Terveim között 
nem szerepelt, hogy egyszer igazgató leszek, de az élet nagy rendező, s a körülmények 
ezt teremtették számomra. A tantestület elfogadta pedagógiai elképzeléseimet. Ezzel a 
bizalommal megerősítve fogadtam el az egyház felkérését az igazgatói állás betöltésére. 
Augusztus elseje óta más időszámításban élek. 

Tantestületi kirándulás - Lázbérci víztározó, 2000 

- Igazgató Úr! Tavasszal óvodások részére iskolafelkészítő foglalkozásokat tartottak. 
Milyen hatékonyságú volt ez a nevelési metodikai vállalkozás? 

- Mindenek előtt maximális elismerés illeti az óvónőket, akik kiváló, iskolaérett gye-
rekeket bocsátottak ki óvodáikból. Az előkészítő hatásfoka azzal mérhető, hogy az idei 
tanévre több elsőst írattak be iskolánkba, mint előzőleg, s így tanulóink összlétszáma is 
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szaporodott. Az elsősök jól beilleszkedtek az iskolai rendtartásba. Jó tanulmányi ered-
ményekben bontakozik ki a családi háttér, az óvodai felkészítés és tanáraink munkája. 
Az elsősök 85 százaléka jár hittanra. A többieknek azonos időben erkölcstan órája van. 
Iskolánkból elvonultak a viharos feszültségek felhői. Nyugodt légkörben folyik a taní-
tás. Az eltávozott pedagógusok helyett új, fiatal pedagógusok jöttek. Tanáraink nincse-
nek hátrányos helyzetben. Az iskola az önkormányzat támogatását is élvezi, Szirbik 
Imre polgármesterrel korrekt kapcsolatunk van. 

Tantestületi kirándulás - Bélapátfalva, 2000 

Mi újdonság van ma a Kiss Bálint Református Általános Iskolában? 
- Nagy teljesítményű számítógépeinken már a harmadik osztálytól kezdve tanítjuk 

az informatikát. Mi már elébe mentünk a bevezetésre kerülő Nemzeti Alaptantervnek. 
Kísérleti jelleggel az idei tanévtől kezdve drámapedagógiát tanítunk, de ez nem azt 
jelenti, hogy színészeket akarunk képezni A tanulók helyzetfelismeréseket gyakorol-
nak és maguk módján eljátsszák a felismeréseket. Ezt a tantárgyat nagyon kedvelik a 
gyermekek. 

-Igazgató Úr! Októberben Hollandiában volt tanulmányi úton. Milyen iskolai tapasz-
talatokkal tért haza? 

- AZ ETI Holland - Magyar Oktatást Közvetítő meghívására angol szakos kolléga-
nőmmel dr. Mokbelné Bacsa Évával Friesland területén, Groningenben, Leeuwarden és 
Dokkum városokban jártunk. A holland szakminisztérium vendégei voltunk tíz napig. 
Mindenütt szívélyes fogadtatásban részesültünk. 
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- A holland oktatási rendszer felépítésével ismerkedtünk a hazai református iskolák-
ban való hasznosítás céljából. Jártunk szakmunkás iskolában. A holland iskolák sokkal 
ellátottabbak. Csak álltunk és csodálkoztunk. 

- A nyelvoktatást a mi ötödik osztályunknak megfelelően kezdik el, de nagyon inten-
zíven. A tanulókkal jól megértettük egymást angolul. 

- Érdekes volt számunkra, az úgynevezett parkolópályás rendszer, ami azt jelenti, ha 
a kezdő szakmunkástanuló bizonytalankodik, egy évig próbálgathatja, hogy melyik szak-
mát válassza. Egyetem és főiskola között éles különbség van, egyetemre csak speciáli-
san arra felkészítő középiskolából lehet bejutni. 

- Az iskolák tágasak, szellősek, az osztályoknak sok helyen külön udvaruk van. Reg-
gel 9 órától, délután 4 óráig van tanítás, egy órás ebédszünettel. Mindenki saját uzson-
náját fogyasztja, vagy a szülők hazaviszik gyermekeiket, vannak anyukák, akik az isko-
lában segítenek az étkezésnél. A szerda délután szabad, de szombaton is van tanítás. 

Jól működnek az iskolaszövetségek, hét-nyolc iskola is tartozik egy közösségbe, így 
kevesebb adminisztrátorra van szükség. A pedagógusnak csak tanításra van gondja. Hol-
landiában is pénzbeli normatív támogatás jár tanulónként, de az iskolák fenntartásukra 
négyzetméterenként további támogatást kapnak. A holland pedagógusok sem túlfizetet-
tek, még úgy sem, hogy másfélszeres árak mellett hozzánk képest tízszeres a fizetésük. 
Ezek hallatán megfordult velünk a világ. 

(Fogas Pál, Szentesi élet, 1996. november 2.) 

Ünnepel a tantestület, 2000 

ÓVODÁBAN KEZDJÜNK-E IDEGEN NYELVET TANÍTANI? 

A holland szakminisztérium és a Friese Poort Protestáns Iskolaszövetség meghívásá-
nak eleget téve 83 magyar református iskola közül huszonegyből érkeztek szeptember 
7-én pedagógusok szakmai útra Hollandiába, köztük a szentesi Kiss Bálint Református 
Általános Iskola igazgatója és helyettese is. 

Milyen tapasztalatokat szereztek? - kérdeztük Karikó-Tóth Tibortól az iskola igazgatójától. 
- A holland oktatás sokban hasonlít a miénkhez, de vannak nagyon éles különbségek 

is. Náluk már négyéves kortól folyik az iskolákban előképzés, a mi óvodáinknak megfe-
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lelő módszerekkel. Lehetőségünk nyílt az alsó-és felsőfokú tanintézetek meglátogatásá-
ra. Náluk az általános iskola hatodik évfolyama után nagyon erősen célirányos képzés 
folyik. Aki 12 évesen már döntött a továbbtanulásról, az szakirányú képzésen vesz részt, 
míg a töprengők „parkoló osztályokban" válogathatnak négy évig különböző szakmák 
között. 

,Ebéd-kép" - Lakitelek, 1999 

Módszereiben más a holland oktatás, mint a magyar? - fordultunk Dr. Mokbelné Bacsa 
Éva igazgatóhelyetteshez. 

- Alapvetően nem más, azonban a technikai háttér jóval megelőzi a hazai oktatást. A 
számítógép, a házinyomda, a fénymásoló náluk mindennapos eszköz. Megnyerő volt 
számunkra, hogy Leeuwarden, Dokkum, és Groningen iskoláiban nem tapasztaltunk 
direkt a mi kedvünkért rendezett „kirakatórákat". Nekem, mint nyelvtanárnak viszont 
az idegen nyelvek tanítása volt szimpatikus igazán. Csak hetedikben, a mi ötödikeseink-
nek megfelelő korban kezdik el az oktatást, de akkor olyan hatásfokkal, hogy például az 
istállóból kijött fapapucsos farmer is tökéletes angolsággal igazított útba bennünket egy 
alkalommal. Ez valahol válasz a nálunk óvodáskorban kezdett nyelvoktatásra... 

A tantestület Lakitelken, 1998 
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Milyen gyakorlati hasznot hozott a tíz nap? 
- Túl azon, hogy a leeuwaardeni Menno Van Loehoorn állami iskolával sikerült testvérisko-

lai kapcsolat kialakítását kezdeményezi, a hazai református iskolák egynegyedének vezetőivel 
is személyes kapcsolatba kerültünk. A külföldi ismeretségből angol nyelvű levelezőpartnerek-
re tettünk szert. Az utunk kézzel fogható haszna pedig, hogy a hollandok által adományozott 30 
komplett számítógép mellett, melyekkel ellátták a magyar református iskolák egy részét, mi is 
kaptunk egy korszerű nyomtatót a saját erőből berendezett számítógéptermünkbe. 

(Révész János, Délvilág, 1996. szeptember 25.) 

A SZENTESI REFORMÁTUS ISKOLA KISDIÁKJAI IMÁDJÁK A MOZGÁST 

Mást sem hallani mostanában, mint azt, hogy a mai gyerkőcök mindig csat a televíziót 
meg a videót nézik. Ebből pedig, ugye az következik: fizikai állóképességük minimális, 
mert nem szeretnek mozogni. S persze rossz a testtartásuk, és nehezükre esik a mellesleg 
(?) több kilós - füzetekkel, könyvekkel meg más tanszerekkel megpakolt - táskájukat ci-
pelni reggelente a suliba, este meg haza. Ezért aztán senkinek sem kell csodálkoznia azon, 
hogy egy-egy rendezvényen, amelyen állniuk kell a lányoknak és a fiúknak, bizony min-
dig akadnak közöttük olyanok, akik rosszul lesznek. Nos, a szentesi Kiss Bálint Reformá-
tus Általános Iskola első „cés" diákjait más fából faragták. Úgy élvezték a mozgást a 
csütörtök délelőtti rendhagyó testnevelésórán, hogy öröm volt látni őket. S a szemlélőnek 
úgy tűnt, igazából még csak el sem fáradtak. Pedig végig keményen dolgoztak. 

A drámapedagógia és a testnevelés valami különös ötvözetének lehettek a tanúi mind-
azok, akik részt vettek csütörtökön egy feledhetetlen - divatos szóval élve -alternatív 
órán a szentesi Kiss Bálint Ref. Ált. Iskolában. Az első „cés" lánykák és fiúk végig 
imádták a mozgást, meg nem álltak volna egy szusszanásra sem. Hát persze hogy nem, 
hiszen az egészet egy jó játéknak fogták fel. Ám kellett ehhez két csodálatos pedagógus: 
Füredi Zsuzsanna és Almásiné Szaszkó Edit. 

Megint reneszánsza van a drámapedagógiának. Sok tanár szívesen beépíti ennek ele-
meit a tananyagba, mert több szempontból is hasznos. De annak a kísérletnek talán még az 
országban sincs párja, amellyel csütörtökön délelőtt ismerkedhettek meg az óvónők, taná-
rok és tanítók a szentesi Kiss Bálint Ref. Ált. Iskolában. Ám ehhez kellett két nagyszerű 
pedagógus. Almásiné Szaszkó Edit és Füredi Zsuzsanna. S persze a Karikó-Tóth Tibor 
igazgató vezette nevelőtestület, amely teret ad minden új kezdeményezésnek. 

Szóval, ott tartottunk, hogy dráma és testnevelés. A képzeletbeli forgatókönyv szerint 
együtt vonult a tornaterembe a kutyának, cicának, kisegérnek, tigrisnek és ki tudja még 
minek maszkírozott gyereksereg. Füredi Zsuzsanna pedig, aki a foglalkozást vezette -sok-
sok kollégája jelenlétében - maga volt az oroszlán. S bizony máris előállt a drámai szituá-
ció: a macska meglátott egy egeret. Indult is, hogy megfogja, ámde feltűnt egy kutya. Ki-
ki mentette hát az irháját, és minden jóra fordult. Csupa mosoly az első osztályosok arca, 
nem véletlen, hiszen teljesen elbűvölte őket Füredi Zsuzsanna. Aki pedig diktálta ám a 
tempót, mégsem lankadt a kicsik kedve. A szemlélőnek meg az volt a benyomása: talán el 
sem fáradtak a nebulók. Hiába no, az egész egy jó játéknak tűnhetett nekik. 

Hogy közben javult a testtartásuk, a fizikai állóképességük, szabadjára engedhették a 
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fantáziájukat, sőt, még ejymásra is figyeltek, ez nem kevés. Meg az sem, hogy imádják 
az egészet a csemeték. Ok már bizonyára később, a felső tagozatban sem szenvednek a 
tornaórákon, hiszen hétéves korukra megtapasztalták a mozgás örömét. 

