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„Az Isten örökkévalóságához képest a mi életünk csak egy perc, ha száz esztendeig is 

élünk. Nem a sok esztendő teszi az életet hosszúvá, hanem a jó cselekedetek.”  

(Kiss Bálint) 

 

Az iskola hitvallása 

 

 

 A szentesi Kiss Bálint Református Iskola 1993-ban kezdte meg első tanévét 

mint a szentesi Református Egyházközség iskolája. A nevelést arra a hitbeli 

örökségre építi, melyek az évszázadok során a református iskolákban kialakultak, 

értékként formálódtak: az evangéliumi hitre és erkölcsre.  

 Az iskola olyan keresztény közösséget teremt, melyben a gyerekek 

megkapják a hitbeli megerősödéshez, meggyőződéshez szükséges útmutatást, 

támogatást. Célunk az, hogy diákjaink lélekben erős, hitüket gyakorló felnőttekké 

váljanak. Tudjanak és merjenek felelősséget vállalni tetteikért, embertársaikért, 

cselekedeteiket áthassa a család és a hazánk iránt érzett szeretet és hűség. Fontos a 

becsület, a kitartás, a szorgalom és az alázat, melyek birtokában képesek az iskolán 

kívül is megállni a helyüket. Tudjanak az Isteni szeretet jegyében boldog, 

kiegyensúlyozott, értékteremtő életet élni. 

 

Az iskola napjainkban 
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Kiss Bálint élete és munkássága 

(1772–1853) 

 

A jobbágysorból indult ifjú a Debreceni Református Kollégiumban tanult, 

majd lelkészi képesítést szerzett. Több éves tanulmányútja során végigjárta 

Csehország, Németország és Ausztria tudományos intézeteit. A hívó szóra hazatért, 

1799 nyarán kezdte meg lelkipásztori szolgálatát, s éveken át megbecsült lelkipásztora 

volt a szentesi eklézsiának. Ez alatt építtette fel a mai iskola és templom elődjét, illetve 

a ma is álló parókiát. 

A református egyházközség épületei rendkívül leromlott állapotban voltak és a 

méretük is kicsi volt a hívők számához képest. A fiatal lelkész egyik legsürgetőbb 

teendőjének az iskolaépítést tartotta.  Cseréptetős emeletes téglaépületet terveztek, az 

új iskola alapkövét 1803-ban tette le Kiss Bálint.  A városnak ez volt az első emeletes 

építménye. A főtérre néző koraklasszicista stílusú épületben 1804 őszén kezdődött 

meg a tanítás.  

A korabeli dokumentumokból tudjuk, hogy a lelkész mindenütt ott volt, 

intézkedett, gyakorlati kérdésekben döntött, irányította és egyben felügyelte a 

munkálatokat. Legtöbbször szép szóval, rábeszéléssel, ha kellett, megfelelő szigorral.  

 

A mindennapi életben is 

folyamatosan kutatta a fejlődés 

lehetőségét. Hamar felismerte, hogy 

a rendkívül fárasztó, kimerítő me-

zőgazdasági munkák megkönnyítése 

érdekében fejleszteni kellene a 

gazdálkodási módszereken, illetve 

termelési eszközökön. Újfajta vasekét 

szerkesztett, de dolgozott az aratógép 

(tolókasza) és a cséplőgép tervein is. 

Érdeklődése kiterjedt a malmok 

korszerűsítésére is.  

 

Kiss Bálint portréja    

(ifjabb Kiss Bálint festménye)  
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Ő tanította meg a szentesieket a korai zöldségtermesztésre, mely most is 

nemzetközi hírű. Tanulmányt írt a tetőcserép készítéséről, kiemelve előnyeit a 

tűzbiztonság terén. Országszerte ismertté és gyakorlattá vált a tőle tanult 

cserépkészítés. A cserépfedést a gyúlékony zsuppal fedett házak védelmére 

honosította meg, megakadályozva ezzel utcasornyi házak leégését.  

Az iskolásoknak, nőknek, férfiaknak praktikus jó tankönyveket írt. 

Érdeklődése a múltra is kiterjedt. Könyvet írt a magyar nép egykori életéről, megírta a 

szentesi református egyház, majd a Békés - bánáti Egyházmegye történetét, melynek 

esperese volt 1836-tól haláláig. Közéleti szolgálatát 1814-től Csongrád vármegye 

táblabírájaként is végezte. 

1839-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, három év múlva 

a Magyar Természettudományos Társaság rendes tagjává választotta. Tevékeny része 

volt abban, hogy Szentes városa 1837-ben a jobbágyságból örökváltság-fizetéssel 

felszabadult. Eredményekben gazdag életének 81. esztendejében halt meg. Családján 

kívül Szentes népe, az egyház és a társadalom országos közössége is gyászolta.  

Az utókor sem feledte Kiss Bálint érdemeit.  1881-ben az egyház felkérésére 

Zoó János festette meg életnagyságú portréját.  A város 1906-ban utcát nevezett el 

róla. Ma is méltán lehetünk büszkék a tudós esperesre, nevét iskolánk 1993-ban vette 

fel dr. Imre Ernő lelkész úr javaslatára, aki elsőként írta meg elődje életrajzát, és 

mutatta be sokrétű munkásságát. 1997 tavaszán az iskola dísztermének falán Kiss 

Bálint emléktáblát avattak. 2001-ben a főlépcsőházban helyezték el fia édesapjáról 

készített olajfestményének hű másolatát. 2003-ban egykori lakóháza falán 

emléktáblát avatott a város önkormányzata és a Szentes-Nagytemplomi Református 

Egyházközség. Halálának évfordulójára emlékezve Kiss Bálint hagyatékából a Koszta 

József Múzeumban rendeztek emlékkiállítást. 

Az évkönyv megjelenésével egy időben válogatott kötet jelent meg a 

kéziratban maradt helytörténeti munkáiból. 2014-ben az iskola Tudományos 

Emlékülést rendezett tiszteletére jeles szentesi helytörténészek közreműködésével. Az 

elhangzott előadások nyomtatásban is megjelentek Kiss Bálint református lelkész 

élete és munkássága címen.   

 

Felhasznált irodalom 
 
Dr. Imre Ernő: Isten szolgája népe szolgálatában  

  in: Theológiai Szemle 1963. 5.-6. szám 

 

Labádi Lajos: Kiss Bálint lelkipásztor élete és munkássága című tanulmány (2014) 
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Húsz év távlatában 

 Az iskola helyet keresett és talált a város intézményei között 

 

A huszadik évforduló lehetőséget ad a visszatekintésre, arra, hogy számot 

vessünk honnan indult és hová érkezett, hol tart most a Kiss Bálint Református 

Általános Iskola. Karikó-Tóth Tibor 1996-ban vette át az intézmény vezetését, 

azóta a tantestület háromszor javasolta igazgatói pályázatának elfogadását, jelenleg 

negyedik igazgatói ciklusát tölti.  

Iskolaépítő munkáját a Nemzeti Erőforrás Miniszter, dr. Réthelyi Miklós 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el 2011. március  

15-én. Ugyanebben az évben a Református Egyház Zsinata Makkai-díjban részesítette, 

amit az országos tanévnyitó ünnepségen vehetett át Budapesten. 

 

– Hogyan történt az intézmény átadása? 

–A rendszerváltás után nyílt lehetőség arra, hogy a korábban államosított iskolákat az 

egyházak visszavegyék. A református egyház 1993 tavaszán kapta vissza az 

intézményt, én ’93 szeptemberében már egy frissen egyházivá vált iskolában kezdtem 

el dolgozni. A tantestület részéről kettős érzést tapasztaltam. Volt várakozás, 

nyitottság az új lehetőségek felé, de félelem is megbújt amiatt, hogy a változás 

okozhat-e valamilyen visszalépést tanári munkában, karrierben.  

 

 

A régi énekterem építése a pincében 
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– Ez adta a nehézségeket is az induláskor? 

– Azt, hogy nincs minden rendben, mi, tanárok csak abból szűrtük le, hogy rövid idő 

alatt nagyon sok püspök tett látogatást nálunk. Bár a nehézségekkel teli indulás 

nemcsak ránk volt jellemző, az ország többi egyházivá vált iskolája is küszködött 

gondokkal. A 90-es években a társadalomnak meg kellett barátkoznia azzal a 

gondolattal, hogy az egyházak jogosan igénylik vissza a korábban államosított 

intézményeiket. A városban ez két iskolát is érintett.  

– 1993-ban körülbelül 250 diák járt ide. Ma ennek közel a duplája. 

– Valóban az átvételkor volt a legalacsonyabb a tanulói létszámunk, de évről évre 

folyamatosan emelkedett a hozzánk beiratkozók száma. Annak ellenére, hogy akkor 

már látszott, egyre kevesebb gyermek születik a városban, és így kevesebb a 

beiskolázható gyermek is. Az akkori iskolában az orosz nyelvi tagozat népszerűtlenné 

vált, pedig nagyon jó pedagógusok magas színvonalon tanítottak. Nem volt könnyű.  

– Miért választották mégis ezt az iskolát a szülők? 

– Ez ma is nehéz kérdés, hogy mi vonzza jobban a szülőket: a vallásos jelleg vagy az itt 

folyó pedagógiai munka. Az biztos, hogy a szülőknek nem volt korábban tapasztalatuk 

az egyházi oktatással kapcsolatban. Voltak elképzeléseik, hogy régen milyen lehetett. 

A beiratkozásnál többször is elhangzott, azért hozza ide a gyermekét, mert egy 

református iskolában nagyobb a fegyelem, jobban figyelnek a gyerekekre.  Ezek a 

sztereotípiák még most is jelen vannak, de a vallásosság még mindig nem jelent olyan 

húzóerőt, mint ahogyan azt mi szeretnénk.  

 

 

Az énekterem átadója (2004) 
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– Ahogy emelkedett a létszám, úgy nőtte ki az iskola az épületét. 

– Nehéz időszakban vette át az iskola vezetését Bubla Laci bácsi (Dr. Bubla László 

lelkész-igazgató), aki egy éven át nagy-nagy türelemmel és szívóssággal lendítette át 

az iskolát a holtponton. Sokat tanakodtunk, hogyan lehetne életet lehelni az iskolába. 

Elsőként a városban elindítottuk a Sulivárót, hívtuk a nagycsoportosokat és szüleiket, 

nézzék meg a nálunk folyó munkát. A személyes jelenléttel és a több kis programmal 

bekerültünk a köztudatba, és néhány év elteltével a szülők a kapu előtt álltak sorba a 

beiratkozás előtti estén. Az iskolafejlesztés már ennek az eredménye volt. Először a 

pincét laktuk be, aztán a tornaterem feletti tetőteret építettük be. Az utolsó lépcsőfok 

az új szárny felépítése volt. Itt újabb tantermek jöttek létre, átköltözött a könyvtár is, 

és most azt mondom, így már elférünk. 

 

 

A Magyar Köztársasági Érdemkereszt díj átadóján (2011) 

 

– Az építkezésekhez mi adta az anyagi hátteret? Az egyház, a pályázatok 

vagy a jó gazdálkodás? 

– Mindegyik. A gazdálkodást azért emelném ki, mert az utóbbi évek nagy építkezései 

egyértelműen Hódi József gazdasági igazgató nevével köthetőek össze, aki nagyon 

szigorú és előrelátó gazdálkodással teremtette meg az alapot a munkához. Mindig 

figyelünk a pályázati lehetőségekre is, sokszor már a kiíráskor kész terveink vannak. 

Ez a gyorsaság nagy előnyt jelent. Természetesen fontos volt az egyháztól érkezett 

támogatás is, ezeket is sok-sok fejlesztéshez felhasználtuk. 
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– Az iskola már Tehetségpont, Ökoiskola és referenciaintézmény. 

– De nem mondhatjuk, hogy nyugodtan hátradőlhetünk. Ez a három cím nagyon szép 

eredmény. Ezek olyan mérföldkövek, amik nagy felelősséget is hordoznak magukban, 

és még mindig van hová fejlődni. Bizonyítanunk kell nap, mint nap, hogy méltóak 

vagyunk ezekre a címekre.  

– Az iskolaépítő munkát kitüntetéssel is elismerték már, gondolok itt a 

Makkai-díjra és a Köztársasági Érdemkeresztre.  

– Én arra vagyok büszke, hogy ezekre a kitüntetésekre a kollektíva terjesztett fel, az a 

csapat, amit irányíthatok, s amelynek a bizalmát élvezem. Mind a két díjnál inkább azt 

mondom, az iskola tantestülete kapta, legfeljebb én voltam az, aki átvette. Egy 

személyben én senki vagyok, ez az ő munkájuknak is az elismerése. Akkor működik jól 

egy iskola, ha olyan csapatszellem alakul ki, amely viszi előre az iskolát. Itt, nálunk 

ilyen működik. 

 

Az iskola története címszavakban 

 

1993-1996:  

Az államosított Kossuth Téri Általános Iskolát 1993-ban kapta vissza a 

Magyar Református Egyház. Az iskola homlokzatán újra a régi felirat olvasható 

„Istenért és Hazáért”. Fenntartója három szentesi Egyházközség, az iskola igazgatója 

Licsicsányi Mihály, az iskolaszék elnöke Kádár Ferenc esperes. 1995-ben megalakult 

az igazgatótanács, melynek első elnöke dr. Bubla László lelkész-tanár lett, aki 

időközben az igazgatói feladatokat is ellátta a nyugdíjba vonult Licsicsányi Mihály 

helyett. Az 1996-os tanévtől először megbízottként, majd kinevezetett igazgatóként 

Karikó-Tóth Tibor irányítja az intézményt. Az igazgatótanács következő elnökének 

Sipos Árpád lelkészt választották. 

Az iskola tanári kara részben kicserélődött, a maradók és az újonnan érkezők 

esküt tettek.  A tanulói létszám folyamatosan emelkedett, 1994-ben 260, 1996-ban 

286 diák járt az iskolába. Ez köszönhető az először a városban megrendezett Suliváró 

foglalkozásoknak is.  

 

1996-2001: 

Karikó-Tóth Tibor tervei alapján elkészült az iskola címere, melyen a Palma 

sub pondere crescit, azaz Teher alatt nő a pálma felirat olvasható. 
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A szűkös anyagi háttér ellenére megkezdődtek az iskolai fejlesztések, melyek 

kezdetben kisebb építkezések, tanterem festések, felújítások voltak. Megújult az iskola 

udvara, a lánytechnika terem új háztartási eszközöket kapott, iskolai ebédlőt 

alakítottunk ki a régi szolgálati lakás helyén. Új helyre költözött a tanári szoba és a 

könyvtár, melynek fejlesztésére több pályázaton nyertünk pénzt.  

A gyermeklétszám 1996-ban 286 fő, 2001-ben már 353 fő. Emelkedett 

azoknak a száma is, akik református hittant tanulnak az erkölcstan helyett. A hittant 

Kovách Péter, a városunkba újonnan érkezett lelkész, az Igazgatótanács új elnöke 

tanította. 

Az iskola 1998-ban ünnepelte egyházivá válásnak 5., az iskola építésének 70. 

évfordulóját.  Ennek tiszteletére 1998-ban rendeztük meg először az iskolai 

jótékonysági bálat. Ezt követően kétévenként került sor a Jótékonysági Estre, 

melynek bevétele az iskolai alapítvány bevételét gyarapítja.  

Elindult a világhálón az iskola honlapja, mely fokozatosan bővülő 

információkkal, fotókkal tájékoztatja az érdeklődőket az iskola életéről. Sulinet 

pályázaton több mint hárommillió forintot nyertünk, melyen hét számítógépet, 

nyomtatót és szkenner képolvasót vásároltunk.  

A névadó Kiss Bálint emlékére minden év tavaszán Suli7 program-sorozat 

indult. Az iskola dolgozóinak segítségével felújították Kiss Bálint síremlékét, s azóta 

minden évben megemlékezést tartunk a Szeder temetőben lévő sírnál. 

 

2001-2006: 

Folytatódtak az iskolai felújítások a tornaterem és az öltözők festésével, az 

ajtók és ablakok cseréjével. A pincében újabb tantermet és egy fejlesztő szobát 

alakítottunk ki. Elkészült a nyelvi labor is. 2004-ben megkezdődött a tetőtér 

beépítése. A következő tanév elején 3 új tantermet és egy csoportszobát vehettek 

birtokba a tanulók.  Megújult az iskolai ebédlő. Új burkolatot és új játszóteret kapott 

az iskolaudvar, a fajátékokat Cseh Lajos készítette.  

Elkészült az iskola életét bemutató Históriás Könyv, majd a 10 éves 

évfordulóra újabb évkönyvet adtunk ki Krónikás Könyv címmel. Elindult a szülőket és 

a diákokat tájékoztató kiadvány, a Sulinfo.  

Belevágtunk az első Comenius-programba, aminek eredményeként a 

nemzetközi énekkarok záró találkozóját iskolánk szervezte meg. Nagysikerű koncertet 

adtak a szentesi és a csongrádi közönségnek is.  
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A nagytemplom felújítása miatt az egyházi rendezvényeket külsős 

helyszíneken, pl. a katolikus templomban és a színházban tartottuk meg. Megszűnt az 

erkölcstan oktatása, helyette felekezeti hittanoktatás folyik, ahol a tanulók többsége 

református hitoktatásban részesül. Elindult a csoportbontásos tanítás magyarból, 

matematikából és az idegen nyelvekből. A tanulás megkönnyítése érdekében A 

tanulás tanítása címmel indítottunk tanfolyamot a felsős tanulóknak.  

Tovább emelkedett a gyermeklétszám, 2001-ben 323, 2006-ban 421 diák járt 

a „KissBé”-be. 

 

2007-2011:  

Az új oktatási törvény előírta a nem szakrendszerű oktatás bevezetését. A 

készségtárgyakat kivéve minden más tantárgy óráinak átlagosan 25%-ban gyakorlás, 

készségfejlesztés történik. A tanári kar minden tagja továbbképzésen sajátította el a 

tanítás legújabb technikáit.  

Újabb sikeres pályázatnak köszönhetően elindult a második Comenius-

program, ezúttal az európai összefogással közös színházi előadást terveztek a 

résztvevő iskolák.  

Bevezették az egyházi ének oktatását a 4. és 5. évfolyamon heti 1 órában.  

Megújult az iskolai weblap, internetes címe: www.kissbalint.hu. Bevezettük az e-

naplót, vagyis az internetes adminisztrációt. Belépési kóddal minden szülő láthatja 

gyermeke tanulmányi eredményeit. Elindult az iskolai oktatóportál, a MOTTÓ. 

2008-ban iskolánk szervezte meg az Országos Református Tanévnyitót. Az 

ünnepséget a Magyar Televízió élőben sugározta. 2009-ben az MTV nálunk forgatta le 

azt a 13 részes ifjúsági műsort, melyben egy-egy bibliai témát  iskolánk tanulóinak 

közreműködésével jelenítettek meg. A Magyar Televízió és a Duna TV  filmet készített 

az iskoláról és az egyházközségről.  

Elindult a modulrendszerű képzés, a tanévben 3 héten át nem órarend szerint, 

hanem a tananyagban nem szereplő témakörökkel ismerkedtek a diákok (tanulás 

tanítása, illemtan, KRESZ, látványos kísérletek, IQ, barlangtúrák, Biblia világa stb.). 

Elindult a Multimédiás Bibliaismereti Verseny, melyre az ország keleti részéből 

érkeznek református diákok. A versenyhez kapcsolódóan a kísérő tanároknak 

színvonalas előadásokat, továbbképzéseket szervezünk.  

Iskolánk kezdeményezte a Himnusz napjának városi megemlékezéseit. 

Iskolánkban január 22-én minden diák együtt mondja el nemzeti imádságunkat.  

http://www.kissbalint.hu/
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Az iskola első alkalommal nyerte el az Ökoiskola címet. Új helyre költözött az 

iskolai könyvtár, elindult az on-line katalógus. Az országos kompetencia-mérésen 

iskolánk tanulói átlag feletti eredményeket értek el szövegértés és matematikai 

területen.  

Több európai uniós pályázatba is bekapcsolódott az intézmény. Informatikai 

eszközfejlesztés, könyvtárbővítés, továbbképzések, új tanulási formák, szabadidős 

programok megvalósítása, új játszótéri eszközök beszerzése valósult meg a TIOP, 

HEFOP, TÁMOP pályázatoknak köszönhetően.  

Tovább nőtt az iskolai létszám, 2001-ben elérte a 432 főt, ez átlagosan 27 fős 

osztályokat jelentett.  

 

2011-2014: 

Elindult a harmadik Comenius-program, ezúttal a londoni olimpiához 

kapcsolódóan a sport területén mérték össze ügyességüket a nemzetközi csapatok. A 

záró rendezvényt ismét iskolánk szervezhette meg.  

Az iskola megpályázta a Referencia intézmény címet, és újra megkapta az 

Ökoiskola elismerést. 

Befejeződött az iskola akadálymentesítése, az udvar és az épület felől is 

megközelíthető lift épült. Az egykori tanári szolgálati lakás lebontásával új 

épületszárny építése kezdődött meg. Itt tantermeket, tornaszobát, orvosi szobát és 

vendégszobákat alakítottak ki. Ide költözött át az egyre bővülő iskolai könyvtár és a 

pincéből az énekterem.  

A Szülői Munkaközösség látványos Családi Napot és pedagógusnapi 

ünnepséget szervezett. Kezdeményezésünkre Városi Pedagógusnapi Hálaadó 

Istentiszteletre kerül sor minden év májusában a református nagytemplomban, 

amelyre a város minden pedagógusát meghívjuk. 

Kovách Péterné Mészáros Erzsébet, majd Bencs Ferenc lett az Igazgatótanács 

elnöke. A különböző rendezvényeken többek között az iskola vendége volt Csiszér 

László és Pintér Béla keresztény könnyűzenészek, Böjte Csaba szerzetes, Tőkés László 

püspök, a Muzsikás együttes, Rákász Gergely orgonista és a női vízilabda válogatott. 

TÁMOP pályázatnak köszönhetően nagyszabású fejlesztésekre nyílt lehetőség. Az 

elnyert 143 millió forintos összegből eszközöket (szemléltető, sport, informatikai, 

fejlesztő), könyveket vásároltunk, táborokat, túrákat, továbbképzéseket szerveztünk, 

egész iskolát megmozgató sport-, egészség- és esélyegyenlőségi napot rendeztünk. 
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Lehetőség nyílt idegen nyelvi témanapokat tartani, kulturális és szórakoztató 

műsorokat, koncerteket szervezni.  

A Bethlen Gábor Alapkezelőhöz benyújtott sikeres Határtalanul 

pályázatoknak köszönhetően hetedikes diákjaink Erdélyben és a Felvidéken 

kirándulhattak. 

A Kiss Bálint Emléknapok egyre színesebb programjai közül kiemelkedett a  

2014-ben megrendezett Kiss Bálint Tudományos Emlékülés, melyen neves 

szakemberek - Filep Antal, Homoki Nagy Mária, Karikó-Tóth Tibor, Labádi Lajos, 

Mód László, Tímár Ferenc - mutatták be az iskola névadó lelkipásztorának 

kiemelkedő munkásságát. Az előadások anyaga kötetben is megjelenik. 

Húsz évvel az egyházivá válás után a tanulók létszáma másfélszeresére nőtt, az 

iskola közel százszázalékos kihasználtsággal működik. A 2013/14-es tanévben 443 

tanuló mondhatta el: Én a Kiss Bálint Református Általános Iskolába járok.  

 

 

Legjelentősebb pályázataink: 

 

1995-2005: Csongrád megyei Közoktatási Közalapítvány 

 – eszközfejlesztés 4.500.000,- Ft. (K.-T. T.) 

2002. Tiszántúli Református Egyházkerület 

 – iskolaudvar felújítás 250.000,- Ft. (K.-T. T.) 

2003. Csongrád megyei Közoktatási Közalapítvány 

 – intézményi minőségbiztosítás 500.000,- Ft. (B. É.) 

2004. KOMA , Mindennapos testnevelés bevezetése –897.000,- Ft. (B. É.) 

2004. Tiszántúli Református Egyházkerület 

 – fűtéskorszerűsítés 5.000.000,- Ft. (K.-T. T.) 

2004. Tiszántúli Református Egyházkerület 

  – eszközfejlesztés 1.400.000,- Ft. (K.-T. T.) 

2004. Francia nyelv bevezetése – Élesztő 450.000,- Ft. (F. N. K.) 

2004-06. Comenius program – Nemzetközi énekkar 4.313 Euro (F. N. K.) 

2005. Energiatakarékossági pályázat – világítótestek cseréje 2.000.000,- Ft. (K.-T. T.) 

2005.,2009.,2010. Európai uniós szakértői tanulmányutak – 4.500 Euro (B.É.)  

2006. HEFOP 3.1.3.-05/1 Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra 

 – 18.000.000,- Ft. (K.-T. T. – B. É.) 

2007. Iskolai könyvtár állománybővítés és könyvtári szoftver – (K.-T. T.) 
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2008-10. Comenius program – Nemzetközi színházi találkozó 7.000 Euro (F. N. K.) 

2009. Informatikai pályázat, könyvtári szoftver 1.500.000,- Ft. (K.-T. T.) 

2010. Ökoiskola pályázat – Ökoiskola cím elnyerése 2010-13. (K.-T. T.) 

2010. TIOP-1.1.1-07/1 IKT eszközfejlesztés - 13.138.688,- Ft. (K.-T. T. – H. J.) 

2010. TIOP 1.2.3-09/1 Könyvtári konzorciumi pályázat  

– 7.999.502,- Ft. (K.-T. T. – H. J.) 

2011-13 Comenius program – Nemzetközi diákolimpia 20.000 Euro (F. N. K. - L. E. A.) 

2011.,2012.,2013.,2014. Határtalanul!  

– 7. évfolyamos kirándulások Erdély, Felvidék 5.500.000,- Ft. (K.-T. T.) 

2011.TÁMOP 3.1.7/11 „Referenciaintézmény a szentesi kistérségben” 

 - 3.998.838,- Ft. (K.-T. T. – H. J.) 

2011. Egyházügyi Államtitkárság, Templom és Iskola – 1.000.000,- Ft. (K. P. – H. J.) 

2011. Regisztrált tehetségpont cím elnyerése (T. L. Sz. – B.É. – K.-T. T.) 

2011. Béres Egészség Hungaricum, Egészségfejlesztési pályázat 

  – 100.000,- Ft. (N. J.-B.É.) 

2012.Drogprevenció NEMFI – 700.000,- Ft. (R. M. E.) 

2012.TÁMOP 3.1.7/11 „Referenciaintézmény a szentesi kistérségben”  

– 3.998.838,- Ft. (K.-T. T.) 

2013. TÁMOP 3.1.4/12 „Innovatív iskolai fejlesztés a szentesi kistérségben” 

– 143.380.000,- Ft. (K.-T. T.) 

2013. Multimédiás Bibliaismereti Verseny – 250.000,- Ft. (Np. J., N. Z., Ny. D.)  

2013. Ökoiskola pályázat – Ökoiskola cím elnyerése 2014-16. (Cs. L.) 

2014. DAOP 5.1.2./A  Ökumenikus egyházi programsorozat Szentesen 

 – 561.110,- Ft. (K.-T. T.) 

2014. DAOP 5.1.2./A Zöldközpont – 1.005.000,- Ft. (K.-T. T.) 

és megannyi kisebb pályázat… 

 
 
 
 
 
A pályázatok elkészítői: 

B. É.: Dr. Mokbelné Bacsa Éva; Cs. L.: Cseh Lajosné; F. N. K.: Fekete Nagy Katalin;  

H. J.: Hódi József; K. P.: Kovách Péter; K.-T. T.: Karikó-Tóth Tibor; L. E. A.: Lőrincz 

Edit Andrea; Np. J.: Nagypál Julianna; N. J.: Négyesi Judit; N. Z.: Niethammer 

Zoltán; Ny.D.:Nyíri Dániel; R.M.E.: Ráczné Miskolczi Erzsébet; T. L. Sz.: 

Tomcsányiné Lucz Szilvia. 
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Országos Református Tanévnyitó ünnepség 

2008. augusztus 30. 

 

2008-ban az a megtiszteltetés érte iskolánkat, mi adhattunk otthont az 

Országos Tanévnyitó ünnepségnek. A Református Nagytemplomban dr. Bölcskei 

Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke igehirdetésében a mustármag példázatát helyezte az 

egybegyűltek szívére. Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka szerint 

a nehézségek ellenére a református iskolák céljai változatlanok, ezek közül a 

közösségépítés fontosságát hangsúlyozta. A református közoktatás mérlegét a most 

lezárult XII. zsinati ciklusban Papp Kornél, a Zsinati Oktatási Iroda vezetője vonta 

meg. Ez alkalommal is átadták a Makkai Sándor- és az Imre Sándor-díjat.  

A református templomban lehetőségünk nyílt iskolánkat bemutatni, hogy 

mások is megismerjék az évszázados hagyományokkal bíró református iskola 

történetét, bepillantást nyerhessenek a benne folyó pedagógiai munkába.  

Az alábbiakban az ott elhangzott igehirdetést, megnyitó beszédet és az iskola 

bemutatkozását olvashatják. 