Persze nem csupán a gyerekeknek tetszett a különben sikerélményt nyújtó játékos 
foglalkozás, hanem a város és a környéke oktatási intézményeiből jött pedagógusoknak 
is. Hiszen Almásiné Szaszkó Edit és Füredi Zsuzsanna - mint kiderült -sohasem büntet, 
nem osztogat fekete pontokat, csak dicsér, és mosolyog. Valójában ezzel ösztönzik a 
tanulókat az egyre jobb teljesítményre. Nem nagy dolog ez, itt mindenki csak a dolgát 
teszi - mondta szerényen Almásiné Szaszkó Edit. Kolléganője, Dr. Balogh Ferencné a 
Szent Erzsébet Katolikus Altalános Iskolából pedig azt említette érdeklődésünkre, hogy 
Füredi Zsuzsa a tanítványa volt. S nagy örömmel tölti el: most a tanítványától tanulha-
tott. Ilyet még nem láttam, hogy ő maga is leguggolt, vagy éppen oroszlán vagy kutya 
„bőrébe bújt", együtt a gyerekekkel. Csak csodálattal beszélhetek róla - sorolta. Hogy 
mit érzett Füredi Zsuzsa, amikor meglátta őt a teremben? Ugye nem nehéz elképzelni? 

(Balázsi Irén, Délvilág, 1998. február 28.) 

ÜNNEPELTÉK A JAPÁN KULTÚRÁT 

A szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskolában ismét megrendezték a Suli 7 
nevű programsorozatot. Sokat készültek rá a pedagógusok s a gyerekek, szabadidejüket 
sem kímélve, ezért nem is maradt el a siker. A hét egyik fénypontja kétségtelenül a 
japán nap volt, amelyen a kedves vendégeiknek köszönhetően a távoli ország kultúrájá-
val ismerkedett a szép számú közönség. 

Gésák tánca a cseresznyevirágzás ünnepén" - Japán nap, 2000 

Jó napot kívánok, mondta magyarul Toshimasa Takashima, a Japán Külföldi Önkén-
tes Szolgálat hazánkbeli igazgatója a Szentesi Kiss Bálint Ref. Ált. Iskolában. Ennek az 
előzménye az volt, hogy ősztől az ő anyanyelve is a tantárgyak között szerepel az okta-
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tási intézményben. A mindig mosolygó japán tanárnő Yayoi Sasaki olyan elbűvölő „je-
lenség", hogy az elmúlt hónapokban nagyon megkedvelték kedves lényét a szentesiek. 
Valójában ő volt a háziasszonya a Suli 7 programsorozat keretében megrendezett japán 
napnak. 

Japán nap, 2000 

Megtelt az iskola díszterme, hiszen nem csupán azok a diákok várták kíváncsian a mű-
sorfolyamot, akik japánul tanulnak a fiatal lektornőtől. Az önkéntes társaság igazgatója 
köszöntőjében azt említette, hogy a szentesiek nem most kezdtek ismerkedni az ő értéke-
ikkel, hagyományaikkal. Toshimasa Takashima ugyanis japán birsfákat fedezett fel a re-
formátus iskola környékén sétálva. Szerinte lehetnek azok vagy negyvenévesek. Ilyen 
értelemben valaki már megelőzte Yayoi Sasakit a japán kultúra közvetítésében, mondta az 
igazgató. A mostani program szerinte tovább erősíti a két nép közötti kapcsolatokat. 

Karate bemutató - Japán nap, 2000 

Igaza volt Toshimasa Takashimának. Hiszen a japán vendégek a házigazdákkal együtt, szem-
mel láthatóan nagyon élvezték a közös éneklést meg a táncot. Még Karikó-Tóth Tibor igazgató 
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is beállt a körbe, hogy megismeije a japán néptáncot. Aztán jöttek a marslakók, akik hetedhét 
határra szóló esküvőt rendeztek. A közönséget teljesen elbűvölte a látvány, s nagy tapssal 
jutalmazta a nem mindennapi produkciót. A vendégek ötletes játékaival, a papírlabdával, a 
fából készült szitakötővel és más praktikus tárgyakkal is jól szórakoztak a gyerekek. S persze 
nem maradhatott el az origami, vagyis a papírhajtogatás sem. Szóval igazi kavalkád volt az a 
javából. Yayoi Sasaki lektornő - mint mondani szokás - csak úgy úszott a boldogságtól. Hiába 
no, most látta beérni közel hét hónapos munkájának a gyümölcsét. Papp Ferikének a kis guri-
gák tetszettek a legjobban. Köves Nikolettnek és Kuti Erikának meg a nyolcadikosok műsora. 
Nikolett egyébként dzsúdózik, s néhány szót már tud japánul. Szűcs Katalin és Vidéki Miklós 
pedig szívesen látogatják a lektornő szakköri foglalkozásait. Azt mesélte Kati, hogy ez az 
idegen nyelv szép, csak egy kicsit nehéz. Megtanulták már például a zöldségek nevét meg a 
betűket is. S hogy mindez nem ámítás, a kisfiú a jegyzetfüzetembe írta a számomra megfejthe-
tetlen jeleket. Még az a szerencse, hogy azt is mellétette: magyarul Miklóst jelentenek azok a 
furcsa betűk. Miközben szólt a japán zene, a vendégek készítették házigazdáiknak az egyik 
nemzeti eledelüket, a speciálisan fűszerezett rizses csirkét. 

KÉT DIPLOMÁT SZERZETT 

Tomcsányiné Lucz Szilvia, a Kiss Bálint Református általános Iskola pedagógusa 
egy olyan posztgraduális képzési programban vett részt, amelynek témája a tehetségku-
tatás volt. A kurzus végén két diplomát szerzett a tanárnő, aki - elmondása szerint - a 
szemléletváltáshoz kapott segítséget. 

-Hogyan kapcsolódott be a képzésbe? 
-A Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Bizottságának javaslatára felvételiz-

tem. A református egyházban ugyanis régóta nagy hagyománya van a tehetségfejlesztésnek. 

-Mit kell tudni a képzésről? 
- A képzést a Debreceni Tudományegyetem Pszichológiai Intézete szervezte. Ott már 

évtizedes hagyománya van a tehetségkutatásnak, régóta szoros kapcsolatban állnak az 

(Balázsi Irén, Délvilág, 1999. március 27.) 

Március 15-ei vetélkedő, 2000 
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MTA Pszichológiai Intézetével, együttműködnek a Tehetség Világtanáccsal (World Council 
for Gifted and Talented, WCGT), valamint az Európai Tehetségtanáccsal (European 
Council for High Ability, ECHA). Az ECHA a fejlesztő munka színvonalának emelése 
érdekében kidolgozott egy posztgraduális képzési programot a pedagógusok számára. 1994-
ben alapították meg az ECHA-diplomát a hollandiai Nijmegeni Egyetemen. Ott működik 
egy Tehetségkutató Intézet, s a képzést ők vezetik. Az intézet igazgatója, egyben az ECHA 
jelenlegi elnöke F. J. Mönks professzor, aki hozzájárult a képzési program magyarországi 
felhasználásához és megvalósításához. Ennek kidolgozója Dr. Balogh László, a Debrece-
ni Egyetem dékánja, a Pszichológiai Intézet vezetője. így valójában két diplomát is sze-
reztem: a Debreceni Egyetem által kiadott okmány mellett az Európa-szerte érvényes 
ECHA- diplomát is megkaptam, mellyel együttjár az ECHA tagság is. 

A csillagcsákósok csapata, 1999 

-Hogyan hasznosítható a megszerzett tudás? 
- Először is tisztázni kell a tehetség fogalmát. Ugyanis ezt a szót hallva sokan vagy 

egy szuperintelligens, nagyon okos, mindenből kiemelkedő eredményt produkáló egyénre 
gondolnak, vagy írókra, költőkre, zeneszerzőkre, festőkre, tudósokra. A tehetség azon-
ban ennél sokkal tágabb fogalom. Francoys Gagné a tehetség 42 prototípusát különböz-
tette meg, és eszerint tehetségesnek tekinthető az is, aki pl. egyszerűen gyorsabb mások-
nál, vagy ügyesen kezeli a videót, televíziót, magnót. A tehetség tehát nem csak a ki-
emelkedő intellektuális-, illetve művészi képességeket jelenti, hanem megnyilvánulhat 
a kreativitás, a társas-érzelmi-, a fizikai-, a technikai- valamint az interperszonális ké-
pességek terén is. Eszerint az emberek nagy része tehetséges valamiben. A rejtett képes-
ségek kibontakozását azonban három tényező befolyásolja: a családi háttér, a kortársak 
hatása és az iskolai képzés. Pedagógusként én elsősorban az iskolai oktató-nevelő mun-
ka során tudom kamatoztatni az újonnan megszerzett ismereteimet. 

- Mit jelent ez a gyakorlatban? 
- A tehetségdiagnosztikával megismerkedve bizonyossá vált előttem, hogy jóval több ta-

nuló rendelkezik átlagon felüli képességekkel, rejtett adottságokkal, mint ahányról ez kide-
rül akár az iskolában, akár az életben. Sokuk adottságai örök életükre rejtve maradhatnak. 
De nem kellene ennyi tehetséges embert „elveszíteni", ha az oktatásban jobban odafigyel-
nénk azonosításukra, fejlesztésükre, lehetőséget adva arra, hogy jó képességeiket kibonta-
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koztathassák. A gyerekeket ösztönöznünk kell arra, hogy felfedezzék miben tehetségesek, 
mi az érdeklődési körük. Ezt úgy érhetjük el, ha hagyjuk, hogy a tanulók maguk fedezzenek 
fel dolgokat, maguk keressék meg a lehetséges megoldásokat, önállóan és társaikkal együtt 
is tanuljanak. Ne tegyük lustává és unottá őket! Az oktatás céljául azt kellene kitűzni, hogy 
az iskolából kikerülve a diákok a megszerzett ismereteket alkalmazni tudják, képesek legyenek 
alkalmazkodni az új helyzetekhez, addig ismeretien problémákat is meg tudjanak oldani, 
egyszóval birtokában legyenek a világban való eligazodás képességének. Sok iskolában azon-
ban csak az ismeretek átadására és gyakran szó szerinti (!) visszakérdezésére helyezik a 
hangsúlyt. A képzés során ehhez a szemléletváltáshoz kaptam nagyon sok segítséget, a taní-
tási gyakorlatban jól hasznosítható új módszereket ismerhettem meg. Ezeknek az a lényege, 
hogy a pedagógus szerepe megváltozik: a puszta ismeretátadó, irányító tevékenység helyett 
az önálló tanulást koordinálja, szervezi. Nekem leginkább az ún. önirányító kiscsoportos 
tanulás módszere tetszik, ezt már alkalmazom is munkámban. Szerencsére, kollégáim kö-
vetnek ebben a szemléletváltásban. Többször tartottunk már belső továbbképzést, Csige 
Hajnalka pedig jövőre szerzi meg ugyanezt a szakképzettséget. 

-Említette, hogy az iskola mellett a család a másik fontos tényező a tehetség kibonta-
kozásában. Mit javasolna a szülőknek? 

-Valójában a család az elsődleges a képességek kibontakoztatásában, hiszen mire a gyermek 
óvodába, iskolába kerül 3-6 év eltelik. A fejlesztés pedig annál hatékonyabb, minél hamarabb 
kezdődik. A szülőknek elsősorban a nyugodt, biztos érzelmi hátteret kell biztosítani, illetve 
minél több lehetőséget adni arra, hogy a gyermek megtalálhassa, mi érdekli a leginkább. 

(Balázsi Irén, Szentesi Élet, 2000. június 30.) 

RENDHAGYÓ TESIÓRÁK 

Időpont: az elmlúlt hét szerdája, délelőtt negyed tizenegy. Éppen egy interjúra igye-
keztem az ifjúsági házba, amikor arra figyelek fel, hogy az aszfaltos szabadtéren egyso-
ros görkorival cikáznak fiatalok, talán általános iskolások. Nem kellett sokáig töprenge-
nem azon, hogy testnevelésóra folyik. 

„Fogadni mernék, hogy Hajni tart tesiórát" - gondoltam magamban, és közelebb lép-
tem a levezető lépcsőhöz. Muzsik Jánosné Hajnalka valóban ott ült a lépcsőkön, és a 
gyerekeket figyelte. 

S hogy miért voltam biztos benne, hogy ő az, aki az órát tartja? Mert eszembe jutott 
úgy öt évvel (!) ezelőttről, amikor a „Body" terembe hozta le diákjait a délelőtti testne-
velésórán... 

Oda is mentem hozzá, s ő elmesélte: valami „duris" akción látta meg a használt, de jó 
állapotú korikat. Meg is kérdezte az igazgatóját, vajon támogatná-e, ha megvenné azt a 
tíz párat, amit kínáltak. S lám, a rugalmas vezetői hozzáállás, a leleményes és lelkes 
tanári személyiség együttesének eredménye a lágy őszi délelőttön felügyelettel korcso-
lyázó lelkes diákcsapat. 

Mindannyian tudjuk, nem sok kell ahhoz, hogy valamit egy életre megutáljanak a 
gyerekek, de ahhoz sem nagy dolgokra van szükség, hogy valamit megszeressenek. Ezt 
a dolgot a diákok fogalmazzák meg a legegyszerűbben? Jó tanár vagy rossz tanár, illet-
ve azt a tárgyat szeretem, ezt meg utálom. 
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Sportverseny a vésztó'iekkel, 2000 

Nyilván a testnevelésórákat is örökre meg lehet utáltatni. Az óra ilyenkor inkább kín-
zás, mit önfeledt mozgás. Muzsik Jánosné tanárnő már évek óta láthatóan az utóbbi 
mellett tette le voksát. Igaz, sport az utálatos medicinlabda dobás is, de mennyivel érde-
kesebb a most divatos edzőteremben pallérozni a formálandó kamasztestet. Valóban 
tantervi anyag a kötélmászás, de mennyivel jobb az egysoros görivel száguldozni, pláne 
akkor, ha a szülők nem tudják megvenni, ezzel szemben az iskola szertárából ez is 
elérhető. 

A sort persze hosszan lehetne folytatni tanárral, aki télen a gyerekek kedvéért órákon 
át locsolja az udvart, hogy lehessen csúszkálni, tanárnővel, aki együtt kocog tanítványa-
ival a ligetben. Ők valamennyien követendő példák. 

(Horváth Ágnes, Szentesi Élet, 2000. október 13.) 

Sportnap a tiszai gátnál, 1997 
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DUNÁNTÚLI PUSZI, FŐNYEREMÉNYKÉNT 

A szentesi Almásiné Szaszkó Edit tavaly látta a televízióban a „Tanítók a gyermeke-
kért" nevű egyesület országos versenyének az eredményhirdetését. A Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskola pedagógusa arra figyelt fel, hogy a döntő győztese megkapta az 
„Az év tanítója" címet. Ezen aztán el is gondolkodott. Ugyan, miként lehet azt eldönteni, 
hogy hazánk több ezer tanítója közül ki a legjobb? Ő ugyanis csak Szentesen sok kollégát 
ismer, akiket példaképnek tekint. Szerinte akár ők is ott lehettek volna a tv képernyőjén. 

S akkor gondolta, hogy kideríti, milyen szempontok szerint ítélik oda e díjat. Az idén 
aztán meg is találta az egyesület felhívását a szakmai lapjukban, és elkészített egy óraváz-
latot, mert az volt a beugró „Az év tanítója" elnevezésű versenyre. A millennium évfordu-
lójajegyében néphagyományokat kellett feldolgozniuk a pedagógusoknak bármilyen tan-
tárgy keretében. Nos, Almásiné Szaszkó Edithez igen közel áll a drámajáték, a saját isko-
lájában nagyon kedvelik a diákok az oktatás-nevelés eme speciális módszerét, így hát 
ezzel jelentkezett a megméretésre. Mert annak szánta, hogy kipróbálja magát. 

Sportváltó az egészségnapon, 2000 

Egy drámaórát szerkesztettem, amelynek a komálás volt a témája - meséli. Ezt az 
óravázlatot eljuttatta még a tavasszal Szegedre. S a nyáron jött az értesítés, hogy beke-
rült az országos döntőbe, a legjobb húsz közé. Nemrégiben kellett Székesfehérvárra 
utaznia, mert ott rendezték meg a verseny utolsó fordulóját. 

Az egyik iskolában megtartotta a drámaórát. S bár a jelentkezéskor olyan csoportot kért, 
amely ismeri a dramatikus játékot, nem vették azt figyelembe. A székesfehérvári kisdiákok 
noha sohasem hallottak még ilyenfajta tréningről, mégis vették a lapot. S nagyon jól sikerült 
Almásiné Szaszkó Edit drámaórája, amely eleink szép szokásával, a komálással s a komatál 
készítésével ismertette meg őket. Megtanulták közben a kicsik az ősi rigmust is „Ha jók 
leszünk komák leszünk. Rosszak leszünk kutyák leszünk." S persze a hagyományok ápolása 
jegyében egy életre megjegyezték a székesfehérvári nebulók, köszönhetően a szentesi peda-
gógusnak, hogy komatálat csak a legjobb barátjának ad az ember. A zsűri pedig kiosztotta 
„Az év tanítója" címet két helybeli s egy másik településről érkezett pedagógusnak. 
Almásiné Szaszkó Editnek nem az a fontos, hogy az ítészek hányadik helyre sorolták a 
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teljesítményét. A legfényesebb díjnál is többet jelent számára az a puszi, amit a dráma-
óra megtartása után a tanteremben kapott egy kislánytól. Hiába no, Almásiné Szaszkó 
Edit a millenniumi év egyik legjobb tanítója. 

(Balázsi Irén, Délvilág, 2000. november 24.) 

A tornaterem, 1997 

EGY KIS PLUS(SS)Z A KISS BÁLINTBAN 

Az egész még a tanév elején kezdődött. A kezembe került egy jelentkezési lap. A 
Plussz Balance versenyt hirdetett általános iskolásoknak. Nem volt más dolgom, mint 
összeállítani egy 10 fős csapatot. A nevezés feltételei, névválasztás és riportkészítés 
volt különböző foglalkozású emberekkel. A gyerekek a Mosómedvék nevet választot-
ták maguknak. A riportot gyermekorvossal, sportolóval, bíróval és vadásszal készítet-
ték, sőt még társaikat is „meginterjúvolták" a téma az egyensúly volt. 

A nevezésünket elfogadták, jött a következő feladat, amely már sokkal összetettebb volt. 

Egészségnap - salátabemutató, 1998 
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Mivel karácsony előtt kaptuk meg a feladatokat, nem okozott gondot a mézeskalács-
sütés, melyhez még receptet is kaptunk. 

A januárt ültetéssel, csíráztatással kezdtük, sőt még az Árpád Agrár Rt. kertészetében 
is játunk. Szerveztünk vetélkedőt az iskola tanulóinak és tanárainak, ahol még az igaz-
gatónk is hősiesen küzdött saját csapata pontjaiért. Természetesen a jutalom sem maradt 
el, mindenki kapott vitaminsalátás és Plussz Balance pezsgőtablettát. 

Készítettünk jogszabálylistát a fogyatékos gyermekek jogairól, melyeket kiegészítettünk 
saját rajzainkkal - ki hogyan segítene a fogyatékos embereken, társainkon. Kitöltöttünk egy 
Tudás-totót, hogy a szellemi frissességünkről is számot adjunk. És ha még ez sem lenne 
elég, kétszer osztogattunk szórólapot a szentesi embereknek - némi Plussz pontot remélve. 

Most pedig várunk. Várjuk, hogy kiderüljön, elég pontot értünk-e el és továbbjutunk-
e? Mert a célunk a döntőbejutás, amelyet a TV is közvetít. 

Szurkoljanak nekünk! 

HAJRÁ MOSÓMEDVÉK ! 

(Szentesi Élet, 2001. február 9.) 

AJÁNDÉKOSZTÓ KARÁCSONY 
Hosszú évek óta hagyomány már iskolánkban a közös karácsony-ünneplés, amikor 

diákjaink együtt ülnek a hatalmas, általuk feldíszített fenyő körül, s meghitt boldogság-
gal és várakozással hallgatják végig társaik ünnepi koncertjét. Közben egy-egy kíváncsi 
pillantás a fa alá, vajon mit rejthetnek az l.a, 4.b, 8.a,... rejtjelű dobozok, csomagok. 

A mostani ünnepen a negyedikesek nagyszerű köszöntője s betlehemes játéka hozta 
el a karácsony üzenetét, amelyet a közös éneklés tett még személyesebbé. 

Irigylésre méltó feladat jutott az idén iskolánk igazgatójának, aki nem kis büszkeséggel 
és örömmel adta át a fa alatt rejtőző csomagokat. Minden osztály "kiérdemelt" egy-egy 
narancs-csomagot, az alsó tagozatosoknak egy hatalmas dobozban nagy értékű báb-kész-
let lapult a fa alatt, míg a felsősöknek egy boríték "csupán". E levél, amely éppen az 
ünnepség előtt érkezett néhány perccel, igazi meglepetéssel szolgált. Értesítést kaptunk 
arról, hogy iskolánk sikerrel pályázott, s a Sulinet-pályázat eredményeként 3,2 millió Ft 
értékű informatikai berendezés nyert (7 db számítógépet, lézernyomtatót, lapscanner-t és 
egy évre szóló Internet-használatot). Hatalmas ovációval vették tudomásul diákjaink a 
hírt, s máris ötletekkel jöttek a hirtelen szűkössé vált informatika tanterem átalakítására. 

De itt még mindig nem ért véget a meglepetések sora. A legkisebbek tágra nyílt szemmel 
tapasztalták, amíg az ünnepségen voltak, „valakiA a zárt ajtókon át behatolva" díszes do-
bozokat raktak mindegyikük asztalára. A titkok Kovách Péter tiszteletes úr és felesége fedte 
fel, miszerint az itt látható ajándékok Angliából érkeztek, gyerekek küldték gyerekeknek. 

Az angliai Samaritan Purse egyházi alapítvány jutatta az adományokat a magyarországi 
Hajnal Csillag Alapítvány részére, ahonnét a szentesi református gyülekezet 200 db doboz 
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ajándékot kapott, s ez igazán váratlan meglepetést szerzett az első, második és harma-
dikos tanulóinknak. S mit tartalmaztak a dobozok? Mindegyik más-más „aprósággal" 
volt teli: játékok, írószerek, sapka, kesztyű, édességek, stb., igazi gyermekörömök. 
Ezek az ajándékcsomagok sok kisdiákunknak lehet, hogy az egyetlen karácsonyi aján-
dékot jelentik, amelyért hálával gondolnak azokra, akik e váratlan örömben részesí-
tették őket. 

Munkában a lányok a háztartástan órán, 1998 

Köszönet jár az adományozóknak, az alapítványok képviselőinek és a szentesi refor-
mátus gyülekezet lelkészeinek, Kovách Péternek és Kovách Péternének, a lelkes szer-
vezőmunkáért, amellyel megörvendeztették sok-sok diákunkat. 

Természetesen az ajándék öröme nem elegendő az igazi karácsonyi boldogsághoz, az 
ajándékozás önmagában kevés ahhoz, hogy gyermekeinket elégedettnek és vidámnak 
lássuk. 

Tiszta lelkiismerettel kijelenthetem, hogy iskolánk nevelőtestülete s a fenntartó refor-
mátus egyházközség igyekszik mindent megtenni azért, hogy tanítványaink hitben és 
szeretetben megerősödve várhassák a karácsonyt minden évben. 

(Dr. Mokbelné Bacsa Eva, Szentesi Elet, 2000. január 7.) 
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VII. „Add a kezed" 

ÍGY SZERKESZTJÜK AZ ISKOLAÚJSÁGOT 

Minden szerda délután 2-től 4-ig tart az informatika szakkör. E két óra csodálatosan 
telik el. Vezetője Pólya Sándor tanár úr. Itt a szakkörön sok-sok mindent megtudunk a 
számítástechnikáról. Szövegszerkesztő program segítségével cikkeket készítünk az is-
kolaújságba. Szkenner segítségével képeket tudunk elhelyezni az újságban. A CD ROM-
mal rendelkező gépeken multimédiás programokat futtatunk. Jól el tudunk kalandozni 
az Internet szövevényes útjain. Kellemes hangulatban, klasszikus és komoly zenéket 
hallgatunk a számítógép CD lejátszóján. Az a furcsa, hogy mi, akik a pop zenéhez va-
gyunk szokva, nagy örömmel hallgatjuk ezeket a melódiákat. Miután megoldottuk a 
tanár úr által megadott feladatot, jöhet a játék, illetve az Internet. Érdekes módon sokan 
választják a játék helyett a világhálón való szörfözést. De aki szeretne névjegykártyát, 
meghívót vagy egyéb kiadványt készíteni, az azt is megteheti. Ha kell valamit tanár 
úrnak segíteni, a tanulók örömmel segítenek. De sajnos, amikor eljön a 4 óra a diákokat 
úgy kell "elvonszolni" a gépek mellől, mert nem akarnak hazamenni. 