 

 

Az Országos Református Tanévnyitón (2008) 
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Tanévnyitó igehirdetés (részlet) 

 

dr. Bölcskei Gusztáv  

a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöke 

 

Ünneplő Gyülekezet, Szeretett Testvérek a Krisztus Jézusban! 

Istennek Szent Igéje, melynek alapján ebben az órában az Ő Lelke erejében bízva 

hirdetni kívánom az üzenetét, meg van írva a mai napra rendelt újszövetségi bibliai 

szakaszban, a Márk írása szerinti szent evangélium 4. fejezetében a 30. verstől a 33. 

verssel bezáródó szakaszban: 

„Majd így folytatta Jézus: ’Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen 

példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb 

minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden 

veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi 

madarak.’ Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint 

megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban 

tanítványainak megmagyarázott mindent.” 

 

Ünneplő Gyülekezet, Kedves Testvérek! 

 Márk evangéliuma felüdítő olvasmány a maga tömörségével, 

összeszedettségével különösen egy olyan világban, amelyikben annyira eluralkodott a 

szószátyárság, a mellébeszélés. Márk evangéliumában nagyon összefogott, tömör 

üzeneteket hallunk Isten országáról, Krisztus eljöveteléről, a megváltói munkájáról és 

– hisszük – benne a mi feladatunkról is.  

 Azt gondolom, ez illik hozzánk, ahogy ebben a rövid, tömör példázatban 

összefoglalja a mi Urunk Jézus Krisztus a lényeget. Mert az Isten országa soha nem 

harsány, nagyvonalú kampányokkal indul útjára, hanem szinte észrevehetetlenül, és a 

célja egy olyan élet ajándéka, amelyben a dolgok Istentől rendelt helyükre kerülnek. 

Mert számomra ez a példázat erről szól. A mustármag, amelyikről azt mondja az 

evangélium, kisebb minden más magnál, amikor a földbe kerül, és amikor egyszeriben 

magunk előtt látjuk azt a veteményt, amelyik akkora lesz, hogy táplálékot és oltalmat 

ad, és ott fészkelhetnek Isten kedves teremtményei, az égi madarak: nos, ez az a 

perspektíva, amibe bennünket beleállít Isten Igéje. Ez dönt el mindent. Most is, az Úr 

2008. esztendejében, ennek az új tanévnek a kezdetén is.  
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Az Országos Tanévnyitó ünnepségen, dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Egyházkerület Püspöke 

(2008) 

Bennünket, akik összegyülekeztünk magyar református iskolákból, közelről és 

távolból, ide a csodálatosan megújult szentesi nagytemplomba, bennünket úgy kérdez 

meg az Isten: Ti, akik itt vagytok, ti, akik egy református intézmény tanulói, tanítói, 

fenntartói vagytok, titeket, én magyar református népem, vajon mi határoz meg? 

Elhiszitek-e ezt a perspektívát, vagy marad a siránkozás, marad a nehézségek 

felemlegetése, marad az, hogy mit miért nem lehet. Látjuk-e ezt a kicsiny, szinte 

láthatatlan kezdetet, amiből az Isten csodálatos célt hoz elő. 

Talán ebben az esztendőben sokan vagyunk úgy, hogy felidézzük azt a hatvan 

esztendővel ezelőtti nyarat, 1948 nyarát, amikor bizony sokakban elhomályosult és 

elhomályosulhatott ez a kép, amikor magyar református iskolákról esett szó. Hiszen 

akkor szinte alig maradt valami abból a veteményeskertből, mert megjelent egy 

erőszakos, a jogot, a jogszerűséget nyíltan semmibe vevő hatalom, amelyik nemcsak 

gondolta, hanem ki is mondta: nincs szüksége a magyar népnek, a magyar ifjúságnak, 

a magyar társadalomnak arra, amit az egyházi iskolák nyújtani tudnak.   

Ahogyan a próféta mondja: az én gondolataim annyival magasabban vannak, 

mint a tieitek, amennyivel magasabban van az ég a földnél. Isten nagyvonalúsága 

messze magasabb, mint emberek, törvényalkotók, törvényalkalmazók kicsinyessége, 

nyeglesége, amivel néha hozzánk fordulnak, amivel mellébeszélnek, amikor jogos 

követeléseinknek adunk hangot.  Hisszük-e azt, értjük-e azt, amit Jézus mond? 



19 
 

 

Az Országos Református Tanévnyitón (2008) 

 

Térjünk csak vissza a példázathoz. Mit üzen, mit mond nekünk, ennek a 

tanévnek a kezdetén? Egyrészt, hogy soha ne feledjük Isten csodálatos 

nagyvonalúságát, amelyikkel megőrzi, felneveli, és ajándékul adja a mustármag 

kezdetet. Ez az Isten dolga, és őt hagyjuk nyugodtan munkálkodni. Hiszen ettől 

lennénk egyház. Mi a mi dolgunk? Talán az, amit az egy ideje nagyon népszerű, 

különleges tehetségű magyar énekesnő (Rúzsa Magdi) egyik dalában így énekel: 

„Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, / Őrizd meg a csendet, el se menekül. / 

Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. / Vigyázz a madárra, ha válladra 

repül, / Amerre az élet, arra menekül. / Bajban a világ, ha egyszer újra mesze száll.” 

Igen, elkezdődik egy új tanév, amelyikben nekünk csak az a dolgunk, hogy vigyázunk a 

madárra, ha a kertünkbe repül, őrizzük a csendet, és akkor nem menekül el, 

vigyázzunk rá, ha a vállunkra repül, mert nagy bajban a világ, ha messze menekül. A 

mustármag egy különleges mértékegység az Isten országában. A mustármagnyi hit 

csodákra képes, hegyeket mozgat meg. 

Ebben bízzunk, ebben higgyünk, és akkor az emberi kicsinyességek között is 

Isten csodálatos, megváltó nagyvonalúsága egy boldog, kiteljesedő tanévet ajándékoz 

nekünk. Így legyen! Ámen. 
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Tanévnyitó beszéd (részlet) 

Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka  

 

Sokan kérdezhetnék, hogy mi a rendeltetése az országos református 

tanévnyitó ünnepségnek? Próbáljunk meg ezek közül különösen háromra figyelni, és 

magunkkal vinni üzenetüket. 

Az első rendeltetése megerősíteni azt, hogy céljaink, nevelési céljaink 

változatlanok. A Magyarországi Református Egyház immár közel fél évezrede 

elkötelezett a magyar református nevelés, azaz a keresztyén és nemzeti nevelés terén. 

Céljaink nem változtak az évszázadok során. Ma is Jézus Krisztus missziói 

parancsának engedelmeskedve kívánjuk tanítványaivá szeretni a ránk bízottakat, úgy 

hogy tanítjuk őket, úgy, hogy növeljük őket, azaz elősegítjük lelki, szellemi, értelmi 

növekedésüket, és igyekszünk eléjük élni a keresztyén élet szépségét, ebben a nem 

könnyű világban. 

 

 

Az Országos Tanévnyitó ünnepségen (2008) 

 

Második rendeltetése a tanévnyitó ünnepségnek az, hogy vonatkoztatási 

rendszert jelöljön ki, amelyben megjelölhető az, hol tartunk most, és merre vehetjük 

utunkat. Vegyük szemügyre először református közoktatási rendszerünket. A magyar 
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református közoktatás 477 éves történetéből ránk többnyire az utóbbi 18-20 esztendő 

bízatott. Adjunk hálát az Istennek a közel 200 Kárpát-medencei magyar református 

intézményért, adjunk hálát az elkötelezett pedagógusainkért, az intézményeink iránti 

egyre nagyobb érdeklődésért, a szülők bizalmáért, és legyünk büszkék arra, hogy a 

magyar közoktatási rendszerben értéket hordozunk, valós többletet nyújtunk, és 

maradandó értékeket közvetítünk tanulóinknak.  

Harmadik rendeltetése a közös ünneplésnek az, hogy közösséggé formáljon 

bennünket. Hogy megérezzük azt, hogy összetartozunk, hogy megérezzük azt, hogy 

számíthatunk egymásra, hogy megérezzük azt, hogy fontos az, amit közösen, de a 

hétköznapokban ki-ki a maga őrhelyén végez. Vigyük haza szívünkben az Ige 

meggazdagító üzenetét, az évnyitó gondolatok buzdító és lelkesítő szavát, és osszuk 

meg munkatársainkkal és diákjainkkal, hogy erőnk, bölcsességünk, jobbító 

szándékunk kitartson a tanévben. 

 Ezekkel a gondolatokkal a magyar református oktatási intézmények 

2008/2009. tanévét, az 1531-től számított 478. tanévet az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében és segítségül hívásával megnyitom.  

 

 

Bemutatkozik az iskola 

Karikó-Tóth Tibor igazgató 

 

„Különös dolog a lélek, az emberi lélek csendje. Sokszor esztendők is eltelhetnek, míg 

ez vagy az az elvetett mag megfogan benne. De ami késik, nem múlik. S akinek van 

türelme a jóságra, az meg is fogja érni, s föl fogja ismerni gyümölcsét.”  

/Pilinszky János/ 

 

 A ma iskolájának legnagyobb problémája, hogy a működéséhez szükséges 

jövőkép egyre nehezebben magyarázható. Iskolánk históriájának ismerete nagy 

segítséget jelent számunkra az eligazodásban. A szentesi református iskola eredete 

egyidejű a református hit terjedésével Magyarországon, így a város legrégebbi 

iskolája. Az ősi alma-matert Mária Terézia igazságtalan rendelete alapján a gyülekezet 

kénytelen volt átadni a katolikus egyháznak, ugyanúgy, mint templomát. A tanulók 

létszámának folyamatos emelkedése miatt a XVIII. század elején új iskola építését 

határozták el. Kiss Bálintnak, a kor kiemelkedő tudású lelkipásztorának sikerült 

elérni, hogy az épület emeletes legyen, téglából és cseréptetővel. Ez volt a város első 
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emeletes építménye. A múlt század első évtizedére azonban az épület szűkösnek 

bizonyult.  

A gróf Klebelsberg Kunó-féle támogatásnak köszönhetően 1929-ben került 

átadásra a ma is álló épület. Szép évek után 1948-ban az iskola – az egyház minden 

tiltakozása ellenére – állami kézbe került. A vallástanítás fakultatívvá válásával 

megkezdődött az egyház teljes kiszorítása a szocializmus útjára lépő iskolából. Az 

épület homlokzatára új felirat került: „A szocialista hazáért”. 

 

 

Az Országos Református Tanévnyitó, Karikó-Tóth Tibor igazgató (2008) 

 

 A rendszerváltás után felépült a korszerű tornaterem és négy új tanterem. Az 

épület főbejárata felett újra a régi felirat lett olvasható: „Istenért és Hazáért”. 1993 

nyarán ismét a szentesi református egyházközségek tulajdonába került. Az első 

években komoly anyagi problémákkal küzdött az intézmény vezetése. Néhány évvel 

később azonban látványos fejlődés kezdődött. Az intézmény épületei kívül-belül 

megújultak és a sikeres pályázatoknak köszönhetően aktív táblák, projektorok, nyelvi 

labor, korszerű iskolabútorok és taneszközök segítik az oktató-nevelő munkát. Az 

állandóan növekvő tanulólétszám miatt a tetőtér beépítésével új tantermek 

kialakítására került sor.   

A falakon belül komoly szakmai munka folyik. A megannyi szép eredmény 

mellett különösen is büszkék vagyunk az általunk megrendezett multimédiás 
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bibliaismereti versenyre, a reformáció napi futóversenyre és az úszócsapatunk 

sikereire. 

A napi áhítatok mellett a családi vasárnapokon, az egyházi gyermek 

délelőttökön bekapcsolódunk a gyülekezet életébe. Az iskola énekkara és 

diákszínjátszó csoportja a Comenius nemzetközi programnak köszönhetően az elmúlt 

években Franciaországban, Svédországban, Olaszországban és Németországban 

mutatkozhatott be.  

Az intézmény népszerűségét, elfogadottságát a város lakosságszámának 

csökkenése ellenére növekvő iskolai létszám is jelzi, a Kiss Bálint Református 

Általános Iskola, üdítő színfoltot jelent a város sokszínű oktatási palettáján. Hisszük, 

hogy intézményünk attól lesz református, hogy a benne dolgozók és tanulók készek a 

szüntelen megújulásra. A névadó lelkipásztor, Kiss Bálint gazdag szellemi öröksége 

kötelez bennünket, irányt jelöl és tartást ad mindennapjaink tevékenységeihez. Az 

újra reformátussá vált intézmény az elmúlt tizenöt év alatt sok mindent átélt. Az 

iskola a nehéz napokból tanulságokat nyert, az örömök, sikerek esztendei pedig hitet 

és megerősítést adnak a méltó folytatásra.  

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

 

 

Istentisztelet a református nagytemplomban 
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Családi vasárnap 

 

A családi templomi istentiszteleteken remek lehetőség nyílik arra, hogy 

minden generáció, gyermekek, szülők, nagyszülők közösségben, együtt éljék át az Úr 

Jézushoz való tartozás érzését.  

 

 

Családi vasárnap a 2.a osztály diákjaival (2013) 

 
A gyerekek elhívják szüleiket, nagyszüleiket, tágabb rokonságukat, hogy ők is 

osztozhassanak azokban a lelki ajándékokban, amelyeket ők kapnak, átélnek. A több 

mint tíz évvel ezelőtt bevezetett családi vasárnapok alkalmait legtöbbször a hónap 

utolsó vasárnapi istentiszteletén szervezzük. Ezeken az alkalmakon egy-egy osztály 

szolgál énekkel, rövid műsorral, drámajátékkal, igeolvasással. Külön öröm 

számunkra, amikor ezekbe a szolgálatokba a diákokon kívül a szülőket is 

bekapcsolhatjuk, az igeolvasásból, az imádságból ilyenkor ők is kivehetik a részüket. 

Ezeken az alkalmakon kihasználjuk a technika adta lehetőségeket: a műsorokhoz 

kapcsolódóan a gyermekek rajzait, képeket, dalszövegeket is kivetíthetünk. Ilyenkor a 

zene is könnyedebb: az ifjúsági és gyermek énekeket gitárkísérettel színesíthetjük. Sok 

felemelő pillanatot élhettünk már át így közösen. Különösen emlékezetesek a 

karácsonyi és az anyák napi családi vasárnapok.  

Úgy érezzük, hogy a családok és a gyülekezet összetartozását nagyban erősítik 

ezek az alkalmak. 

Nyíri Dániel 
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Konfirmáció 

 

Iskolánk életében – egyházi jellegéből adódóan – az egyik legnagyobb 

esemény a konfirmáció. A református oktatásban felnövő gyermekek vallásos 

nevelésének egyik meghatározó célja a konfirmáció ünnepi eseményére való 

felkészítés, amelynek során a konfirmandus személyes bizonyságtételt tesz, döntést 

hoz Krisztus és az Ő egyháza mellett.  

A felkészítés iskolai keretek között, a hittan órákon történik, a hatodik 

évfolyamon. Megható, szépséges és felemelő pillanatokat élhetünk át, amikor a 

konfirmandusok elmondják bizonyságtételüket az istentiszteleten. Ez az ő személyes 

indíttatásukból fakad. A konfirmáció izgalmas része az írásbeli és a szóbeli vizsga, 

melyet a szülők és a fenntartó egyházközség presbitériuma előtt tesznek.  

A konfirmandusok minden évben megtanulják a feleletet arra a kérdésre: mit 

jelent a konfirmáció szó? A válasz így hangzik: „ez a latin eredetű szó annyit tesz, 

megerősítés – a Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket." Pontosan ez a mi 

reménységünk minden esztendőben, hogy Isten az Ő Lelke által a fiatalokban hitet 

ébreszt, sőt megerősíti azt. A konfirmáció értelme, hogy a megkeresztelt fiatal a szülei, 

az iskolatársai, és a gyülekezet előtt nyilvánosságra hozza, hogy ő személyes döntést 

hozott Krisztus mellett. 

  A döntés magában foglalja a bűnbánat, a megtérés Lélek által munkált 

eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását. E döntés kifejezésével a 

hívő fiatal betagolódik Krisztus testébe, szolgáló közösségébe.  

A konfirmálók a vizsgák után megerősítik Krisztushoz és a református 

egyházhoz (gyülekezethez) való tartozásukat azzal, hogy nagycsütörtökön fogadalmat 

tesznek. A következő lépés, hogy a pünkösdi istentiszteleten megvallják hitüket az 

Apostoli Hitvallás és a konfirmációi vallástétel szavaival; majd a lelkész megáldja őket 

egy bibliai Igével, utána pedig a gyülekezettel együtt úrvacsorát vesznek.  

Noha a konfirmálás nem kötelező, örömmel tölti el szívünket, hogy minden 

évben vannak diákjaink, akik büszkén vállalják Istenben való hitüket. 

Jó néhány éves hagyomány már, hogy a fenntartó egyházközség Bibliával 

ajándékozza meg a konfirmált ifjakat, melyben az áldásként kapott idézet található.  

 

Nagypál Julianna 

 



26 
 

Konfirmandusok bizonyságtétele 

 

Azért szeretnék bizonyságtételt tenni, mert igazi hívő ember akarok lenni. 

Ettől az egy lépéstől nem leszek hívő, de így jobban haladok felé. Ennek érdekében 

naponta meghallgatom reggelenként az áhítatot, és lefekvés előtt mindig 

imádkozom, és amikor csak tehetem, hálát adok az Úrnak, mert nagyon sok jó dolog 

történt velem. Akarattal soha nem bántok meg senkit, sem szóval, sem tettel, és azt is 

fogadom, hogy követem Jézus tanításait. Igyekszem betartani a tíz parancsolatot. 

De én eddig gyávaságnak tartottam más emberek előtt bevallani ezt. De miután 

felolvasom e szöveget, már nem fogom szégyellni azt, hogy én hívő vagyok, és 

nagyon remélem, hogy még a 2014-es évben meg fogok keresztelkedni. Ígérem azt is, 

hogy mindig kiállok a gyengébb mellett. Remélem, nem az fog történni, hogy 

felolvasom ezt a szöveget, és utána az egész ígéretet semmisnek fogom nyilvánítani.  

Grund Félix (2013) 

 

 

 „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!  Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal 

fogtok megítéltetni; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. 

Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát 

sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod testvérednek: Hadd, vegyem ki a 

szálkát a szemedből! – miközben ott a gerenda a saját szemedben?  Képmutató, vedd 

ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy 

kivehesd testvéred szeméből a szálkát.” Máté 7,1-5  

Azért ezt a részt választottam, mert itt Jézus elmondja, ne ítéljünk elsőre, és 

ne hibáztassuk azzal a másikat, amilyen hibánk nekünk is van. Ne csak azt lássuk, 

ami a szemünk előtt van, hanem lássunk a dolgok mögé, ismerjük meg a másik 

embert. Én azért teszek konfirmációs fogadalmat, mert úgy hiszem, ezzel jobban 

megismerhetem Istent, a tanításait, és közelebb kerülhetek hozzá. Én azért szeretnék 

konfirmálni, hogy megköszönjem a támogatásait, a hitét és bizalmát bennem, és 

remélem úgy, mint eddigi életem során, ezután is segíteni fog, a jó útra terel majd.  

Soha nem fogom eltitkolni, hogy az egy igaz Istenben hiszek.  

Fehér Balázs (2013) 
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Csillagpont 

 

Mi a Csillagpont? Egy olyan pont, ahol összefutnak a szálak, a református 

fiatalok találkozási pontja, amely azonban nyitva áll mindenki előtt, akit igazán 

érdekel, hogy mi mozgatja, mi élteti az egyházat.  

A Csillagpont a nagy találkozások helye, ahol a fiatalok az egész Kárpát-

medencéből érkezve megélhetik közösségüket. 2013-ban ünnepelte 10 éves fennállását 

a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melyet Bodajkon rendeztek meg először 

1300 fiatal részvételével. Ezt követte két évenként Debrecen, Sárospatak, Fadd-

Dombori, Tata és legutóbb Mezőtúr. A Csillagpont a főelőadás, a kiscsoportos 

beszélgetés és az esti lelki alkalom háromszögére építi fel programjait. Minden 

találkozónak van egy témája, amely az egész találkozót áthatja, pl. „Érintések”, 

„Legyél, aki vagy!” 

Ízelítő a programokból: Előadást tartott többek közt dr. Bagdy Emőke 

pszichológus professzor asszony, ifj. Csomós József lelkész, dr. Uzsalyné Pécsi Rita 

nevelésoktató. Beszélgetések neves személyiségekkel, pl. itt járt már Gundel-Takács 

Gábor riporter, Erőss Zsolt hegymászó, Levente Péter - Döbrentei Ildikó színész 

házaspár, és volt, amikor a keresztény motorosok is kilátogatnak a találkozóra.  

Kitűnő koncerteket hallhattunk, színpadon volt már a Bolyki Brothers, a Csík zenekar, 

a PASO, a Nemadomfel, az Éden, a Boyzless Voice, a Joy Gospel Music, a Non Stop 

Vokál, Szabó Balázs és bandája... 

Egyéb programokban szerepelt még 10 féle áhítat korosztályok szerint, 

valamint kiscsoportos beszélgetések, esti áhítat, KIE kávéház, Café El Mondo, 

Imakert, Élménykert, Bibliai Karikatúra pályázat, Guiness rekord kísérlet, Mini 

Szeretethíd, filmvetítés, könyvvásár, gyermeksátor, táncház, éjszakai számháború, 

szupergyors tollas, uszoda, vetélkedők külföldiekkel, kürtőskalács és még lehetne 

sorolni… 

A jókedv, közösség, hangulat, nevetés, közös ima, játék, tapasztalás, 

sátorállítás mind-mind kedves emlékek a tatai és mezőtúri találkozókról, ahol 

iskolánk is képviseltette magát. A vizek városában bőrig áztunk, tavaly szikkasztott 

minket a nap, de most már csak nevetünk az egészen és várjuk, hogy mehessünk a 

2015-ös találkozóra, amely ismét Tatán lesz, téma „Bízom benned”.  

 

Nagypál Julianna 
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KIE 

Keresztény Ifjúsági Egyesület 

 

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület célja, hogy egy közösségbe gyűjtse azokat a 

fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tartják a Szentírás 

szerint. Az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben. A KIE-program a testi, 

szociális, szellemi és lelki területeket foglalja magában, ehhez kapcsolódóan 

tevékenységeikbe sok minden beletartozik a focimérkőzésen át a kulturális előadásig. 

Tagjai lehetnek katolikusok, reformátusok, evangélikusok, munkájuk azonban a 

felekezetektől független Bibliára épülő.  

A KIE megalapítása Magyarországon egy fiatal teológus, Szabó Aladár 

nevéhez fűződik az 1880-as években. A tagok nagy része Budapesten tanult 

egyetemistákból került ki, később, már a XX. században csatlakoztak hozzájuk az 

iparos és kereskedő fiatalok is. Bibliaórákat és előadásokat tartottak, ünnepségekre 

evangélikus és református templomokban gyűltek össze. Az egyesületnek kiemelkedő 

szerepe van abban, hogy a népfőiskolai mozgalom elindult hazánkban. Még az első 

cserkészcsapat megalakítása is a budapesti KIE nevéhez fűződik.  

 

 

Balatongyöröki KIE napok (2013) 
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Iskolánk négy évvel ezelőtt kapcsolódott be a KIE munkájába, amikor a 

békéscsabai csoporttal vettük fel a kapcsolatot. Többször vettek részt tanulóink ottani 

foglalkozásokon, de voltak a KIE balatongyöröki üdülőjében is. Rendszeresen veszünk 

részt programjaikon, ezek közül kiemelve az Alföldi KIE-napot. 

2013 októberében rendezte meg a magyarországi szervezet és a szentesi Kiss 

Bálint-os csoport  közös őszi programját, a „Krumplit”. A balatongyöröki Sóvárban a 

lelki feltöltődés mellett változatos program várta a résztvevőket: csapatösszerázós 

játékok, zenés áhítatok, a Szélrózsa Band, Irodalmi Kávéház, kézműves foglalkozások, 

kerékpáros és gyalogtúrák, valamint bekapcsolódtunk a „72 óra kompromisszumok 

nélkül” elnevezésű  programba.  

2012 óta az iskola Szeretetszolgálati csoportja hivatalosan is a KIE tagjai 

között szerepel. Hitoktatónk, Nagypál Julianna 2013 óta választmányi tagként vesz 

részt az országos vezetőségben.  

 

 

 

Az iskola. Bugya Andrea rajza (2014) 
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Tanári tabló… 
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Kitüntetettek 

 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 

Karikó-Tóth Tibor (2011) 

Makkai Sándor-díj 

Karikó-Tóth Tibor (2011) 

Magyar Kémia Oktatásért Díj 

Horvát József (2012) 

Hevesy György Emlékérem 

Horvát József (2014) 

Pro Voluntaris-díj 

Nagypál Julianna (2014) 

 

„Kiemelkedő pedagógiai munkáért” városi kitüntetés 

 

Muzsik Jánosné (1998) 

Dr. Mészáros Antalné (1998)  

Sáfrán Bálintné (1999) 

Balogh Gáborné (1999) 

Antalné Koncz Éva (2000) 

Almásiné Szaszkó Edit (2000) 

Tomcsányiné Lucz Szilvia (2001) 

Mihály Ferencné (2002) 

Dr. Mokbelné Bacsa Éva (2003) 

Pólya Sándor (2004) 

Cseh Lajosné (2005)  

Fekete Nagy Katalin (2006)  

Forrainé Garai Sz. Julianna (2007) 

Horvát József (2008) 

Piti Éva (2009) 

Dimákné Sebők Veronika (2010) 

Haller Andrea (2011) 

Négyesi Judit (2012) 

Ráczné Miskolczi Erzsébet (2014) 

 

 

 „Kiemelkedő közszolgálati munkáért” városi kitüntetés 

 

Erdélyszky Attiláné (2005) 

Földvári N. Istvánné (2006) 

Pengő Józsefné (2008) 

Hódi József (2013) 

 

PhD Tudományos fokozat 

Neveléstudomány: Mokbelné Dr Bacsa Éva (2014) 
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Karikó-Tóth Tibor 

 

Hálás vagyok a Teremtőnek azért, hogy közel két évtizede 

vezethetem ezt az iskolát. Isten áldása kísérte az iskola elmúlt 

két évtizedét. Az elért eredmények mellett talán a 

legfontosabb az a szellemiség, amelyet a kollégáimmal, a 

dolgozókkal közösen hoztunk létre. Tettük, s tesszük mindezt 

egymás és Isten iránti hittel, mindig megújuló reménységgel, 

bizalommal és szeretettel. Munkám mellett szívesen 

bekapcsolódom közösségi színterekbe: kórusokban való 

éneklés, a városi filmklub vezetése, riporteri szerepkör a helyi 

televízióban, s a régi amatőr-filmek archiválása, közzététele. 

 

Magyar-orosz szakos tanári diplomával érkeztem Szentesre s 

ebbe az iskolába. Néhány tanév után egy új szakkal, az angollal 

gazdagítottam a szaktárgyaim sorát. Vallom a napjainkban 

kulcsszóvá vált élethosszig tartó tanulás fontosságát, szellemi 

frissességet adó és lélekformáló szerepét. Célom, hogy 

felkeltsem a tanulók érdeklődését, és a saját felelősségét a 

(nyelv)tanulás iránt, hiszen a digitális korszak és az 

információáradat világában csak e kettőnek a birtoklása 

vezethet eredményekhez és sikerekhez. Abban hiszek, hogy 

mások helyett saját magunkat kell legyőzni ahhoz, hogy hosszú 

távon is számolhassunk a kitűzött céljainkkal és az álmainkkal. 

 

Dr.Mokbelné  

Bacsa Éva 

 

 

Ádám Olga 

 

 

Matematika-földrajz szakon végeztem a szegedi a tanárképző 

főiskolán. Jó érzés látni, amikor egy-egy nehéz példa 

magyarázata után megcsillan a gyerek szemében a felismerés: 

Végre értem! Lám, mégsem olyan nehéz ez a matematika! Az 

órán a feladatmegoldáshoz több lehetőséget is megmutatok, 

hiszen a gyerekek gondolkodása is különböző, ami az egyiknek 

érhető, a másiknak bonyolult. A matematika célja pedig a 

gondolkodás, a problémaátlátó és megoldó látásmód 

fejlesztése! Szabadidőmben rendszeresen futok, kirándulok, 

ez igazi kikapcsolódást jelent számomra. 

 

Hát „egyszer-csak” a világra jöttem. Máig tapasztalom, 

szeretettel vártak 3. gyermekként is egy kis falusi tanyára. 

Azóta is azt kamatoztatom, amit szüleinktől, a családtól tudok 

átörökíteni. Az anyukám józan paraszti és mégis életre nevelő 

pedagógus-vénája, s apukám végtelen türelmessége 

csörgedezik többünkben a családból. Több mint három 

évtizede tanítok kicsi gyerekeket írni, olvasni, számolni.  A 

dráma-pedagógia alkalmazása számomra elengedhetetlen 

ebben a küldetésben. Arra törekszem, hogy ebben a rohanó, 

elgépiesedett világban tudásommal, élettapasztalatommal 

segítsem a rám bízottak útkeresését. 