Szűcs Kata és László Juli 7.a 

V ége 
í me ez lett! 
S egítsetek, hogy jobb legyen! 
Z ene, rajz, sport, vers... 
L egyen? 
Á lmodnta, kiötlötte, gyűjtötte, 
T ördelte, szerkeztette, s útjára indítja 

A 7.a 

J ó lesz már: 
O sztálytársaidat láthatod. 

T anáraid is biztosan hiányoznak! 
A nyukádék is örülnek 
N apjaid hasznosan töltöd. 
U natkozásra nem lesz időd! 
L ecke lesz bőven! 
Á m jó ha magaddal is törődsz! 
S portolj minél többet, s meglátod 
T anulni is élvezet lesz! 
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ADD A KEZED! 

Sok mindent tudok, és mégis keveset. 
S hogy végre a magam 
Lábára álljak. 
Nekivágok a világnak. 
Azaz legelőször 
Az iskolának. 

Amikor először léptek be az iskolába, úgy tűnik valami új kezdődik. Ez az új valójá-
ban nem is egészen új - a régi folytatása. Sok mindent megtanultatok már az óvodában 
is, s ez a tanulás most folytatódik. Csak kicsit önállóbbak lesztek, jobban kell figyelne-
tek az időbeosztásra. 

„Sebesültszállítók", 1999 

Tele vagytok szorongással, aggodalommal és nem mondhatjuk, hogy semmi okotok 
erre. Eleteteket ezentúl az órák mutatói irányítják. Reggel 7,45-kor meg kell érkeznetek 
az iskolába, becsengetnek. 8,00-kor kezdődik a tanítás. Beültök a padokba és figyelme-
sen hallgatjátok a tanító nénit, aki sok érdekes, izgalmas dologgal ismertet meg benne-
teket. 

A 45 perces órákat 10-15 perces szünetek váltják fel. Ekkor kint szaladgálhattok, 
beszélgethettek, játszhattok. Aztán újra figyelni, tanulni kell. Legyetek szorgalma-
sak, fedezzétek fel a világot, tanuljatok! Ebben segít benneteket mindenki itt az 
iskolában. 

Sok szó van, amit meg kell tanulni 
Hogy olvasni, írni, számolni tudj, 
S megértsd, hogy mit csinálj... 

Lesznek új barátaitok, de a régieket sem kell elfelejteni. Lesz időtök játékra is. 
A játék is tanulás. Megismertek sok új mesét, verset. 
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A versekben levő szavak varázsa 
Zenéje az, mi szívet simogat: 
Elűzi minden gyötrő kínodat -
A vers az élet egyik nagy csodája. 

Mi - öreg diákok - szeretettel várunk benneteket, tanárainkkal együtt segítünk, 
hogy Ti is minél hamarabb megszeressétek és otthon érezzétek magatokat isko-
lánkban. 

Könyv, toll, tinta, ceruza, 
Rontom -bontom, 
Kezdődik az iskola. 
Csak aszondom. 

KÉSEI SIRATÓ 

Vészjóslóan közeledik a tanévzáró csengőszó a nyolcadikos vén diákok bánatára. 
Vagy örömére? 

Fájó szívvel hagyjuk itt többszörös keresztanyánkat: osztályfőnökünket kinek rajz-
óráin túlszárnyaltuk Picassót. Földrajzórán „lemértük", hogy milyen messze van Makó 
Jeruzsálemtől. 

„A dobozvár ledőlt", 1999 

Visszasírjuk az öt óráig tartó ping-pong meccseket és a véget nem érő focirangadókat, 
a pocakcsökkentő tesiórákat, és a vasemberré nevelő triatlonedzéseket. A szigorú és 
fegyelmezett matekórákat, ahol vért izzadva tanultuk a 2x2-t és a „harmadfokú három 
ismeretlenes egyenletek kotangens logaritmusát". De ne feledkezzünk meg a humorral 
fűszerezett, mindig kemény magyarórákról. A dobhártya szaggató énekórákon az osz-
tály fiúlakossága kitartóan dörmögött a hátsó sorokban. 

A természet lágy ölén tanultuk meg, hogy lélegeznek a fák és hány lába van a sün-
disznónak, ha almát cipel a hátán. 
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A millenneumi felvonuláson részt vevő tanárok, 2000 

Szólnunk kell az izgalmas matek és számítógépes szakkörök vezetőjéről, kémia ta-
nárnőről, akinek előadásain - jó ha volt kéznél egy tűzoltó készülék. Orosz tanárunk 
évekig próbált minket beavatni az orosz nyelv (ruszkíj jázik) rejtelmeibe, de mi kitartó-
an ellenálltunk a kísértésnek. 

Ötödikes töri órákon lejöttünk a fáról, majd emberré váltunk. Nyolcadikban tanultuk 
az első és a második világháborút. Gyakorlati foglalkozáson lerajzoltuk az atombomba 
készítésének egyszerű folyamatábráját. 

Nekünk köszönhető, hogy a papírgyűjtésen két teherautót kellett rendelni az össze-
gyűjtött papírnak. Nyertünk sok trófeát a sport és tanulmányi versenyeken. 

Most már nekünk fog szólni a „Ballag már a vén diák" című sláger. Szomorúan 
lépkedünk a lépcsőn, nem koptatjuk tovább az általános iskola padjait, még utoljára 
elolvassuk a padba vésett szövegeket. Búcsút intünk kedves iskolánknak. 

Cirbolya és Borbolya 

Ui: Beszámolónk megtörtént eseményeket dolgoz fel. Az adatokat a CIA és az FBI szigo-
rúan titkos aktáiból kölcsönöztük. A szereplőkkel való bármilyen hasonlóság a véletlen műve. 

'A kis harang ma szomorúan kondul, 
szívünkbe súgja búcsúdalát. 
Egy kis sereg ma útnak indul 
S felhangzik a dal: Tovább, tovább... 

/Ady Endre/ 

Néhány hét múlva utoljára szólal meg számunkra ebben az iskolában az óra végét 
jelző csengő. Elballagunk. Szeretnék köszönetet mondani tanárainknak, hogy nyolc évig 
itt tanulhattunk. Búcsúzunk igazgató bácsitól, aki mindig szigorú, de atyai kézzel nevelt 
bennünket Biztosította számunkra a nyugodt tanulás feltételeit. Sajnos mi már későn, de 
nagy örömmel vettük birtokunkba a szép tornatermet. 



r 
Köszönjük tanítóinknak, hogy felkeltették tudás iránti vágyunkat, megtanítottak ho-

gyan kell tanulni. Megtanították szeretni, amit csinálunk, segítettek megtalálni azt, amit 
szeretünk. 

Nem feledjük tanáraink óráit, ahol rádöbbentünk, hogy az élet nemcsak álom, hanem 
küzdelem. Megízleltük a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmait. Gyakran de 
nem hiába- figyelmezettek, hogy ne rohanjunk el egymás mellett, figyeljünk egymásra, 
segítsünk másokon, tudjunk mások örömeinek is örülni, bízzunk magunkban, keressük 
célunkat, ígérjük meg: nem ismerünk lehetetlent. 

Megőrizzük az itt töltött szép napok emlékét és kérjük, gondoljanak néha ránk. 

Elköszönünk diáktársainktól és kérjük őket, ugyanúgy mint mi, kövessék a költő Váczi 
Mihály útmutatását: 

„És érezzék egy kézfogásról rólad, 
hogy jót akarsz és te is tiszta jó vagy, 

s egy tekintetük elhitesse Veled: 
szép dolgokért élsz, 
és érdemes élned." 

A búcsúzó nyolcadikosok 

A „honfoglalók" egy csoportja, 2000 

A 8-OSOK „NEKROLÓGJA" 

1990. szept. l-jén kezdődött a mostani ballagó nyolcadik osztályosok „szenvedése". 
Ez a nyolc év, ahogy innen a '98-as év közepéről visszanézünk gyorsan elszelelt, de 
amikor a padokat koptattuk 8 éven keresztül, és még a tanárok fejfájdító tanítását is 
elhallgattuk, akkor úgy éreztük, hogy ennek az iskolának sosem lesz vége. 

De most már tudjuk, hogy ennek is, mint mindennek egyszer vége kell, hogy legyen. 
Ez nem azt jelenti, hogy nem fog hiányozni az iskola, de valahogy ezt is túléljük. 
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A tanítási órák jók voltak, azt leszámítva, hogy volt egy pár óra, ami gyötrő szenve-
désként hatott ifjú szellemi és fizikai lényünkre. Ha majd elérjük azt a lépcsőt, ami 
olyan közel lesz a sikerhez, hogy csak egy kéznyújtás és megvan, akkor majd visszate-
kinthetünk a kezdetre, és akkor örülni fogunk, hogy ilyen tanárnők 111. tanárok tanítot-
tak. Most nem látjuk ezt annyira tisztán, de majd, ha felnövünk teljesen, akkor mindenki 
büszke lesz arra, hogy ebben a suliban, ezek a tanárok tanítottak. 

Majdnem elfelejtettem az osztályfőnökünket és azokat a szép időket, melyeket együtt 
töltöttünk a 17-es teremben. Pláne azokat a pillanatokat őriztük meg kitörölhetetlenül az 
emlékezetünkben, amelyeken az órák olyanok voltak, hogy azt nem lehet elfelejteni. 

A legjobb óra mégis talán a földrajz. 

Hogy miért ??????????? 

Azért, mert amikor dumálunk az anyagról (vagy valami másról), de még a doga írás-
kor is olyan jó a hangulat, hogy az ember nem unatkozik. 

Mint minden dolgozatnál a hangulat feszült, és a levegőben szinte érezni lehet az 
idegességet, ami az osztályt szinte lebénítja, de itt ilyen nincs. A tanár löki a sódert még 
a témazárónál is. Mert miért ne, hisz aki tanult az ígyis-úgyis tudja, aki meg nem az így 
se meg úgy se tudja. Remélem olyan hangulat lesz az év végi vizsgán is, mint a föci 
órán! 

Inkább most egy pár szót a kirándulásokról. Sok helyen voltunk, de talán a legjobb 
mégis Szigligeten és fönn a Bükkben volt. Az a sok játék, szórakozás olyan jó volt, hogy 
szinte a tanáraink is a barátaink lettek. De azért a gyeplőt nem engedték olyan lazára. Ez 
mondjuk nem számított sokat, mert nagyon jól szórakoztunk, és ezeket az élményeket 
soha nem töröljük ki az emlékezetünkből. Ehhez a tanárok, a volt, és a mostani osztály-
főnökök segítségét utólag is köszönjük. 

Ezzel a búcsúzó-megemlékező szöveggel szeretne elköszönni minden mostani balla-
gó diák a tanároktól és minden egyes tanulótól. 

Egy szó mint száz: 

BÚCSÚZUNK TŐLETEK!!! 
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VIII. „Diákok írásaiból" 

Ó, TE SZÉP TERMÉSZET! 

O, te szép természet, 
ki nekünk otthont adsz, 
állatoknak menedéket, 
milyen jó, hogy te vagy. 

Ahogyan az évszakok, 
úgy te is változol, 
bennünket körül veszel, 
mert hozzánk tartozol. 

Mennyi titkot rejtegetsz, 
melyeket soha fel nem fedsz, 
bárcsak örökre velünk lehetnél, 
sugárzó napsütésben velünk nevetnél. 

Ezért kér hát szépen, 
E kerek Föld népe: 
Maradj velünk kérlek, 
Maradj itt örökre! 

Budai Attila (6.0.) 

HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? 