 

Almásiné  

Szaszkó Edit
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A tanárképző főiskola elvégzése után a Damjanich iskolában 

kezdtem a tanári pályát. 1992 óta dolgozom itt, magyart, 

történelmet és honismeretet tanítottam. Fontosnak tartom, 

hogy minden szentesi kisdiák ismerje meg városunk 

történelmét, tudja, hogyan éltek őseink, milyen eszközöket 

használtak nagyanyáink az elmúlt századokban. Azért, hogy 

minél könnyebben el tudják képzelni a múltat, rendszeresen 

tartunk honismeretórákat a helyi múzeumban. Hetedik éve 

vezetem az iskolai könyvtárat, nagy eredménynek tartom, hogy 

elkészült az on-line könyvkatalógus. 

Antalné  

Koncz Éva 

 
 

Balogh Gáborné  

Stibál Ida 

 

 

Érettségi után a bajai főiskolán szereztem a tanítói diplomát. 

Szeretném, ha a gyerekek fészeknek, s nem kalodának éreznék 

az iskolát. Érdemes időt szánni arra, hogy meggyőzzem őket: 

hasznos a tanulás. Talán a legszebb tanítói feladat, amikor a 

gyerekek elsajátítják a betűvetés tudományát, a kis 

ákombákom vonalak betűkké, szavakká ötvöződnek. 

Szívügyem az olvasóvá nevelés, bár manapság ez egyre 

komolyabb feladatnak tűnik, a számítógép nehéz ellenfél… 

Örömmel tölt el, ha régi tanítványaim visszalátogatnak, ha 

szívesen idézik fel az élményeket, beszélnek az életükről, 

megosztják velem sikereiket.  

 

A történet 1979 szeptemberében kezdődött… Elsős kisdiákként 

akkor léptem át a kaput és határoztam el, én is Tanító leszek!  

Mire a tanítói diplomámat kézbe vettem, az iskola szellemisége 

is megváltozott, no és a pályafutásom is Derekegyházon indult 

útjára. Ám a 2000. év szeptembere már az anyaintézmény falai 

között köszöntött rám. Furcsa volt, hiszen immáron tanítóként 

léphettem be az alma mater kapuján. Érkezésemkor egykori 

kedves tanáraim segítő kollégákként vettek körül. Az álmaim 

valóra váltak: matematikát taníthattam mindkét tagozaton, de 

a szívemhez mégis az alsóban eltöltött évek állnak közel.  

 

Baranyiné 

Kósa Ágnes 

 
Baráthné 

Stefancsik Katalin 

 

 

Szarvason születtem, ott is érettségiztem, majd Szegeden 

szereztem matematika-testnevelés szakos és torna sportedző 

diplomát. Az iskolában főleg matematikát tanítok, de szívesen 

vagyok a gyerekekkel testnevelés órán is. Célom, hogy mindig 

a legjobb tudásom szerint magyarázzam el, tanítsam meg a 

tananyagot. Ez csak úgy lehetséges, ha mindannyian jól 

érezzük magunkat, a gyerekek mernek kérdezni. A sport 

nagyon fontos része kellene, hogy legyen az életünknek, 

élmények nélkül csak önsanyargatás, a cél pedig az, hogy a 

gyerekek szabadidejükben is sokat mozogjanak, sportoljanak!  
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Bucskó Mónika 

 

 

Békéscsabán szereztem általános iskolai tanítói oklevelemet. 

Az iskolába pályakezdőként kerültem, ez az első 

munkahelyem.  

A gyerekek iránti szeretetem miatt választottam ezt a hivatást. 

Hiszem, hogy a gyermekek csak azokat képesek szeretni, akik 

őket szeretik, és csak szeretetben lehet nevelni! Igyekszem 

ennek szellemében tanítani a rám bízott kis csemetéket.  

„A szeretet soha el nem fogy.” /Pál első levele a 

korinthusiakhoz 13.r/ 

 

 

Pedagógus pályámat óvónőként kezdtem a Hámán Kató 

óvodában, majd a bajai Tanítóképző Főiskolára felvételiztem, 1 

évet nappalin és 2 évet levezőn tanultam. Közben a Kossuth 

téri Általános Iskolában kezdtem tanítani. Szakmai 

fejlődésemet számos továbbképzés segítette. 2006-ban másod- 

diplomámat szereztem meg fejlesztő-differenciáló szakon. 

Szabadidőmet szívesen töltöm kertészkedéssel, biciklizéssel, 

utazással, filmek nézésével. Imádom a tengert, a napfényt, a 

mediterrán ételeket. 

 

Cseh Lajosné 

Balogh Márta 

 
 

Csó Jánosné 

Fazekas Ibolya 

 

 

2007 januárjában kerültem az iskolába gyógypedagógusként, 

és a fejlesztő foglalkozások ellátása lett a feladatom.  Játékos 

formában ismerkednek meg a gyerekek a matematika, az ol-

vasás és az írás rejtelmeivel, itt a gyógypedagógia eszközeinek 

segítségével küzdhetik le a tanulási nehézségeikből adódó 

problémáikat. Vidám hangulatban telnek ezek az alkalmak, és 

örömmel jönnek a gyerekek a „kuckóba”. Jó érzés, amikor azt 

hallom, hogy a középiskolákban szinte minden tanítványunk 

megállja/megállta a helyét azok közül is, akik annak idején 

szorgalmasan részt vettek a fejlesztő foglalkozásokon.  

 

1994 óta tanítok az iskolában, és öröm volt látni, hogy a 

hozzám érkező gyerekek miként lettek író-olvasó kisdiákok, 

hogyan nyiladozott értelmük a világ felé. A tanítást a 

gyémántcsiszoláshoz hasonlítanám: kap a mester egy nyers 

követ, és tudásával egy briliánst csiszol belőle. Szép a 

pedagógus munkája, de óriási felelősséget hordozunk a 

vállunkon, hiszen ezek a gyerekek sokat vannak velünk, mi 

mutatjuk meg nekik a helyes utat az életben. És ha mindent jól 

csinál az ember, akkor még öreg korában is hangosan ráköszön 

valaki a régi iskolások közül: „Csókolom, tanító néni!” 

 

Demeter Klára 
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Fontos része az életemnek ez az iskola. Itt tanultam, és a 

diploma megszerzése után itt kaptam állást. Különös érzés 

volt, amikor volt tanáraim egyszerre kollégává váltak. 

Matematikát és oroszt tanítottam akkor. A tanítás mellett 

tanultam is, elvégeztem a német nyelvtanári szakot, majd 

közoktatás-vezetői szakvizsgázott pedagógusként vettem részt 

a némettanári mesterképzésben. Igyekszem jó hangulatú 

légkört teremteni, különösen fontos ez a matematika óráimon. 

Az új eszközök, módszerek alkalmazásával (interaktív tábla 

használatával) szeretném elérni, hogy a gyerekek még a 

tanítási órán elsajátítsák az adott tananyagot.  

Dimákné 

 Sebők Veronika 

 

 

Dósai-Molnár  

Szilvia 

 

 

Az iskola tanulójaként én is itt koptattam a padokat és a 

tornaterem parkettáját. Imádtam ide járni. A sport szeretete a 

mai napig elkíséri mindennapjaimat. Akkori testnevelőmtől 

olyan példát kaptam, mely számomra is életformává vált. A 

főiskolán testnevelés-rekreáció szakon végeztem. Mai napig 

sportolok, nagyon sok sportágat kipróbáltam, mára a duatlon 

és a triatlon maradt meg. Hosszabb-rövidebb versenyeken ma 

is elindulok. A diákokat arra buzdítom, tegyenek az 

egészségükért mozgással, sporttal, találják meg számukra a 

megfelelőt, hogy felnőtt korukra is a sport életformává váljon.  

 

Angol és történelem szakon szereztem diplomámat üzleti angol 

specializációval, 2008 óta tanítok itt óraadóként. Nagy öröm 

számomra, amikor diákjaim felfedezik, az órán tanultakat a 

saját életükben, utazáskor, filmnézéskor, zenehallgatáskor 

felhasználhatják. Múltunk megismertetését, s a körülöttünk 

történő eseményekkel kapcsolatos gondolatébresztést szintén 

szívügyemnek tartom. A mai digitális világban olykor 

nehézségbe ütközöm, miért fontos tudni múltunk eseményeit? 

Bízom abban, diákjaim többségében mégis nyomot hagynak a 

történelemórákon hallottak és megértik az összefüggéseket.  

 

Dosztál Diána 

 

 
Dr.Mészáros Antalné 

Csatordai 

Zsuzsanna 

 

 

Mosoly, derű, könnyek, Suliváró, ballagás, búcsúzás, 

újrakezdés, biztatás és nagy-nagy „szeretetölelések”. Éppen 

negyven éve, hogy utolsó éves levelezős hallgatóként tanítani 

kezdtem. Kezdetben matematikát, utána minden tantárgyat, 

majd csak magyart: olvasást, írást, nyelvtant és fogalmazást. 

Kedvenc területeim a népmesék, mesevetélkedő, bábozás, 

történelmi olvasmányok, Erdély. Múltam tehát emlékekben 

gazdag, jelenem pedig (40 évig) erőpróbákban, kalandokban 

és vidámságban bővelkedik, hiszen napjaimat a jövővel 

tölthetem, tölthettem.  

„Tanító vagyok…, és mindennap hálát adok Istennek ezért!”  
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Farkas Márta 

 

Kisújszálláson nőttem fel. Ott érettségiztem, e városból hozom 

az alapjaimat, itt vannak a gyökereim. Főiskolai diplomámat 

Egerben magyar–ének-zene szakon, mesterdiplomámat 

Szegeden kaptam. Tanítottam Karcagon és Kenderesen. Nagy 

kihívás volt a zenetagozat, a kórus megalakítása, és a 

történelem, amit tanítanom kellett az ének mellett.  2001 óta 

élek Szentesen a családommal és dolgozom a gyerekek által 

„kissbé”-nek nevezett iskolában. A tanítás mellett a magyaros 

és az énekes versenyek, a közös kórusmunka sok feladatot ad. 

A várost a családommal megszerettük, hiszen remek 

pedagógusokkal találkoztam az első pillanattól kezdve. 

 

 

Kezdeményezésemre indult be a francia nyelv oktatása, 

munkámat anyanyelvi lektor is segítette. Fontosnak tartom a 

magas szintű, naprakész szakmai felkészültséget, ezt számos 

hazai és külföldi továbbképzésen fejlesztettem. Kiemelt szerepe 

van a munkámban a projekt alapú oktatásnak, illetve a 

nagyobb lélegzetvételű projekteknek (Comenius). Számos 

sikeres pályázat teremtett anyagi és módszertani alapot ahhoz, 

hogy a diákok minél több élményhez jussanak.  

Szabadidőmben szeretek kertészkedni, és a családommal tett 

utazások alkalmával francia- és angoltudásomat csiszolgatni.  

 

Fekete Nagy 

Katalin 

 
 

Forrainé Garai-Sz. 

Julianna 

 

Szentesen születtem itt is érettségiztem. Diplomámat a bajai 

tanítóképző főiskolán szereztem.  2000 óta tanítok ebben az 

iskolában. Kedvencem a matematika, amely a diákjaim 

szavaival élve nem is tantárgy, hanem egy játék. Fontos, hogy 

a gyerekek lelkesen, örömmel jöjjenek iskolába, kedveljék meg 

a tanulást, a diáktársakkal és a tanárokkal sok-sok közös 

élményben legyen részük. Minden nyáron egy hétre sátort 

verünk Mesefalván, hogy vidám gyerekzajjal népesítsük be a 

tábort. Az alsó tagozat legfőbb célja, hogy alapos tudással 

felvértezve induljon a gyermek a felső tagozatba, mindezt a 

keresztény szellemiség jegyében. 

 

Szentesen születtem, és kisebb-nagyobb kitérőkkel most is 

ebben a szép kisvárosban élek családommal. Tanítónő a 

végzettségem, és mivel sok örömet kapok a munkámtól, így 

ennél is maradtam. A szabadidőmet tevékenyen töltöm, festek 

képeket, bútorokat, falat, szinte mindent, ami a kezem alá 

kerül. Sokat olvasok, s ha kell, kertészkedem, szeretek sütni-

főzni, kézimunkázni, közben mindenféle zenét, hangos könyvet 

hallgatni. Célom, hogy minél több boldog ember kerüljön ki a 

kezünk alól, amiben Szegedi Zoltán kollégám már régóta a 

társam.  

 

Haller Andrea 
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Szegeden végeztem az egyetem kémia-fizika szakán. Első 

munkahelyem Horvátországban volt, hiszen én ott születtem. 

Pélmonostoron abban a középiskolában kezdetem el tanítani, 

ahol anno én is érettségiztem. 8 évig dolgoztam ott, s ha nem 

jön közbe a délszláv háború, családommal nem is jövünk vissza 

Szentesre. Nagymágocson dolgoztam, majd 1996-ban kerültem 

az iskolába. Azóta a fizika és kémia mellett matematikát is 

tanítok, bár Mágocson voltak technika és testnevelés óráim is. 

Szinte minden évben vannak versenyzőim, akik a különböző 

kémia versenyeken mindig szépen megállják a helyüket.  

Horvát József 

 

 

 

Horvát Mária 

 

 

 

Szegeden végeztem földrajz-rajz szakon. Szabadidőmben 

szívesen festek, leginkább olajképeket, de gyakran használok 

akvarell, illetve pasztell technikát is. Kedvenc témáim az 

emberi test, a csendélet. Szeretek rajzot tanítani, a gyerekek 

kreatívak, rengeteg ötletük van. Nagyon jók a meglátásaik, 

főleg, ha szabadon engedik a fantáziájukat. A rajzórákon 

igyekszem különféle eszközök használatára megtanítani őket, 

művészettörténeti korszakokkal foglalkozunk, nagy 

művészekkel ismerkedünk. Szeretem, ha az alkotásokban a 

kreativitás és a humor is megjelenik. 

 

1997 óta dolgozom az iskolában tanítóként. Szívügyemnek 

tekintem a kiemelkedő képességű tanulók fejlesztését, ezért 

elvégeztem a debreceni egyetem tehetségfejlesztő-szakértő 

szakát. Időközben érdeklődésem kibővült a felzárkóztatás 

irányába is. Tanulási zavarokkal küzdő gyerekek célzott 

fejlesztését is előtérbe helyezem munkám során. Igyekszem 

minden kisdiákomban felfedezni és támogatni a kibontakozó 

egyéniséget. A legfontosabb az, hogy az iskolánkba bekerülő 

csöppnyi gyerekeknek megadjam mindazt, amelyekre későbbi 

tanulmányaik során bátran lehet építeni. 

 

Izbékiné 

Csige Hajnalka 

 
 

Karikó-Tóthné 

Puskás Gabriella 

 

 

Magyar-történelem szakos diplomámat 1991-ben kaptam 

meg.  Azóta Szentesen tanítok, 2007 óta ebben az iskolában. 

Munkámban három dolog vezérel: az általam tanított 

szaktárgyak megszerettetése; a tudásanyag hasznos átadása; 

valamint egy lehetséges életvezetési minta felmutatása 

cselekedeteimmel, beszédemmel, munkához való 

viszonyommal. Minden nap a diákjaim előtt állok, 

felelősségteljesnek tartom a hivatásomat. Szakmámban fontos 

az állandó megújulás. Ezért szereztem szakvizsgát, 

másoddiplomát. Mindezek felett a legfontosabb: „Minden 

dolgotok szeretetben menjen végbe!”  (1Kor16,14) 
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Kukoveczné  

Nánai Olga 

 

Tudatosan készültem pedagógusnak, szeretek 30 kisgyerek 

„anyukája” lenni az iskolában. Tanítói oklevelemet 

Békéscsabán, református hitoktatóit Nagykőrösön szereztem. 

Derekegyházán énektanárként dolgoztam, ebbe az iskolába 

2002-ben kerültem. Nagyon fontos számomra a hitoktatás, 

benne a gyermek-istentisztelet és a hittanóra, mert itt lehet 

igazán a gyerekfejekbe „bekukkantani”, amikor elmesélik, ők 

mit gondolnak Istenről, a hitről, az életükről. Hobbim a 

munkám és a családom. Szeretek olvasni, de erre az utóbbi 

időben igen kevés idő jut. Gondolom, majd nyugdíjasként lesz 

rá időm… 

 

Budapesten születtem, Szegeden szereztem matematika-fizika 

szakos diplomámat. Férjem révén kerültem a városba. Szakmai 

gyakorlatomat az iskola elődjében végeztem, majd a Klauzál 

iskolában dolgoztam tanárként és igazgatóhelyettesként a 

nyugdíjba vonulásomig. A városi matematika munkaközösség 

vezetőjeként igyekeztem minél több programot és versenyt 

szervezni. Gyerekkoromat a hegyek között töltöttem, ezért is 

szeretek kirándulni, és szívesen kertészkedem. Ahogy az 

iskolában a gyerekeket nevelem, úgy ápolom a kiskertemben a 

növényeket. Mindkettő fejlődése nagyon sok örömet jelent 

számomra.  

 

Labádi Lajosné 

Dalosi Anna 

 

 

Lőrincz 

Edit Andrea 

 

 

A sporttagozatos általános iskola után kissé elkalandozva, a 

debreceni zeneművészeti szakközépiskolában érettségiztem. 

Angol szakos diplomámat Szegeden szereztem. Végzős 

hallgatóként kezdtem itt dolgozni. A tanári kórus tagjaként a 

zene életem része maradt. A Comenius sportprogram 

összefoglaló projektjének helyi vezetője voltam.  Munkám 

szépsége, s egyben nehézsége is, hogy gyerekekkel foglalkozni 

nemcsak eseménydús, változatos, hanem kihívásokkal is teli: 

tanítanunk, nevelnünk is kell őket. Fontos: ne csak a 

diákokkal legyek, hanem köztük is.  

 

A családi indíttatás volt annak az oka, hogy a tanítói hivatást 

választottam. Szegeden szereztem tanító diplomámat 

természetismeret szakiránnyal kiegészítve. Jómagam a magyar 

nyelv és irodalom, a testnevelés, valamint a környezetismeret 

tantárgyakat tanítom, és részben a napközis feladatokat is 

ellátom. Immáron a harmadik osztályommal foglalkozom, 

mint ahogy az előző kettőnek is, nekik is próbálom a tudásom 

legjavát nyújtani, valamint igyekszem őket úgy nevelni, hogy az 

élet iskolájában is magabiztosan megállják majd a helyüket.  

 

 

Lukács Adrienn
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Közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, majd 

Szarvason szereztem óvónői diplomát. Napközisként 

dolgoztam, amikor áthívtak az akkori Kossuth téri iskolába, 

hogy tanítsak technikát és erkölcstant. Később elvállaltam a 

diákönkormányzat vezetését is, mert hiszem, hogy a játékon 

keresztül lehet a gyerekekhez igazán közel kerülni, és 

megismerni őket.  A technika órák mellett az ifjúságvédelmi 

felelős feladatát is ellátom. Segíteni másokon, foglalkozni velük 

igazán nehéz és nemes feladat is egyben.  Engem fiatalon tart a 

kíváncsiság, a megismerés és a tevékenykedés. Legyen az a 

kötélugrástól a rétessütésen át bármi.  

Mihály Ferencné 

Török Margit 

 

 

Molnárné 

Bodnár Henrietta 

 

 

Abban az évben kaptam itt állást, ahogy a diplomámat 

megszereztem a kecskeméti tanítóképző főiskolán. Mindig 

motivált, hogy a gyermekek érzelmi világát minél jobban 

megismerjem, tudjak nekik segíteni lelki problémáik 

megoldásában, ezért elvégeztem a mentálhigiénés szakot. 

Munkámban sok ott tanult önismereti, csapatépítő eljárást, 

játékot tudok hasznosítani. Elvégeztem egy nemzetközi 

bankárképzőt is, mert a pénzügyi világ is mindig vonzott. Ez 

az a terület, amit a gyerekekkel is meg kell ismertetni már az 

alsó tagozatban, hogy tudatos pénzfelhasználók legyenek. 

Életem része a sport, s szívesen utazom, járom a világot. 

 

Tanítói diplomámat Békéscsabán, a református hitoktatói 

képesítésemet Nagykőrösön szereztem. Jelenleg hittant tanítok 

az iskolánkban és néhány szentesi óvodában, szeretetszolgálati 

szakkört vezetek, hétvégenként gyermek istentiszteletet tartok. 

A szeretetszolgálati munkában és a gyermekek ez irányú 

érzékenyítésében találtam meg irányultságomat.  Választmányi 

tag vagyok a Keresztény Ifjúsági Egyesületben. Szabadidőmet 

is szívesen töltöm „második családommal”, énekkari 

elfoglaltsággal vagy beszélgetéssel, s ha marad még egy kis idő, 

a sportot is beiktatom elfoglaltságaim közé.  

 

Nagypál Julianna 

 

 

 

Négyesi Judit

 

  

 

Szentesen születtem, de csak a főiskola elvégzése óta élek a 

városban. Általános és középiskolai tanulmányaimat több 

városban és iskolában végeztem, biológia-testnevelés szakos 

diplomámat Szegeden szereztem. Első munkahelyem az 

Általános Iskolai Kollégium volt. 13 évet töltöttem itt. Nagyon 

szerettem a munkámat, de vonzott a tanítás is, és mikor 

lehetőségem adódott átjönni az „anyaiskolába”, szívesen 

tettem. Akkor végeztem el a földrajz szakot. Szeretek túrázni, 

mozogni, sportolni.  
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Niethammer  

Zoltán 

 

1999 szeptemberében kerültem az iskolába, és azóta 

felügyelem az egyre gyarapodó számítógépparkot. Büszke 

vagyok az iskolai honlapra, ami egyéni fejlesztésem, és 

hasonlóan fontosnak tartom az oktatóportálunkat is. Az 

általános iskolák között mindkettő az élmezőnyhöz tartozik. 

Egyedülálló az online képtárunk, ami több mint 70.000 képet 

tartalmaz. A gyors fejlődés miatt mindig keresem az új 

megoldásokat, és szerencsére a kollégáimat könnyen 

rávehetem ezek használatára.  

 

Tanító és református kántor vagyok, diplomámat Nagykőrösön 

szereztem. 2000 szeptembere óta dolgozom az iskolában, bár 

gyermekeim születése miatt tíz év után vagyok újra aktív tagja 

a tantestületnek. Nagyon szeretem a gyöngyöt, a gyöngyökkel 

való foglalkozást. A népi ékszerek készítése mellett az ősi, lelki 

mélységekből táplálkozó divatékszerek is helyet kapnak 

munkásságomban. 2012-ben a Népművészet Ifjú Mestere 

lettem, és ugyanettől az évtől gyöngyfűző iparművész is 

vagyok. Fontos számomra a gyerekek kreatív készségének 

előhívása és fejlesztése, illetve a népi gyökereink értékeinek 

mai korba való átültetése.  

Nyíri Dánielné 

Csécsy Anna 

 

 

Nyíri Dániel 

 

 

Nagykőrösön végeztem, s azóta dolgozom tanítóként és 

református hittanoktatóként iskolánkban. Az iskolai hittan 

munkaközösséget vezetem, és presbitere vagyok a Szentes 

Nagytemplomi Egyházközségnek. Segítek az egyházi 

rendezvények, így a családi vasárnapok, gyermek és ifjúsági 

istentiszteletek, ünnepi gyermekalkalmak, tanári áhítatok 

szervezésében. Szívesen tartok hittan foglalkozásokat az 

óvodásoknak is. Számomra fontos, hogy hitünket aktív, 

cselekvő módon éljük meg. Tagja vagyok az iskola tanári 

énekkarának és a városi Bárdos Lajos Vegyeskarnak.  

 

A bajai tanítóképzőben végeztem könyvtár műveltségi 

területen. 23 éve dolgozom iskolánkban tanítóként. Hosszú 

éveken át a rajz és a képzőművészetek világába is kalauzoltam 

a felsős gyerekeket. Civil állatvédő és állatmentőként, valamint 

a Hortobágyi Madárkórház munkatársaként igyekszem 

tanítványaimat is a természet, az állatok, madarak szeretetére 

nevelni, megtanítani őket arra, mi módon segíthetnek bajba 

jutott a „Teremtésben társainkon”. A természet, a művészetek 

és a zenélés a legkedvesebb tevékenységem szép 

hivatásommal, valamint az állatvédelemmel összefüggő 

munkáim mellett.  

 

Piti Éva 
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Szerencsés vagyok, mert bevezethetem az alsósokat az úszás 

rejtelmeibe és az informatika világába, a fiúkat technika órán a 

férfias teendőkbe. Sikerült megfertőznöm sok-sok gyereket és 

szülőt a hegymászás szeretetével. Lételemem a víz, amely 

körülölel, ellazít, kikapcsol. Szeretek utazni, érdekel hogyan 

élnek máshol az emberek. Elbutulás ellen vallom, az a legjobb, 

ha idegen nyelven tanul az ember. A jókedv, a játékosság a 

legfontosabb, hogy az ember örökké fiatal maradjon, vagy 

legalábbis fiatalabbnak érezze magát a koránál. S ez 

elengedhetetlenül szükséges, ha az ember gyerekek között van.  

Pólya Sándor 

 

 

Ráczné Miskolczi 

Erzsébet 

 

 

Baján szereztem tanítói képesítésemet, 1989-től tanítok 

iskolánkban. Kisiskolás korban kiemelkedő feladat a tanulás 

megszerettetése, a felfedezés örömének megismertetése. A 

játékot tartom az egyik leghatékonyabb eszköznek. A 

drámapedagógia olyan módszer számomra, melynek 

középpontjában a cselekvésen keresztül megvalósuló tanulás 

áll. Olyan tanító szeretnék maradni, aki értékeket közvetít, és 

figyelembe veszi a diákok megváltozott igényeit. A legnagyobb 

dicséret az, amikor a munka hevében a gyerekek anyunak 

szólítanak, mert ez megerősít abban, olyan meleg, elfogadó 

légkört sikerült kialakítanom, amelyet csak az otthon adhat. 

 

Diplomámat Békéscsabán szereztem. Idekerülésem óta 

matematikát és készségtárgyakat tanítok alsó tagozatosoknak. 

Szívügyem a matematika, nagyon fontosnak tartom a 

tehetséges gyerekek fejlesztését, s azt gondolom, hogy a mai 

világban előnyükre válik a megmérettetés. Törekszem a 

gyengébb képességű gyerekek felzárkóztatására is, nagy 

hangsúlyt fektetek az alapokra. A kézművesség, a kreativitás a 

szabadidőmben is nagyon fontos számomra, s így igyekszem 

ezt az érdeklődésemet a technika órákon átadni 

tanítványaimnak is.   

 

 

Seres Anita 

 

 

Szegedi Zoltán 

 

  

A pollákos érettségi után Békéscsabára kerültem tanítói 

szakra, ahol testnevelés szakirányt választottam. Utolsó 

évesként kerültem az iskolába, ahol matematikát, testnevelést, 

környezetismeretet és technikát tanítok. Fontos, hogy a rám 

bízott gyerekekkel megszerettessem a tanulást. De ne csak 

tanítsam, hanem neveljem is őket. Tanulják meg szeretni 

egymást, és vegyenek részt a közösség életében. A szabadidő 

hasznos eltöltésére is nagy figyelmet szentelek, teniszt 

oktatok, télen sí táborokat szervezek, vezetek. Minél több 

tanítványomnak szeretném bemutatni, megtanítani ezt a két 

csodálatos sportot.  
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Tomcsányiné 

Lucz Szilvia 

 

Szegeden végeztem magyar-történelem szakon. 2000-ben 

tehetségfejlesztési szakértő lettem, 2002-ben szakvizsgát 

tettem. Gyerekként is érdekelt a gazdasági-pénzügyi terület, 

ezért elvégeztem a pénzügyi-számviteli képzést a „Közgében”. 

Az ott szerzett ismereteimet előbb az óráimon, majd a 

modulheteken alkalmaztam. Ehhez kapcsolódóan végeztem el 

az ELTE-n a szakirányú képzést. Nagyon szeretek magyart 

tanítani. Az anyanyelvünk szépségének, érdekességeinek 

bemutatása igazi élmény számomra. Fő célom, hogy 

megláttassam az irodalmi művek szépségét, kibontakoztassam 

a gyerekek gazdag érzelemvilágát.  

 

A kecskeméti főiskolán végeztem, mint óvodapedagógus és 

tanító. 2000-óta dolgozom az iskolában. Nagyon fontos 

számomra a mozgás, ezért elvégeztem egy gyógytestnevelő 

szakot, egy aquafitness, és egy gyermekaerobik oktatói képzést. 

Másik szívügyem a matematika. Óráimon igyekszem 

megszerettetni a matematikát, sokat játszunk, használjuk az 

interaktív táblát, illetve a kooperatív technikákkal is 

ismerkedünk. A tehetséges gyermekekkel furfangos, 

elgondolkodtató, időnként becsapós feladatokat oldunk meg, s 

közben versenyekre is készülünk. Gyermekkori álmom volt, 

hogy tanító lehessek, nagyon szeretem azt, amit csinálok! 