Nehéz időket élt Magyarország a 16. század közepén. Sosem lehetett nyugta, mind-
untalan vagy a török vagy a Hasburg háborgatta. Ha pedig éppen az egyik kicsit nyug-
ton maradt, akkor jött a másik és az öröm máris elszállt. Az ország két tűz között 
perzselődött és ráadásul még a nemesek közti belső hatalmi viszályok is kezdtek elmér-
gesedni. 

Ebben az időben Szentesen, egy alföldi kis mezővárosban három gyermek együtt 
nevelkedett. Csaba és Levente testvérek voltak. Barna pedig a szomszédjukban lakott. 
Telt az idő, és a három fiú felnőtt. Eközben pedig a törökök egyre jobban terjeszkedtek 
és kezdték fenyegetni a falujukat. Ezért mindhároman elhatározták, jelentkeznek kato-
nának. De mikor meglátták őket, elutasítóan bántak velük és még fiatalnak tartották 
őket a harchoz. Tehát haza kellett jönniük. 

De pár nappal hazaérésük után egy csapat magyar katona vonult be a faluba, mert 
híreket kaptak, hogy a török sereg egyre közelebb vonul a falu felé. Az emberek kivo-
nultak az utcákra, hogy láthassák a katonákat. 
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„A ligeti csata", 1999 

- Hol tudunk szállást és ételt kapni a katonáimmal? - kérdezte dörgő hangon a sereg 
élén lovagló parancsnok. A három fiú is ott állt az emberek között. Levente felismerte, 
hogy ez az az ember, aki elküldte őket, mikor katonának jelentkeztek. 

A falu bírója felajánlotta, hogy nála lakhat a csapat és ételt is készíthet nekik. 
Csaba nagyot sóhajtott: 
- Bárcsak mi is köztük lehetnénk! 
Az arcáról mély csalódás tükröződött. Barna együttérzően a vállára tette a kezét, de 

nem szólt. Az utca lassan kiürült. Ok hárman a bíró házához mentek, hogy a kerítésen át 
megnézzék, mit csinálnak odabent. Halkan beszélgettek a kerítésre támaszkodva. De 
mindannyian gondolatban a katonák között jártak egyenrangú harcosként. 

- Már megint ti vagytok! - szólalt meg egy erőteljes hang mögöttük. Zavarodottan 
hátrafordultak és látták, hogy a parancsnok áll ott. 

- Ahelyett, hogy bámészkodással lopjátok itt a napot, menjetek haza és csináljatok 
valami hasznosat! - mondta összehúzott szemöldökkel. 

A fiúk komoran eloldalogtak, de másnap már korán reggel talpon voltak az egész 
faluval egyetemben. Nagy volt a nyüzsgés. Mindenki elrejtette az értékes holmijait, és 
vízzel locsolták házuk tetejét. A sereg nagy része már lóháton várakozott, és kis idő 
elteltével már el is indultak, hogy lecsapjanak a török táborra. A három ifjú elhatározta, 
hogy messziről követik őket lóháton. 

Amikor odaértek, a tisztáson már javában folyt a harc. A magyarok vállt-vállnak vet-
ve küzdöttek, az emberek kurjongva biztatták egymást. A lovak tajtékoztak és táltos-
ként táncoltak lovasuk alatt. A páncélok vakítóan fénylettek. A kardok fémes csörgése a 
távolból úgy hangzott, mintha valaki egy marék pénzt csörgetne a kezében. A nap izzó 
tűzgolyóként vörösödött az égbolton. A zöld rét lassacskán átitatódott vérrel. 

A törökök dühösen küzdöttek, ömlött róluk a verejték. Színes, díszes ruháikban jól 
elkülönültek a magyar seregtől. Lassacskán a harc hevében porfelhő emelkedett fel. 



amelyben a vérben izzó szemek úgy világítottak, mint ezernyi szétpattant szikra. Egy 
ideig úgy tűnt, hogy a magyar csapat fölénybe került, de váratlanul rengeteg janicsár 
szaladt ki a fák közül és bekerítette a magyarokat. 

A harc kezdett elkeseredett lenni, a magyarok látták, hogy nem bírnak a túlerővel, 
mert valószínűleg az éjszaka folyamán egy másik sereggel egyesülhetett a török had. A 
parancsnok visszavonulást fújt a megmaradt embereknek. A törökök is lóhátra kaptak, 
és üldözőbe vették a menekülőket. A fiúk látták, hogy veszélyben a magyar katonák 
élete, és gondolkodás nélkül vágtáztak, maguk után hívták őket. A három barát egymás-
ra nézett és szó nélkül tudták mit kell tenniük. Bevágtattak a fák közé, nyakukon a török 
sereggel és a kurcai láp felé vették az útjukat. 

Jól ismerték a környéket, tudták hol vannak az átjárók a mocsáron, mivel gyermekkorukban 
sokat bújócskáztak errefelé, de abban is biztosak voltak, hogy a törökök itt csak sötétben tapo-
gatóznak. Egy pontnál külön váltak. Barna vezette tovább a megmaradt sereget, a két testvér 
pedig együtt elterelte az üldözőket. Mindannyian átjutottak a mocsáron, de a törökök már 
későn kaptak észbe, már nem volt számukra kiút. Közülük egy sem jutott ki a lápból élve. 

Hazaérve a faluban hősként ünnepelték a fiúkat és a vágyuk is teljesült, beállhattak 
katonánk. így termett három igaz magyar vitéz egy aprócska kis városban, itt Szentesen. 

Mészáros Marianna (8.0.) 

Aszfaltrajz az iskola előtt, 2000 

A CSIPKETEA 

Hol volt. hol nem volt egy teafű. Az a teafű egyedül élt. Egyszer eszébe jutott, hogy 
keres párt magának. Az úgy is volt. Másnap elindult keresni magának párt. Talált is. 
Monda: - Megfőzzük egymást? - Igen, hogyne kedvesem! Megfőzték egymást. -De ugye 
szeretsz? - Nem. utállak! Kiugrott a főzőből, a férjét pedig bennehagyta, és rácsukta a 
fedőt. Ha nem hiszitek, járjatok utána! 

Király Nóra (3.o.) 
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Húsvéti csendes nap, 2000 

MARCI KEDVENC MESÉI 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Marcinak hívtak. Édesanyja min-
den este mesélt neki. Marci nagyon szerette hallgatni a királyokról szóló történeteket. 
Hallgassatok meg ezek közül ti is egyet! 

Húsvéti csendes nap, 2000 

A király fia már 22 éves volt, de sehogy sem talált magának való királylányt, ezért 
vándorútra indult. Először az aranyerdőhöz ért. Ott lakott az aranykirály három gyönyö-
rű lányával. De csak az juthatott be a várba, aki megküzdött az aranypáncélos óriással. 

Elég rátermett volt a királyfi, így hát sikerült neki leterítenie az erős ellenfelet. Ezután 
bement a palotába és így szólt: 

- Fenség! Láthatom-e lányaidat, hogy feleséget válasszak közülük? 
- Természetesen, hisz a feltételnek eleget tettél. 
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Meg is nézte őket a királyfi, de egyik sem tetszett neki. Ezért ajándékba kapott egy 
arany buzogányt. Ment, mendegélt a királyfi és odaért egy mérföldkőhöz, amelyen a 
következő szöveg állt: 

„Ezüsterdő egyenesen 50 m, 
Nagyanyó kunyhója 35 m" 

Tűnődött a királyfi, merre menjen? Végül arra a következtetésre jutott, hogy a nagy-
anyó kunyhójához megy. Gondolta, ott majd kap szállást. Útközben találkozott egy ve-
szedelmes sárkánnyal. Segítségére volt az aranybuzogány, hogy elbánjon vele. Leterí-
tette, és ekkor a sárkány zsebéből egy kiscica ugrott ki. Nagyon aranyos volt. Elnevezte 
Cirminek. 

Oda is értek a kunyhóhoz. A nagyanyó unokája szaladt ki elébük. Kedves kis család 
volt, nagyapó, nagyanyó és a kisunoka, Márti. Szállást is kapott a királyfi, de pihenni 
nem tudott. Cirmi nyávogott és a legény hátát is nagyon nyomta valami. Csak nézte, 
nézte az ágyat, és csodák csodája, egy láda kincset talált ott. Egy kis segítséggel ki is 
szedte, és megosztoztak rajta. A legény még három éjszakát ott töltött. A kis Márti 
minden reggel így köszöntötte: 

- Szia, te kincses legény! Nincs valami az ágyad alatt? 
- De, már megtalálta Cirmi, nagyon szép rajz. 
- Igen, én rajzoltam neked ismeretségünk emlékére! 

A királyfi és az öreg család között nagy barátság fűződött, de a legény a harmadik nap 
mégis csak elindult az öregember tanácsát követve: 

- Menj fel a hegyre, a rézerdőhöz! Menj át az erdőn, és odaérsz egy palotához: Ott 
lakik egy bájos királykisasszony, aki arra a jószívű férjre vár, aki önszántából megosztja 
velünk az ágyában talált kincseket. Márpedig te ilyen vagy, úgyhogy siess, mert vár a 
boldogság. 

A királyfi útnak indult, és már egy nap múlva a szépséges ara oldalán állt. Még ma is 
boldogan élnek, ha meg nem haltak. 

Argyellán Edina (6.0) 
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IX. Alapítványaink 
ISTENÉRT ÉS HAZÁÉRT 
REFORMÁTUS ISKOLAI ÉS TEMPLOMI ALAPÍTVÁNY 

Az iskolaalapítás és működtetés új feladat volt a három szentesi egyházközség szá-
mára. Az első időszakban főként az anyagiak előteremtése jelentett gondot. Ebben a 
helyzetben nagy segítséget jelentett a Dr. Bubla László ny. lelkipásztor és családja által 
felajánlott 100.000.-Ft, aminek segítségével az egyházközségek létrehozták az Istenért 
és Hazáért Református Iskolai és Templomi Alapítványt. 

Dr. Bubla László a három egyházközség közös presbiteri gyűlésén elmondta, hogy 
„hálával Isten iránt, hogy megsegítette élete 75 évén át, és most visszakerült az egyházi 
szolgálatba, elhatározta családjával, hogy 100.000.-forintot ajándékoz a szentesi egy-
házközségek részére egyenlő arányban, a közeljövőben újrainduló református iskolák 
támogatására, alapítvány formájában." (kivonat a három szentesi református egyház-
község 1992. május 6-án tartott közös presbiteri gyűlésének jegyzőkönyvéből) 

Az 1993. február 8-án kelt Alapító okirat az Alapítvány célját így határozza meg: 

„Az alapítvány nevével összefüggésben a majdan iskolafenntartó, három szentesi re-
formátus egyházközség segítése, egyenlő arányban akként egyaránt fontos indokkal, 
hogy az államtól visszakapott iskoláikban a református keresztyén szellemű oktatást és 
valláserkölcsi nevelést, művelődést megkezdje, az iskolákban a működési feltételeket 
biztosítani tudják, illetve a szentesi református templomok és orgonáik fenntartása, 
műemléki védelme és működtetésük biztosítása." 

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai voltak: Sipos Árpád lelkipásztor (elnök), Tabajdi 
György gondnok (titkár), Dr. Bubla László alapító, Gilicze András lelkipásztor. Kádár 
Ferenc lelkipásztor, Krucsó László gondnok, Karikó-Tóth Tibor gondnok. A lelkész-
váltások illetve elhalálozások miatt az Alapítvány jelenlegi Kuratóriuma a következők-
ből áll: Kovách Péterné Mészáros Erzsébet lelkipásztor (elnök), Tabajdi György (tit-
kár), Gilicze András lelkipásztor, Virágos Kiss Imre gondnok, Bárányi László gondnok, 
Kovách Péter lelkipásztor, Döme Gyula gondnok. A Kuratórium ülésein tanácskozási 
joggal vesz részt Karikó-Tóth Tibor iskolaigazgató. 

Az Alapítvány 1993. december 28-án megkapta az engedélyt arra, hogy adóalap csökkentő 
kedvezmény igénybevételéhez levonásra jogosító igazolást adjon. Jogosult a SZIA 1 % átutalásá-
nak fogadására. 2000. július 6-tól közhasznú szervezetként működik. 1998-ban 51.176,- Ft, 1999-
ban pedig 341.356,- Ft érkezett az Alapítvány számlájára az SZJA 1% felajánlásokból. 