 

Urbancsokné  

Tóth Ildikó 

 

 

Vanó Éva 

 

 

Amikor a tanárképző főiskolára jártam, úgy gondoltam, a 

diploma megszerzése után az újságírással szeretnék 

foglalkozni. Ezért is jelentkeztem a kommunikáció szakra, s a 

friss diplomával kezemben azonnal munkát kaptam a Rádió 

Szentesnél. 2005-ben kerültem az iskolába, ahol kezdetben 

csak magyart és történelmet tanítottam, s most már a 

fejlesztőpedagógusi diplomával a tanulásban kicsit elakadó 

gyerekekkel is foglalkozom. Az újságírástól nem szakadtam el 

végleg, de ma már szívesebben vagyok a gyerekek között, hogy 

velük együtt egy igazi iskolaújságot szerkeszthessek! 

 

A tanítóképző főiskolát úgy végeztem el, hogy közben egy 

iskolában dolgoztam napközisként, tanítóként és 

úszásoktatóként. Gyerekkorom óta vízilabdáztam (1991-ben 

Európa bajnoki cím, 1993-ban BEK-győzelem és kétszer 

Magyar Bajnokság). Az iskolában természettudományos 

tárgyakat, illetve testnevelést, úszást, technikát és rajzot 

tanítok. Időközben elvégeztem az aquafitness és kölyök 

aerobik oktatói tanfolyamot is. Szeretném, hogy legalább 

„felhasználói” szinten minden gyerek szeresse meg a vizet, és 

lehetőség szerint rendszeresen sportoljanak valamit. 

 

Vidovicsné 

Szamosi Csilla 
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Iskolán belül, tanórán kívül… 
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Az én iskolám  

Az én iskolám a Kiss Bálint Református Általános Iskola. Szép narancssárga külseje 

van, amely hívogatóan csalogatja az anyukákat, apukákat. Amint belépünk egy 

folyosóra, egy új életbe csatlakozhatunk. A folyosó kékes és vidám. Szünetben az 

udvarról halljuk a nevetést, a visítást, és a sikolyokat, melyek átlagos gyerekzajok. 

Amikor óra van, akkor viszont csak a tanárok és tanárnők magyarázata hallatszik 

tompán mindenfelől.  A hangulat mindenhol vidám, s ha belépünk egy 

osztályterembe, takaros székek és asztalok tárulnak elénk. A székeken lustán 

himbálóznak a táskák. A táblán sok-sok egyenlet, betű és sok más látható. A gyerekek 

nagyon kedvesek, és betartják az iskola szabályait. Mind vidámak és szorgalmasan 

tanulnak. Négy éve járok az iskolába, de mindig ér valami új. A közösség és a tanítás 

sem mindennapi. Ezért ez a kedvenc iskolám.  

Sebestyén Szintia (4.b, 2013) 

 

 

Az én iskolám. Magyar Péter rajza (6.b, 2014) 
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Az Alapítvány 

 

1997-ben két nagylelkű és jó szándékú vállalkozó hozta lére a Kiss Bálint 

Református Általános Iskoláért Alapítványt, amelynek legfőbb céljaként a színvonalas 

oktató és nevelőmunka támogatását, az iskola technikai felszereltségének javítását, a 

tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók támogatását jelölte meg. Azóta 

alapítványunk, köszönet a támogatásoknak és az adó felajánlott 1%-ának, szép 

alaptőkével rendelkezik. Az utóbbi években már sokféle támogatást tudtunk nyújtani, 

például jutalmakat, színházlátogatást, kirándulásokat, táborokat, eszközfejlesztést.  

Legutóbb az alapítvány az iskola újonnan felépített épületszárnyának berendezéséhez 

nyújtott jelentős segítséget.  

Alapítványunk elválaszthatatlan a támogatások összegyűjtésének legfőbb 

fórumától, a kétévenként szervezett Jótékonysági Esttől. 2014-ben, kilencedik 

alkalommal került sor az iskolánk életében méltó helyre került, színvonalas bál 

megszervezésére. A szokásokhoz híven a rendezvényre elsősorban a diákjaink szüleit 

és az iskola nevelőit, dolgozóit hívjuk és várjuk. Az Est helyszínéül az utóbbi években a 

Megyeháza dísztermét választottuk, ahol elegáns körülmények között svédasztalos 

vacsorával vártuk a vendégeinket. Örömünkre szolgál, hogy minden alkalommal sok-

sok támogatást, tombola-felajánlást kapunk a szülőktől és a kollégáktól, ami 

hozzájárul a bál sikeréhez és az alapítványnak felajánlott bevételhez. 

 

 

A nyitótánc (2014) 
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Egy másik alapítványi kezdeményezés – a Családi Nap – is sikerrel végződött, 

amit 2013 tavaszán a szülői munkaközösség rendezett. Izgalmas játékok, ugrálóvár, 

finom sütemények és szendvicsek várták a diákokat egész nap.  

Köszönettel és hálával tartozunk mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal 

hozzájárulnak az alapítvány működéséhez és támogatásához, ami az iskolánk életében 

jelentős előrelépést hoz. 

Dr.Mokbelné Bacsa Éva 

 

Kitekintés az európai oktatásra 

  

Iskolavezetőként, kihasználva az uniós pályázati lehetőségeket, a Tempus 

Közalapítvány támogatásával, három alkalommal vehettem részt külföldi 

tanulmányúton (Szakértői tanulmányutak). 2005-ben a svédországi Helsingborgban 

egy, az önszabályozott tanulásra alapozott iskolai programot mutattak be. 2009-ben 

Funchalban (Madeira-szigetek) a pedagógusok értékelése Európában volt a legfőbb 

téma. Egy évvel később, 2010-ben pedig Ciprus fővárosa, Nicosia adott helyet annak 

az egyhetes programnak, ahol az általános iskolai nyelvoktatás helyi hagyományaival 

ismerkedhettem meg. Ezek a programok igazi kihívást jelentettek számomra, 

hatalmas tapasztalatot, kapcsolatokat, sok esetben szemléletváltást hoztak.  

A legnagyobb hatással azok az európai iskolai kezdeményezések és 

hagyományok voltak, amelyek a tanulói (tanári) autonómia, önállóság, a tanulás iránti 

felelősség kialakításának támogatására irányultak. Ezeket figyelhettük meg a 

tantermek berendezésein, az alkalmazott munkaformákon, a számítógép és az 

internet felhasználási gyakorlatán. A nyelvtanítás erre kiváló terep, s ezen a területen 

már sikerült is kisebb-nagyobb előrelépést tennem. A nyitott tantermek fegyelmező 

ereje a másik, amit megfigyeltem, s ami hazai iskolákban is sok helyen megoldást 

jelentene a magatartásproblémák kezelésében.  

A tapasztalataimat igyekszem a lehetőségek szerint felhasználni és beépíteni, 

időnként „becsepegtetni” a hazai, néha eléggé lassan mozduló közgondolkodásba. 

Emellett nagy élményt jelentett ezekben a nemzetközi csoportokban egyedül 

képviselnem a hazai oktatást, bemutatni erősségeinket, nehézségeinket, s mindig 

jólesően állapítottam meg, hogy az európai kollégák nagy tisztelettel fogadnak 

bennünket, és sokan keresik az együttműködési lehetőségeket a magyar iskolákkal és 

pedagógusokkal. 

Dr. Mokbelné Bacsa Éva 
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Tehetségpont  

  

„Ha nem is mindenki tehetséges, de mindenki, […] lehet tehetség,  

csak szárnyakat és nem mankókat kell neki adni."  

/Gyarmathy Éva/ 

 

 Iskolánkban a tehetséggondozásnak kiemelt szerepe van. Az utóbbi években 

számtalan tartalmi és formai elemmel gazdagodott a pedagógiai programunk ez a 

szeglete. A „szárnyak”, azaz a lehetőségek biztosításánál az alábbi alapelvek 

érvényesülnek: jelentős módszertani innováció a tanórákon (projekt munka, egyéni és 

csoportos tananyag feldolgozás, IKT bevonása a tudáskonstrukcióba, stb.). Sokrétű, 

gazdag tanórán kívüli tevékenységek. A tehetséggondozást nem azonosítjuk a 

tanulmányi versenyekkel, s ezekre való felkészítéssel. 

  

Meggyőződésünk, hogy az iskola akkor 

tesz legtöbbet a tehetséggondozás 

érdekében, ha lehetőséget biztosít a 

szunnyadó tehetség felismerésére és 

kibontakoztatására, ezt pedig azzal éri el, 

ha sokszínű, kreatív tevékenységekre 

ösztönző feladatokkal látja el tanulóit, s 

nem csak a „jó tanulókat”.  

A Tehetségpont emblémája 

 

Felismertük, hogy az oktatásban szinte kizárólag az írás, olvasás és az alapvető 

számolási műveletek kaptak fontos szerepet, ám azok a gyerekek, akik ezeken a 

területeken hiányossággal kerülnek iskolába (akár fizikai, akár gazdasági vagy 

szociológiai okokból) lemaradnak, hátrányba kerülnek a többiekkel szemben. Pedig 

elképzelhető, hogy más funkcióik viszont az átlag felett működnének. De ennek 

bizonyítására nem lesz módjuk a későbbiekben. 

 Iskolánk tehetséggondozó programja azt a célt tűzte ki, hogy vegyük észre 

ezeket a „más jellegű” képességeket, és tekintsük őket a „tehetség-ígéretnek”. 

Továbbképzéseken tudatosítottuk a kollégákkal, hogy a „tehetség” nem azonos a 

magas IQ-jú, jól tanuló, szófogadó gyerekkel, hiszen különbséget kell tenni az iskolai 

tehetség és a produktív tehetség között. A valóban tehetséges tanulók felismerése 
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rendkívül nehéz feladat. A különféle tehetségfajták meglétének első jelei különböző 

életkorokban jelenhetnek meg, és egyéni eltérések is vannak a tehetség 

felbukkanásában. Fontosnak tartjuk azt a megállapítást, hogy „számos tehetség csak 

külső motívumok hatására aktualizálódik és válik észlelhetővé” (Koncz István). 

Iskolánkban éppen ezt a külső motívumot szeretnénk biztosítani minden tanulónk 

számára. Tehetségfejlesztő programunkat az alábbi célok mentén állítottuk össze: 

 – tanulóink erős oldalának feltérképezése és fejlesztése 

  – diákjaink gyenge oldalának kiegyenlítése, fejlesztő pedagógus bevonásával 

 – megfelelő légkör kialakítása (pedagógus-diák, diák-diák között) 

 – a gyerekek regenerálódását segítő szabadidős programok szervezése, vagyis 

olyan területek támogatása, amelyek nem relevánsak a gyermek tehetsége 

szempontjából. 

 Az elmúlt években több olyan kezdeményezés látott napvilágot, amely jelentős 

előre lépést jelentett a tehetséggondozás megújításában (pl. iskolai ünnepek 

rendhagyó megünneplése, Modul hét programjai, stb.). Tehetséggondozó 

programunkban kiemelt figyelmet szentelünk az oktatásban alkalmazott 

módszereknek. A munkaformák esetében gyakran alkalmazzuk a csoportmunkát, a 

kooperatív technikákat, az önirányító kiscsoportos tanulást. 

 

 

„Csalamádéprojekt” a 2.b-ben (2007) 
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A tehetséggondozáshoz javasolt szervezeti formák közül a mi körülményeinket, 

adottságainkat, lehetőségeinket számba véve az alábbiakat alkalmazzuk: 

 – A tehetségfejlesztést a tanórákon, a differenciálással kezdjük. Az osztályon 

belüli belső differenciálást, illetve az individualizált oktatást szolgálja a már évek óta 

működő „nívócsoportos” foglalkoztatás. 

 – A modulrendszerű oktatás, ami „híd”a tanórák és a szakkörök között 

 – Oktatáson kívüli programok, szakkörök, sportkörök: pl. természetjárás 

 – Tehetséggondozó nyári táborok (pl. Mesefalva tábor, kötélugrás edzőtábor) 

 – A fejlesztés egyik módjaként ismert a versenyeztetés is. Külön figyelmet 

fordítunk arra, hogy egy-egy tanuló ne menjen „túl sok” versenyre, mindig szem előtt 

tartjuk azt, hogy a gyereknek mihez van kedve. 

 

 

Lakóházak projekt a 2.a-ban (2013) 

 

Alsó tagozat: az első osztályokban pedagógiai asszisztens segíti a biztos alapkészségek 

kialakítását, a 2-4. évfolyamon a két legfontosabb területen matematikából és 

magyarból csoportbontás segíti a hatékony tehetséggondozást. Emellett egyéni 

fejlesztés, illetve különböző szakkörök segítik a felzárkózást, a kiemelten tehetséges 

tanulók előrelépését. Az alsó tagozatban évente kétszer projekthétre kerül sor. Felső 

tagozat: A tehetségfejlesztés a csoportbontások (matematika-magyar, idegen nyelv, 

technika) és a tanórai munka során alkalmazott dúsítás, változatos differenciálás 

segítségével történik.  
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 A tanulók fejlődésének nyomon követése első osztálytól indul, tanulói 

portfóliók kialakításával, intézményi mérési rend szerint, egyénileg feldolgozott 

teljesítményterületek elemzésével. Az elemzést követő egyéni fejlesztési tervek 

készítése, megvalósítása garancia a tanulók tehetségének kibontakoztatására. A 

fejlesztő munkát 2 főállású fejlesztő pedagógus is segíti. 

 Az intézmény rendszeres résztvevője a Szegedi Tudományegyetem szakmai 

kutatásainak, méréseinek. Emellett rendszeres kapcsolatot tart a Debreceni 

Egyetemmel is. Ezek a kapcsolatok nagyban segítik az iskola fejlődését a pedagógia és 

pszichológia szakterületén. 

 A tanári kar nagyon innovatív, rendszeres résztvevői a különböző 

továbbképzéseknek. A teljes tantestület elvégezte a Tanulás tanítása, illetve a 

Projektpedagógia tanfolyamot, minden pedagógus naponta használja a 

számítástechnika eszközöket, a felső tagozat minden tanára megszerezte a nem 

szakrendszerű képzés folytatására alkalmas végzettséget. A tantestület harmada 

szakvizsgázott, többdiplomás pedagógus. Speciális végzettségek: tehetségfejlesztés, 

mentálhigiénia, pedagógiai mérés és értékelés, médiaismeret, néptánc, tanulás 

tanítása, mozgásterápia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, elsősegélynyújtás. 