Az Alapítvány, célkitűzésének megfelelően, rendszeresen támogatja az Iskolában 
folyó munkát. Az elmúlt években összesen 84.340,- Ft adomány érkezett az Iskola 
számára. Az Alapítvány ennél jóval többel, összesen 400.234,- forinttal támogatta az 
Iskolát. Az összeg nagy részét könyvek illetve hittanos segédeszközök vásárlására 
fordították. 
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Továbbra is köszönettel fogadjuk mindenkinek az adományát, aki rajtunk keresztül akaija 
támogatni a Kiss Bálint Református Általános Iskolában folyó munkát vagy a templomok 
felújítását. Az Alapítvány adószáma: 18451236-1-06, számlaszáma: 11735043-200126 

Kovách Péterné Mészáros Erzsébet lelkipásztor 
a Kuratórium elnöke 

A SZENTESI KISS BÁLINT 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

Az Alapítványt 1997. decemberében Kecskeméti László és Dér István hozta létre 
50.000,- Ft-os törzstőkével. Az Alapítványt a Csongrád megyei bíróság 861. sorszám 
alatt vette nyilvántartásba. 

Az Alapítvány célként a következőket határozta meg: 

* Kiss Bálint-díj létrehozása, kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elérő 
tanulók anyagi támogatása, 

* az iskola korszerű technikai felszereléssel történő ellátásának támogatása, 
* a támogatásra rászoruló tanulók tankönyv és iskolaszerek költségéhez való hozzá-

járulás, egyszeri beiskolázási segély juttatása, 
* az iskola működő sportköreinek versenyzési támogatása, 
* diák- és szabadidősport céljait szolgáló sportszerek beszerzése, 
* politikai pártoktól független, politikamentes tevékenység. 

Az Alapítvány számlájára 1998-ban az első jótékonysági est bevételeként, 290.000,-
Ft-ot utaltak át. 1999-ben az Amerikában élő, Szentesről elszármazott Boros Lajos 
650.000,- Ft értékű támogatást utalt át. 2000 őszén a II. jótékonysági est bevételeként 
újabb 154.000,- Ft-tal bővült az Alapítvány vagyona. 

A Kiss Bálint-díjat és a velejáró anyagi támogatást 1999-ben két elballagó nyolcadik 
osztályos tanuló kapta meg: 

* Kocsis Olga 

* Udvardi Péter 

A 2001-es adózási évtől az Alapítvány jogosult lesz az 1 %-os felajánlások fogadására. 

Az Alapítvány bankszámlaszáma: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet szentesi fiókja 57200031-10032392 

Adószáma: 
18462281-1-06 

Karikó-Tóth Tibor 
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X. Függelék 

A KISS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN DOLGOZÓK 
NÉVSORA 1993-TÓL 

Tanítók, tanárok, óraadók 

Sáfrán Bálintné 1971-
Dr. Mészáros Antalné 1974-
Muzsik Jánosné 1975-
Dr. Mokbelné Bacsa Éva 1981-
Balogh Gáborné 1983-
Cseh Lajosné 1985-
Virág Tiborné 1988-1989, 1992-
Ráczné Miskolczi Erzsébet 1989-
Dimákné Sebők Veronika 1990-
Mihály Ferencné 1990-
Gálfiné Demeter Klára 1991-
Piti Éva 1991-
Antalné Koncz Éva 1992-
Karikó-Tóth Tibor 1993-
Molnárné Bodnár Henriette 1994-
Nagypál Julianna 1994-
Tomcsányiné Lucz Szilvia 1995-
Balikáné Bucskó Mónika 1996-
Horvát József 1996-
Négyesi Judit 1996-
Pólya Sándor 1996-
Tószsenberger Györgyi 1996-
Almásiné Szaszkó Edit 1997-
Csige Hajnalka 1997-
Fekete N. Katalin 1997-
Haller Andrea 1998-
Szegedi Zoltán 1998-
Fórián Noémi 1999-
Horváth Mária 1999-
Kádár Barbara 1999-
Kovách Péter 1999-
Nyíri Dániel 1999-
Forrainé Garai Sz. Julianna 2000-
Kósa Ágnes 2000-
Kruzslicz Edit 2000-
Nyíri Dánielné 2000-
Szűcs Magdolna 2000-
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Takács Pálné 2000-
Urbancsokné Tóth Ildikó 2000-
Licsicsányi Mihály 1965-1996 
Mencser Sándorné 1973-1997 
Sutka Rozália 1974-1996 
Kozák Lászlóné 1976-1996 
Brindza Józsefné 1988-1995 
Vajdáné Balogh Ida 1989-1997 
Rickert Benedekné 1990-1996 
Virág Tibor 1990-1997 
Czakó Erika 1991-1992, 1993-1996 
Sándor Tünde 1992-1997 
Sebók Edit 1992-1999 
Szögi Márta 1993-2000 
Balyi Krisztina 1994-1995 
Csikai Judit 1994-1995 
Vass Renáta 1994-1996 
Csorba Mónika 1996-2000 
Dr. Bubla László 1996-1996 
Kiss Péter 1996-1999 
Molnárné Gál Antónia 1996-1998 
Szilágyi Andrea 1996-1998 
Szilágyiné Bugya Márta 1996-1997 
Füredi Zsuzsanna 1997-2000 
Sipos Emese 1997-1999 
Kovách Péterné Mészáros Erzsébet 1999-2000 

Adminisztrációs és technikai dolgozók 

Jakab Sándorné 1987-
Jakab Sándor 1988-
Erdélyszky Attiláné 1994-1995, 1996-
Földvári N. Istvánná 1995-
Pengő Józsefné 1995-
Polyák Sándorné 1996-
Piti Péterné 1999-
Kovács Jánosné 2000-
Lipcsei Hajnalka 2000-
Túri András 2001-
Ágoston Istvánná 1983-1996 
Mucsi Imréné 1987-1997 
Fekete Sándorné 1990-1995 
Ifj. Jakab Sándor 1992-2000 
Győző M. Jánosné 1995-2000 
Nagy Lászlóné 1996-1996 
Nagypál Ferencné 1996-1997 
Szőke Lászlóné 1996-1997 



AZ ELBALLAGOTT DIÁKOK NÉVSORA 1993-TÓL 

1993/94. tanévben végzett tanulók: 

8.a. 8.b. 
1. Bella Zsolt Egon 1. Bárányi Zoltán 
2. Dómján Edina 2. Böszörményi Edina 
3. Földesi Márta 3. Dósai Molnár Szilvia 
4. Gránicz Csaba 4. Dunai Tamás 
5. Gránicz Zsolt 5. Hasznos Piroska 
6. Gubisi Erzsébet 6. Horváth Éva 
7. Horváth Anikó 7. Kotrics Varga Lajos 
8. Kiss Tímea 8. Kovács Mária 
9. Kolenyák Katalin 9. Magyar Katalin 
10. Komáromi László 10. Mészáros Éva 
11. Kövér Kis Imre 11. Pamuk Mária 
12. Marcső Gabriella 12. Petri Hajnalka 
13. Márkus Mónika 13. Rozgonyi Kitti 
14. Papp Gabriella 14. Szabó Gábor 
15. Paróczi Nagy Péter 15. Szabó János 
16. Pataki András 16. Trenka Mónika 
17. Szabó Tünde 17. Király Judit 
18. Szépe Róbert 
19. Varga Krisztina 
20. Vecseri Ágnes 

1994/95. tanévben végzett tanulók 

8.b. 
1. Bárány Ferenc 
2. Barta Krisztián 
3. Csonka Mónika 
4. Gráfik János 
5. Gyöngyi Krisztina 
6. Kajla Beáta 
7. Kajla Orsolya 
8. Kiss Papp Zoltán 
9. Laki Éva 
10. Lévai Éva 
11. Nagy Mónika 
12. Niethammer Edina 
13. Orosz Erika 
14. Orosz István 
15. Szabó Irén 
16. Tóth Irén 
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8.a. 
1. Bata Szilvia 
2. Bartucz Margit 
3. Berezvai András 
4. Bordács Ildikó 
5. Csányi János 
6. Czirbus Erika 
7. Donia Gábor 
8. Fábián Zoltán 
9. Horváth Mária 
10. Kiss Papp Marczell 
11. Körmendi Gergő 
12. Lengyel Levente 
13. Papp Éva Réka 
14. Váradi Éva 
15. Vecseri Ferenc 



1999/2000. tanévben végzett tanulók 

8.a. 
1. Csízi Ramóna 
2. Erdőhegyi Roland 
3. Fábrik Gusztáv 
4. Fábrik Zsuzsanna 
5. Gyalai Szabolcs 
6. Insperger Ágnes 
7. Kotvics V. Judit 
8. Kovács Ferenc 
9. Miczán Péter 
10. Milinker Mónika 
11. Móricz Attila 
12. Paranics Richárd 
13. Stréhling András 
14. Szabó András 
15. Szűcs Gábor 

8.b. 

1. Bakos Natasa 
2. Barta Annamária 
3. Bucsán János 
4. Csányi Gyöngyi 
5. Csikós Krisztina 
6. Dóczi Izabella 
7. Gémes Zoltán 
8. Iglódi József Krisztián 
9. Pauli Éva 
10. Székely Andrea 
11. Trenka Zsuzsanna 
12. Vasinka Béla 
13. Bertók Aladár 
14. Nemes István 
15. Vajda László 
16. Winter Tamás 

1996/97. tanévben végzett tanulók 

8.a. 

1. Balázs Imre 
2. Boros Norbert 
3. Endre Balázs 
4. Farkas Mihály 
5. Fekete Dániel 
6. Kozma Dóra 
7. Lakatos Anna 
8. Markó Kata 
9. Nemcsók János 
10. Paranics Zsolt 
11. Rozgonyi Glória 
12. Sipka Zsolt 
13. Szokodi Nikoletta 
14. Varga Klaudia 
15. Vidéki Ágnes 
16. Zombori Csaba 
17. Zsedényi Éva 

8.b. 
1. Ambrus István 
2. Böszörményi Bettina 
3. Gémes Erika 
4. Imrei János 
5. Kiss Anikó 
6. Kövér Kiss Tibor 
7. Matuska Lajos 
8. Molnár László 
9. Pataki Ágnes 
10. Pólya Tamás 
11. Puskás Tímea 
12. Szabó Roland 
13. Trenka Sándor 



1997/98. tanévben végzett tanulók 

8.a. 
1. Bartyik Péter 
2. Boda Hajnalka 
3. Borbély Andrea 
4. Csendes Zoltán 
5. Dósa M. Krisztina 
6. Faragó Andrea 
7. Fekete Roland 
8. Gergely Gábor 
9. Gránicz Szilvia 
10. Gránicz Zsolt 
11. Nagy Tímea 
12. Nagy Zoltán 
13. Őze Csaba 
14. Szántó Edina 
15. Szécsényi Mónika 
16. Tóth Ferenc 
17. Varga Beáta 
18. Zsigó Lajos 

8.b 
1. Ambrus Sándor 
2. Baka Gábor 
3. Bakró István 
4. Kovács Gábor 
5. Kovács János Zoltán 
6. Pótári Éva 
7. Sebesi Imre 
8. Simon Károly 
9. Sipka Zsolt 
10. Staberecz Zoltán 
11. Tombácz Mária 
12. Trenka Zsuzsanna 
13. Valkai Edina 

1998/99. tanévben végzett tanulók 

8.a. 8.b. 
1. Berényi Adrienn 1. Bodnár Ágnes 
2. Csízi Helga 2. Csicsai László 
3. Fazekas Tamás 3. Czinkóczi Csaba 
4. Kocsis Olga 4. Dancsik János 
5. Kovács Krisztán 5. Fási Hajnalka 
6. Krucsó László 6. Friedl Órsolya 
7. Kurucz Andrea 7. Kanfi H. László 
8. Orosz Tibor 8. Kiss Gábor 
9. Paksi László 9. Kriska Zsuzsanna 
10. Sólyom Imre 10. Lehota András 
11. Udvardi Péter 11. Lőrincz Andrea 
12. Varga Márta 12. Nagy Erzsébet 
13. Vas Andrea 13. Óvári Gabrielle 
14. Vida Beatrix 14. Papp Anikó 

15. Papp Norbert 
16. Szabó Anita 
17. Szabó Zsolt 
18. Szigeti Melinda 

110 



1999/2000. tanévben végzett tanulók 

8.a 

1. Anderkó László 
2. Balogh Beáta 
3. Botos Attila 
4. Böszörményi Szilvia 
5. Csányi Pál 
6. Csonka Kitti 
7. Farkas Péter 
8. Gera Renáta 
9. Hajdú Klára 
10. Janzsó Krisztián 
11. Janzsó Piroska 
12. Juhász Ildikó 
13. Kállai Gyula 
14. László Nikoletta 
15. Varga Imre 
16. Vincze Katalin 

8.b 
1. Balsi László 
2. Bencsik Zoltán 
3. Borsos Imre 
4. Bubori Attila 
5. Fazekas Réka 
6. Hlbocsányi Gábor 
7. Katona Kis Ádám 
8. Kovách Debóra 
9. Lakatos István 
10. Paksi Magdolna 
11. Piti Levente 
12. Pólya Csilla 
13. Szeri Tamás 
14. Szűcs Gábor 
15. Tari Georgina 
16. Tóth Sándor 
17. Vecseri Barnabás 
18. Vida Bernadett 

KITŰNŐ ÉS JELES TANULÓK 1993-2000. 

1993/1994. 

Kitűnő Jeles 

Barta Attila Bata Szilvia 
Böszörményi Bettina Bencsik Attila 
Gergely Antal Boros Attila 
Lipcsei Krisztina Bugya Éva 
Markó Kata Friedl Orsolya 
Nagy Tímea Gránicz Szilvia 
Pólya Tamás Király Judit 
Udvardi Péter Kocsis Olga 

Lengyel Levente 
Papp Anikó 
Papp Gabriella 
Paranics Zsolt 
Pólya Csilla 
Zsigó Lajos 



1994/95. 

Kitűnő 

Bata Attila 
Bubla Bence 
Bugya Éva 
Csízi Evelin 
Kocsis Ágnes 
Markó Kata 
Mészáros Szilvia 
Mokbel Johanna 
Pap Nikolett 
Szigeti Melinda 

Jeles 

Boros Attila 
Böszörményi Bettina 
Budai Attila 
Gajda Amanda 
Gergely Antal 
Gránicz Szilvia 
Kádár Beatrix 
Kocsis Olga 
Lengyel Levente 
Lipcsei Krisztina 
Nagy Tímea 
Paranics Zsolt 
Pólya Csilla 
Pólya Tamás 
Udvardi Péter 

Bubla Bence 
Csízi Evelin 
Kiss Beáta 
Kocsis Ágnes 
Kovács Enikő 
Kuti Erika 
Lődör Bettina 
Mokbel Johanna 
Pap Nikolet 
Szabó Ádám 
Tímár Anikó 

Agócs Csaba 
Boros Attila 
Bugya Éva 
Gajda Amanda 
Gergely Antal 
Kádár Beatrix 
Kocsis Olga 
Kozma Dóra 
Köves Nikolett 
Kuti Bea 
Markó Kata 
Mészáros Mariann 
Nagy Tímea 
Pólya Csilla 

1996/97. 

Kitűnő Jeles 

Agócs Csaba Anderkó Tímea 
Bihari Janka Bessenyei Csillag 
Bubla Bence Böszörményi Bettina 
Csenki Attila B u d a i Attila 
Délczegh Adrienn B u g y a E v a 

Fehér Alexandra Gardalits Diána 
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Gálfi Viktória Kádár Beatrix 
Kocsis Ágnes Kiss Beáta 
Kovács László Kocsis Olga 
Markó Kata Köves Nikolett 
Mészáros Aliz Kuti Bea 
Ombódi Csaba Kuti Erika 
Szabó Ádám Méhes Nóra 
Tímár Anikó Mészáros Mariann 

Nagy Tímea 
Paranics Zsolt 
Sinka Barbara 
Székely Antal 
Tóth László 
Udvardi Péter 

1997/98. 

Kitűnő Jeles 

Dálczegh Adrienn Anderkó Tímea 
Dezső Anett Csányi FranciskaBohus Nóra 
Gajda Amanda Csenki Attila 
Gálfi Viktória Fehér Alexandra 
Gardalits Diána Fehér Zorka 
Harsányi Alexandra Gránicz Szilvia 
Kenyeres Attila Horváth Zsolt 
Kocsis Ágnes Király Nóra 
Kocsis Olga Kovács Piroska 
Köves Nikolett Kovács Zsolt 
Matuska Ádám Kuti Bea 
Mészáros Aliz Kuti Erika 
Szabó Ádám Martok László 
Tímár Anikó Méhes Nóra 
Udvardi Péter Mészáros Mariann 

Nagy Tímea 
Ombódi Csaba 
Papp Ferenc 
Polyák Zsuzsanna 
Rácz Adrienn 
Rózsa Evelin 
Sipos Péter 
Szabó Zsanett 
Székely Antal 
Szigeti Melinda 
Tofán Brigitta 
Tököli Attila 
Zsigó Lajos 
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1998/99. 

Kitűnő Jeles 

Balogh Alexandra Árgyellán Edina 
Bencs Ferenc Berényi Barbara 
Bíró Eszter Bohus Nóra 
Délczegh Adrienn Bubla Zsolt 
Fehér Zorka Dezső Anett 
Földesi József Fehér Alexandra 
Gajda Amanda Gardalits Diána 
Gálfi Viktória Gundl Diána 
Harsányi Alexandra Halmai Ramóna 
Harsányi László Horváth András 
Kajtár Árpád Karai Klaudia 
Kenyeres Attila Király Nóra 
Kocsis Olga Kocsis Ágnes 
Kovács Bernadett Kollár Erika 
Kovács Piroska Kuti Bea 
Matuska Ádám Méhes Nóra 
Mészáros Aliz Mészáros Mariann 
Mészáros Emese Molnár Tamás 
Rózsa Evelin Ombódi Csaba 
Szabó Zsanett Oroszi Diána 
Tapodi Anikó Őze Péter 
Traj Adrián Papp Ferenc 
Udvardi Péter Polyák Zsuzsanna 

Rácz Adrienn 
Sipos Péter 
Somodi Edit 
Szabó Ádám 
Székely Antal 
Széli Sándor 
Szűcs Katalin 
Tímár Anikó 
Zarnócz Renáta 
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1999/2000. 

Kitűnő 

Ádám Kornél 
Berkes Fruzsina 
Bernát Kata 
Köves Vivien 
Pengő Edit 
Talmácsi Nikoletta 
Zentai Lilla 
Juhász Szabó Andrea 
Bencs Ferenc 
Őze Péter 
Traj Adrián 
Balogh Alexandra 
Bíró Eszter 
Földesi József 
Harsányi László 
Zarnócz Renáta 
Délczegh Adrienn 
Gardalits Diána 
Gajda Amanda 
Harsányi Alexandra 
Sipos Péter 
Szabó Zsanett 
Fehér Zorka 
Kovács Piroska 
Kovách Debóra 

Jeles 

Berényi Barbara 
Bohus Nóra 
Boros Dániel 
Boros Tamás 
Bubla Zsolt 
Dezső Anett 
Gálfi Viktória 
Halmai Ramóna 
Hegedűs Máté 
Kanfi H. Diána 
Karai Klaudia 
Kenyeres Attila 
Kocsis Ágnes 
Kovács Bernadett 
Matuska Ádám 
Méhes Nóra 
Mészáros Aliz 
Mészáros Emese 
Mészáros Mariann 
Muzsik Ágnes 
Oroszi Diána 
Rousseau-Piot Esther 
Sebestyén Ágnes 
Somodi Edit 
Szabó Ádám 
Szabó Bálint 
Székely Antal 
Széli Sándor 
Tapodi Anikó 
Tóth Endre 
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TANULÓINK A 2000/2001. TANÉVBEN 
(2001. január 1-i állapot szerint) 

La 
I Bagi Alexandra 
2.Bakos Eszter 
3.Balla Gabriella 
4.Bíró Gábor 
5.Cserháti Gyula 
ó.Cséke Ágnes 
7.Csó Regina 
8.Délczegh László 
9.Dobos Lili 
10.Földvári Nagy István 
11.Győrfi Norbert 
12.Hajdú Emese 
13.Hajdú Hanna 
14.Halál Noémi 
15.Horvát Dominika 
ló.Horváth Gábor 
17.Juhász Bóka Bernadett 
18.Karikó-Tóth Anna 
19.Kaszanyi Enikő 
20.Katona Tamás 
2Í.Kiss Patrícia 
22.Kovács Ivett 
23.Martinka Mátyás 
24.Mészáros Sára 
25.Sipos Zsuzsanna 
26.Széli Dániel 

2.a 
1. Ács Krisztina 
2. Bakos Anna 
3. Balogh Noémi 
4. Bartyik Petra 
5. Bertus Loretta 
6. Besze László 
7. Bubori Zoltán 
8. Csó János 
9. Janó Zoltán 
10.Juhász Dóra 
11 .Juhász-Bóka Antal 
12.Kállai Márk 
13.Kósa Katalin 
14.Lakatos Norbert 

l.b 
1 .Barcza Norbert 
2.Berényi Tibor 
3.Budai Benjámin 
4.Dancsik Viktor 
5.Faúr József 
6.Fazekas Krisztina 
7.Gajda János 
8.Harsányi Bettina 
9.Harsányi Gergely 
10.Juhász Szabó Gitta 
11. Kállai Adrienn 
12.Kállai Erik 
13.Komár Viktor 
14.Kovács Gyula 
15.Lakatos Alexandra 
16.Lakatos Katalin 
17.Magyar Eszter 
18.Őri József 
19.Petes Krisztina 
20.Petes Zsuzsanna 
21.Sólyom Zsanett 
22.Szabó Dávid 
23.Szanyi Zoltán 
24.Szemerédi Dávid 
25 .Török Ádám 
26.Trenka Diána 

2.b 
1 .Arató Sára 
2.Baranyi Gábor 
3.Bartus Attila 
4.Bíró Csaba 
5.Bodnár János 
6.Boros Zoltán 
7.Fülöp Ádám. 
8.Gila Dávid 
9.Hocheiser Beatrix 
I O.Horváth Gabriella 
II .Juhász-Bóka József 
12.Karácsony Nikoletta 
13.Kollár Szilvia 
14.Nagy László 
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15.Lázár Miklós 
ló.Martók István 
17.Mátray Patrik 
18.Polyák Norbert 
19.Rácz Attila 
20.Tóth Csilla 
21.Varga Róbert 
22. Horváth Tünde 

15.Piti János 
1 ó.Rousseau Piot Yentele 
17.Sándor Kitti 
18.Sebők Valéria 
19. Székely Gyula 
20. Zsoldos Bálint 

3.a 
Í.Ádám Kornél 
2.Barna Zoltán 
3.Berkes Fruzsina 
4.Bernát Kata 
5.Boros Tamás 
ö.Csuka Bernát 
7.Gálfi Marcell 
8.Harsányi Attila 
9.Horváth Erika 
10.Jucha János Attila 
1 l.Kajtár Mónika 
12.Kanfi-Horváth Diána 
13.Karsai Dávid 
14.Köves Vivien 
15.Kugyela Bence 
ló.Lehota Anita 
17.Miskolczi Szilvia 
18.Monori Szilvia 
19.Muzsik Ágnes 
20.0rovecz Szabina 
21.Pengő Edit 
22.Rousseau Piot Esther 
23.Sebestyén Ágnes 
24.Talmácsi Nikoletta 
25.Török Zsolt 
26. Zentai Lilla 

3.b 
1.Agócs Szilvia 
2.Barkóczi Beáta 
3.Bella Sándor 
4.Bocskai Attila 
5.Boros Dániel 
6.Csapó Barbara 
7.Dancza János 
8.Fazekas Szilvia 
9.Juhász Szabó Andrea 
10. Kolompár Roland 
11 .Lakatos Zoltán 
12.Matejkó Andrea 
13.Martok Dóra 
14.Nagy Xénia 
15.Pálincsár Alexandra 
ló.Szabó Bálint 
17.Székely Sándor 
18.Tószegi Róbert 
19.Weisz Nikoletta 

4.a 
1. Bánki Dóra 
2. Bencs Ferenc 
3. Bölcskei Molnár Vivien 
4. Bubla Zsolt 
5. Dobos Andor 
6. Gundl Diána 
7. Hegedűs Máté 
8. Karai Klaudia 

4.b 
1. Balogh Alexandra 
2. Bencsik Ágota 
3. Berecz Tímea 
4. Berényi Barbara 
5. Bíró Eszter 
6. Csenki Csaba 
7. Farkas Klaudia 
8. Földesi József 
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9. Kerekes Róbert 
10. Kollár Erika 
11. Kovács Bernadett 
12. Lukács Attila 
13. Mészáros Emese 
14. Miskolczi Zsanett 
15. Molnár Tamás 
16. Nemes Krisztián 
17. Őze Péter 
18. Sipos Zoltán 
19. Széli Sándor 
20. Tapodi Anikó 
21. Tóth Endre 
22. Tőke Alexandra 
23. Traj Adrián 

9. Gránicz Balázs 
10. Halmai Ramóna 
11. Harsányi László 
12. Horváth Alexandra 
13. Horváth András 
14. Lajos Árpád 
15. Pardi Zoltán 
16. Petes Tibor 
17. Szécsényi Mihály 
18. Véró Andor 
19. Zarnócz Renáta 

4.c 
1. Antóni Krisztián 
2. Dancsik Dávid 
3. Horváth Anita 
4. Horváth Attila 
5. Janzsó Krisztina 
6. Kállai Mária 
7. Lakatos Dávid 
8. Lakatos János 
9. László Gergő 
10. Mihály Roland 
11. Orovecz Diána 
12. Sebők Sándor 
13. Szekeres Sándor 
14. Szekszárdi Ferenc 
15. Török Alexandra 
16. Vass József 
17. Vidéki Péter 

S.a 
1. Bohus Nóra 
2. Budai Bence 
3. Csányi Franciska 
4. Csernus Lukács Ádám 
5. Dezső Anett 
6. Gila Dávid 
7. Hajdú Lajos 
8. Harsányi Alexandra 
9. Kajtár Árpád 
10. Kenyeres Attila 

5.b 
1. Behán Imre 
2. Csapó Máté 
3. Csonka Renáta 
4. Drahota Szabó Petra 
5. Faragó Bianka 
6. Fazekas Kitty 
7. Fazekas Zoltán 
8. Fehér Zorka 
9. Horváth Zsolt 
10. Kovács Piroska 
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11. Komár Zoltán 
12. Lakatos Magdolna 
13. Lakatos Zsolt 
14. Matuska Ádám 
15. Miskolczi Tímea 
16. Oroszi Diána 
17. Pintér Csaba 
18. Piti Csaba 
19. Piti Imre 
20. Zemlényi Fruzsina 

11. Kovács Zsolt 
12. Martok László 
13. Mihály Gyula 
14. Papp Ferenc 
15. Pászti Attila 
16. Polyák Zsuzsanna 
17. Rácz Adrienn 
18. Sipos Péter 
19. Szabó Szabina 
20. Szabó Zsanett 

6.a 
1. Árgyellán Edina 
2. Bárányi László 
3. Bánfi Bettina 
4. Bordács László 
5. Budai Attila 
6. Csendes Anett 
7. Deák Ferenc 
8. Détár Zsanett 
9. Gálfi Viktória 
10. Méhes Nóra 
11. Mészáros Aliz 
12. Somodi József 
13. Szécsi Gyula 
14. Székely Antal 
15. Szénási Ferenc 
16. Tóth Bence 
17. Tóth Máté 
18. Rózsavölgyi Viktor (mt.) 

6.b 
1. Araczki András 
2. Barta Szilveszter 
3. Bölcskei Molnár Ágnes 
4. Délczegh Adrienn 
5. Gardalits Diána 
6. Gyári János 
7. Horváth Tibor 
8. Kállai Gábor 
9. Nagypál József 
10. Ombódi Csaba 
11. Palkó Lilla 
12. Sárközi Balázs 
13. Somodi Edit 
14. Szabó László 
15. Tofán Brigitta 
16. Tököli Attila 
17. Trenka Szabina 

7.a 
1. Anderkó Tímea 
2. Balogh Norbert 
3. Csicsai Tina 
4. Dani Alexandra 
5. Détár Éva 
6. Farkas Ágnes 
7. Fekete Lajos 
8. Lakatos András 
9. Lakatos Elizabeth 
10. László Julianna 
11. Matejkó Attila 
12. Nagyistók Lajos 
13. Szűcs Katalin 
14. Vidéki Miklós 

7.b 
1. Csenki Attila 
2. Erdélyszky Attila 
3. Fehér Alexandra 
4. Friedl Tamás 
5. István Norbert 
6. Katona-Kis Mónika 
7. Köves Nikolett 
8. Kuti Bea 
9. Kuti Erika 
10. Kuti Gabriella 
11. Miskolczi Zoltán 
12. Monori Gábor 
13. Szabó Ádám 
14. Udvarhelyi Anna 
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8.a 
1. Agócs Csaba 
2. Bereczki Zsolt 
3. Besze Éva 
4. Bihari Janka 
5. Bubla Bence 
6. Garjda Amanda 
7. Harsányi Hajnalka 
8. Kádár Beatrix 
9. Kocsis Ágnes 
10. Kovács László 
11. Mészáros Mariann 
12. Piti Sándor 
13. Polyák Csaba 
14. Szabó Emma 
15. Szénási Ágnes 
16. Tóth László 
17. Vecseri Sarolta 
18. Zemlényi Ádám 

8.b 
1. Barkóczi Katalin 
2. Csendes Attila 
3. Fazekas Sándor 
4. Gágyor Alex 
5. Kolompár Zoltán 
6. Kovács István 
7. Staberecz Csaba 
8. Tőke Beatrix 
9. Zsíros Zsolt 

AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI 2000/2001 

Név Beosztás Szak 

Karikó-Tóth Tibor igazgató földrajz - rajz - katechéta 
Dr. Mokbelné Bacsa Éva igazgatóhelyettes, angol - magyar - orosz 

középiskolai tanár 
Almásiné Szaszkó Edit tanító drámapedagógia 
Antalné Koncz Éva tanár magyar - történelem 
Balikáné Bucskó Mónika tanító (GYES) 
Balogh Gáborné tanító 
Cseh Lajosné tanító 
Csige Hajnalka tanító 
Dimákné Sebők Veronika tanár (GYES) matematika - német - orosz 
Dr. Mészáros Antalné tanító, 

munkaközösség vezető 
Fekete Nagy Katalin tanár. magyar - könyvtár 

iskolakönyvtáros - informatika 
Fórián Noémi tanító - hitoktató katechéta 
Forrainé Garai Sz. Julianna tanító 
Gálfiné Demeter Klára tanító, napközi 
Haller Andrea tanító 
Horvát József középiskolai tanár fizika - kémia 
Horváth Mária tanár földrajz - rajz 
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Kádár Barbara 
Kósa Ágnes 
Mihály Ferencné 

Miskolczi Erzsébet 
Molnárné Bodnár Henriett 
Muzsik Jánosné 
Nagypál Julianna 
Négyesi Judit 

Nyíri Dániel 

Nyíri Dánielné 
Piti Éva 

Pólya Sándor 

Sáfrán Bálintné 
Szegedi Zoltán 

Tomcsányiné Lucz Szilvia 

Tószenberger Györgyi 
Urbancsokné Tóth Ildikó 
Virágné Soós Melinda 
Kovách Péter 
Kovách Péterné 
Kruzslicz Edit 
Szűcs Magdolna 
Takács Pálné 

tanító 
tanító 
tanár, 
ifjúságvédelmi felelős 
tanító (GYES) 
tanító (GYES) 
tanár 
tanító (GYES) 
tanár 

tanító - hitoktató, 
munkaközösség vezető 
tanító 
tanító, 
munkaközösség vezető 
tanár, 
munkavédelmi felelős 
tanár 
tanító, 
diákönkormányzat vezető 
középiskolai tanár 

tanár 
tanító 
tanító (GYES) 
óraadó hitoktató 
óraadó hitoktató 
óraadó tanár 
óraadó hitoktató 
óraadó tanár 

technika 

testnevelés - biológia 
katechéta 
biológia - földrajz 
- testnevelés 
katechéta 

technika 

matematika - fizika 

magyar - történelem 
- tehetségfejlesztés 
orosz- népművelés 

ének 

Az iskola egyéb dolgozói: 

Polyák Sándorné 
Erdélyszky Attiláné 
Földvári N. Istvánná 
Jakab Sándor 
Jakab Sándorné 
Kovács Jánosné 
Lipcsei Hajnalka 
Pengő Ferencné 
Piti Péterné 
Túri András 

gazdasági vezető 
iskolatitkár 
konyhai dolgozó 
karbantartó - házfelügyelő 
hivatalsegéd 
takarító 
könyvelő 
konyhai dolgozó 
konyhai dolgozó 
takarító 
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Szabó Adám: Virágcsendélet Balsi László: Tanulmány 

Papírgyűjtés 2000. 
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A KIADVANY 
MEGJELENÉSÉT 
TÁMOGATTÁK: 

fiVA JV0 

' V v i s í í ^ 

6 7 2 3 SZEGED, 

DEBRECENI U. 

1 6 / B 

M U R É N A - H 
K E R E S K E D E L M I É S SZOLGÁLTATÓ K F T . 

6 6 0 0 SZENTES, SZENT ANNA U. 7. 

TEL.: 6 3 / 4 4 4 - 2 2 4 

S I R Á L Y 
P A P Í R Í R Ó S Z E R 

6 6 0 0 SZENTES, 

ERZSÉBET TÉR 3. 

TEL.: 6 3 / 3 1 5 - 6 4 1 

0 TEAM 
SZÁMÍTÁSTECHNIKA 

6 6 0 0 SZENTES, TÓTH J.U. 13. 

TEL: ( 6 3 ) 3 1 8 - 4 8 2 ( 6 3 ) 4 0 1 - 0 2 3 

SZAMITASTECHNIKA 
6 6 0 0 SZENTES, PETŐFI u . 11 . 

TEL: ( 6 3 ) 4 0 0 - 7 5 5 

<8> ARPAD 
SZÖVETKEZET 

SZENTES 

6 6 0 0 SZENTES, APPONYI TÉR 12. 

TEL.: 6 3 / 3 1 1 - 2 4 4 

6 6 3 5 SZEGVÁR, VI . KÜLTERÜLET 53 . 

BANK 
S Z E N T E S I F I Ó K J A 

6 6 0 0 SZENTES, PETŐFI U. 1. 

TEL.: 6 3 / 4 0 0 - 1 9 8 

V E G Y I A R U Ü Z L E T 

6 6 0 0 SZENTES, DARVAS J. U. 7. 

TEL.: 3 1 4 - 7 5 2 

VERITAS-AGRO Kft. 
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TOVÁBBI TAMOGATOK: 

Bartus József, BARTUS CUKRÁSZDA 
Bencs Ferenc 

Bubla Kálmán, BUBLA TRANS 
Dr. Abdul W. A. Mokbel SABA PLASZTIKA BT. 

Gardalits János 
Havasi Zsolt, BABILON KÖNYVDISZKONT 

Istenért és Hazáért Református Iskolai és Templomi Alapítvány 
Marossy Gyula villanyszerelő 

Mészáros Zoltán 
Paranics István, PARANICS CIPŐBOLT 
PIRAMIS LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU 

Polgármesteri Hivatal, Szentes 
Rébeli Sz. Tamás, egyéni ügyvéd 

Szabó Zoltán 
Tompa Zsolt, asztalos 
Vidovics Ferenc, órás 

Felelős kiadó: 
Karikó-Tóth Tibor 

Nyomta: a Gulipán 93 Bt. 
Felelős vezető: Sipos Ferenc 

Megjelent 2001-ben, 
800 példányban 
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