 Az intézmény két évtizedes munkája során olyan légkör jöhetett létre, amely 

felmutatja a keresztény szellemiség értékeit. A tanulókkal való személyes törődést és 

egyéni odafigyelést, az oktatást-nevelést komplex egységként kezelő pedagógusok 

biztosítják. Az osztályfőnökök munkáját segítik a hitoktatók és az ifjúságvédelmi 

felelős is. Közös munkájuk lényeges eleme a lelki gondozás, amelynek eredménye az 

odafigyelő, szeretetteljes kiegyensúlyozott iskolai légkör. Munkaközösségeink tagjai 

team-munkában dolgoznak, de nagyon jó az együttműködés az egyes 

munkaközösségek között is. 

További terveink a tehetséggondozás terén: Tehetségnap más néven Tudásvásár 

szervezése, amelynek célja:  

– a természettudományok népszerűsítése, visszahelyezése a tanulók  

érdeklődési körébe, 

 – az önálló „kutatómunka” megalapozása gyermekkorban, 

 – a tanulmányi versenyek tartalmi és formai megújítása, 

– a sokoldalú tehetségnevelés. 

Iskolánk 2012. május 13. óta viseli a Tehetségpont címet. (Elérhető: 

tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-100-004-038) 

Tomcsányiné Lucz Szilvia 
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A modulhetek 

Tanulás tanóra nélkül 

 

„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem 

megmutatja nekik, hogy arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” 

 /Kahlil Gibran/ 

 

A 2009/10-es tanévben új kezdeményezésként indítottuk el iskolánkban a 

modulhetek rendszerét. Ennek lényege, hogy a tanév során három alkalommal egy-

egy héten keresztül nem a hagyományos módon szerveztük meg a tanulási-tanítási 

folyamatot.  

Az előzményt az a látogatás jelentette, amelyet Karikó-Tóth Tibor igazgatóval 

és Dr. Mokbelné Bacsa Éva igazgatóhelyettessel tettünk a törökszentmiklósi Bethlen 

Gábor Református Általános Iskolában. Az iskola igazgatónőjével való beszélgetés 

során körvonalazódott bennünk a modulhetek megvalósításának lehetősége. 

A kollégákkal megismertettük a tapasztalatainkat, majd szakmai beszélgetések és 

ötletbörze következett, melynek eredményeképpen a saját iskolánkra, saját 

tantestületünkre vonatkoztatva dolgoztuk ki a rendszert. Elsősorban egy olyan 

gazdagító program megvalósítása volt a célunk, amely megfelel a nem szakrendszerű 

oktatás követelményeinek is. A gazdagítás célja elsődlegesen nem az ismeretek 

bővítése, hanem az olyan képességek fejlesztése, mint a kreatív gondolkodás és 

problémamegoldás, a kritikai gondolkodás stb. A gazdagító programok jellemzője a 

nagyfokú komplexitás, azaz a dolgok sokoldalú megközelítése, ami a magasabb szintű 

gondolkodási eljárások alkalmazását követeli meg. Az összefüggésekre koncentrálás, 

ami a hivatalos tananyag és az azon túlmutató témakörök egyes részei közötti 

kapcsolatok felismertetését célozza. Emellett újszerű források bevonása, vagyis olyan 

anyagok, eszközök, tárgyak, berendezések, tankönyvön kívüli információforrások 

felhasználása, amelyekkel a tanulók a szokásos órai keretek között nem, vagy alig 

találkoznak. Fontos szempont volt a választhatóság, vagyis a tanuló az egyéni 

érdeklődése és igényei alapján maga választhatja meg, hogy mit szeretne tanulni. 

 Ezeknek az elveknek a figyelembe vételével állítottuk össze a modulhetek 

„tantárgyfelosztását”. Ennek koordinálását én vállaltam el, Dr. Mokbelné Bacsa Éva, 

Karikó-Tóthné Puskás Gabriella és Antalné Koncz Éva segítségével. Mindenki 

eldöntötte, milyen témát, területet kíván feldolgozni, erre hány órára/modulra van 
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szüksége. A kollégák nagyobb része rengeteg ötlettel állt elő, ezek közül kellett 

szelektálni, illetve ezeket belehelyezni az órarendi struktúrába. 

 

 

Természetfotózási modul (2011) 

 
 A modulheteket 4 tanéven keresztül szerveztük meg, a 2013/14-es tanévben a 

Köznevelési törvény változásai miatt nem valósíthattuk meg. Célunk azonban, hogy a 

lehetőségeket kihasználva újra elindítsuk, ha némileg módosítva is, ezt az újszerű 

oktatási formát.  

 

A modulhetek rendszerének bemutatása 

 

A modulokat kötelező és szabadon választott foglalkozásokra osztottuk. A 

szabadon választott modulok többsége egy egész délelőtti elfoglaltságot jelentett a 

tanulóknak. Mindkét korcsoportban (5-6. és 7-8. osztály) az iskolai honlapon (motto) 

jelentkezhettek a gyerekek a felkínált lehetőségek közül választva. A kötelező 

modulokat pedig órarend szerint látogatták a diákok. A hiányzásokat egy 

nyomtatványon vezette minden tanár, illetve ide írta be az elvégzett anyagot is. 

A tanítási napok menete sem a hagyományos módon történt. Minden reggel 

az osztályfőnök vitte fel a gyerekeket az udvarról, és az első fél órát vele töltötték. 

Ekkor hangzott el a reggeli áhítat, majd megbeszélték az aznapi modulokat, 

teendőket, problémákat. A gyerekek visszajelzése alapján ez nagyon hasznos volt. Az 

osztályfőnöki után következtek a másfél órás blokkok, köztük húsz perces szünetek.  
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Kötelező modulok: 

A tantervben előírt anyagrészek, témák közül kiemeltük egy-egy modulba a 

Honismeret (5. és 6. évfolyam), valamint az Állampolgári ismeretek (8. évfolyam) 

tantárgyakat. A honismeret elméleti feldolgozását a gyakorlatban a Mesterségek 

utcája modul segítette, amelyen a gyerekek gyertyát öntöttek, kékfestőt készítettek, 

papírból parasztházat maketteztek, nyakláncot fűztek, kenyeret sütöttek. Mind az 

elméleti, mind a gyakorlati részeket a Koszta József Múzeumban tartottuk az ottani 

múzeumpedagógus bevonásával. Egy-egy modult szántunk a könyvtári ismeretek 

összefoglalására az ötödik osztályban. 

A két 5. osztályban az első évben mindhárom modulhéten 4-4, a következő 

évtől 3-3 tanulásmódszertan foglalkozást tartottunk, mert alapvető fontosságúnak 

tartjuk, hogy a tanulók megismerkedjenek a hatékony tanulás módszereivel, illetve ez 

a közösségformálásnak is jó eszköze. 

Az évek során több, a matematikai-logikai gondolkodást fejlesztő modult is 

kidolgoztak a kollégák: 5. osztályban a Kártyajátékok, 6.-ban és 8.-ban az IQ, 7.-ben  

A sakk alapjai modulok. A hatodikosok geometriai látását a Testek építése modullal, a 

hetedikesekét pedig a Kalandozások a rajzgömbön modullal fejlesztettük. A 

Mindennapok matematikája hatodikban gyakorlati feladatokra épült.  

 

Az egészséges életmódra nevelés fontos 

része iskolánk pedagógiai programjának, 

így ez megjelent a modulok között is. Az 

ötödik évfolyamosoknak Egészsé-

günkért mozgással, a hatodikosoknak 

Egészségtan címmel tartottunk 

foglalkozásokat, a nyolcadikosok pedig 

Elsősegély alapismereteket tanultak. A 

mozgás, a sport is fontos terület, ezért 

volt lovaglás, korcsolyázás, bowlingozás, 

kenuzás, de az önvédelem (képünkön 

2011) alapjaiba is bepillantást nyerhettek 

a diákjaink.  

A KRESZ ismerete nagyon fontos, 

tantervben mégsem szerepel. Ezt a 

hiányt pótoltuk a Kresz modulban, ahol 
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az alapvető közlekedési szabályokkal, táblákkal ismerkedhettek meg a gyerekek. 

Tudni illik, hogy mi illik címmel a 8. osztályosok ismerkedhettek meg az alapvető 

személyes és társasági viselkedés normáival. Előkerült a találkozás, az emberi 

kapcsolatok protokollja, az öltözködés és az étkezés legfontosabb illemszabályai. Egy 

étterembe is elmentek, ahol az étkezéssel kapcsolatos illendő viselkedést gyakorolták.  

 

 

Pénz világa projekt nap az alsó tagozatban (2014) 

 

A hetedikeseket „A pénz világá”-ba kalauzoltuk, itt alapvető pénzügyi-

gazdálkodási ismeretekkel bővíthették ismereteiket a tanulók. A pályaválasztás 

lehetőségeit is szem előtt tartva önismereti foglalkozásokon is részt vettek. 

A nyolcadikosok ismereteit a könnyűzenével egészítette ki egy modul, itt a 

gyerekek maguk gyűjtöttek zenéket, melyeket aztán közösen elemeztek a tanárnővel. 

Az önismeret, a pályaválasztás mellett a helyi média (újság, rádió, televízió) megis-

mertetése is helyet kapott. Hittanos kolléganőnk Tehetség, siker, Biblia című modulja 

bibliai alakok életútjának végigkövetésével mutatott utat a gyerekek számára.  

 

Szabadon választható modulok 

Az 5.-6. évfolyam szerdán, míg a 7.-8. osztály pénteken vehetett részt az 

általuk választott modulokon. A kisebbek készíthettek makettet, kertészkedhettek, 
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kézműveskedhettek, megismerkedhettek a robotikával, illetve a V-LOGO 

működésével, túrázni mehettek, sportolhattak, vagy választhatták a multimédiás 

hittant, amelyet tánctanulás egészített ki.  

A nagyobbak is hasonló lehetőségek közül választhattak: volt informatika, 

sport, túra, hittan, illetve filmtörténet és látványos kémiai kísérletek. A harmadik 

modulhéten két csoport csatlakozott egymáshoz, és barlangtúrán vettek részt. A 

multimédiás hittant a harmadik héten felváltotta a geoláda keresés. 

 

Tomcsányiné Lucz Szilvia 

 

Az új kihívásoknak megfelelni 

 
A nevelés és oktatás területén az utóbbi években jelentős változások követ-

keztek be. Szakmai fórumokon egyre gyakrabban hallani a kompetencia, az elszámol-

tathatóság, a pedagógiai hozzáadott érték stb. fogalmakat. Országos szinten beveze-

tésre került a kompetenciamérés, de diákjaink részeseivé váltak különböző nemzet-

közi megmérettetéseknek is (pl. PISA). Ezek a feladatok új kihívások elé állítják az 

iskolákat és a pedagógusokat.  

2005-ben jelentkeztem az SZTE Neveléstudományi Intézetének pedagógiai 

mérés és értékelés szakértői képzésére, ahol megismerkedtem a tantárgyi és egyéb 

pedagógiai mérésekkel, értékelési lehetőségekkel, illetve betekintést kaptam a peda-

gógiai kutatás izgalmas világába. A szakvizsga után, a tanulmányok folytatásaként 

felvételt nyertem az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolába, ahol bekapcsolódtam 

a pedagógiai kutatómunkába, amelynek eredményeit hazai és külföldi konferenciákon 

mutattam be, valamint publikációim jelentek meg a neveléstudományi folyóiratokban 

(Iskolakultúra, Magyar Pedagógia, Alkalmazott Pszichológia, Magyar Református 

Nevelés). 

Kutatási területként a nyelvtanulás kognitív és affektív tényezőinek vizsgálatát 

választottam. A disszertációmat „Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szö-

vegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában” címmel nyújtottam be, 

amelynek megvédésére 2014 novemberében került sor. Úgy érzem, hogy a tanítás és a 

kutatómunka összekapcsolása kiváló konstrukció ahhoz, hogy a külön-külön 

megszerzett tapasztalatokat kölcsönösen felhasználjam mindkét területen. 

 

Dr. Mokbelné Bacsa Éva 
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Kiss Bálint MédiaMűhely 

 

„Fontos, nagyon fontos lenne a hagyaték rögzítése, archiválása!”  

/Rózsa Gábor muzeológus/ 

 

Sokan olvashatták az iskolai DVD lemezek borítóján a feliratot KM, azaz Kiss 

Bálint MédiaMűhely. De mit is takar az elnevezés? 

2004-ben indult először útra a Comenius csapat, akkor Franciaország volt az 

úti cél. Az út és a fellépések élményeit Karikó-Tóth Tibor rögzítette videokamerával, s 

a felvett filmanyagból a hazaérkezés után elkészült az első MédiaMűhely DVD 

kiadvány. Ezt a későbbiekben minden Comenius év eseményeinek filmes archiválása, 

és DVD-n való megjelentetése követte.  Az iskolai farsangok produkciói először 2006-

ban kerültek kiadásra, s természetesen azóta nem múlhat év Farsangi DVD nélkül. Így 

2014. év végéig összesen 15 lemez jelent meg.  

A Szentesen működő Amatőrfilm Klub (AFK) Szentesi Híradó címmel 1960 és 

1982 között viszonylag rendszeresen, évente 2-4 alkalommal 10-15 perces 

alkotásokban mutatta be a város és a kistérség életének legfontosabb eseményeit, 

történéseit. Ezek a jellegzetes, egyedi hangvételű riportok, filmetűdök országosan is 

egyedülálló módon dokumentálták az akkori Magyarország sajátos kisvárosi létét, 

visszaidézve a Kádár-korszak évtizedeit. Amikor rögzítették, az alkotók nem is 

sejthették, hogy felvételeik évtizedekkel később kortörténeti jelentőségűvé válhatnak. 

Karikó-Tóth Tibor összegyűjtötte, digitalizálta ezeket a felvételeket. Szerkesztésében 

2005-től 2011-ig 5 DVD kiadvány jelent meg, 

amely az Amatőrfilm Klub és a Szentesi 

Videóújság anyagait tartalmazza. 

A médiatanári végzettséggel is rendelkező 

igazgató 2005 óta vezeti a Városi Könyvtárban 

kéthetente értékes filmeket bemutató Városi 

Filmklubot. Így a Magyar László által működtetett 

Filmmúzeum (Őze Lajos Filmszínház) és a 

nyolcvanas években működő Filmtéka (Ifjúsági 

Ház) hagyományai újjáéledhettek. Ezek mellett 

2006-tól a Szentes Televízió (egykor Civil TV) 

kulturális riportere, műsorvezetője. 
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A Biblia megismerhető 

Multimédiás Bibliaismereti Verseny és Szakmai nap 

 

 Iskolánk évek óta szeretett volna csatlakozni azokhoz az intézményekhez, akik 

országos református tanulmányi versenyt rendeznek. Úgy gondoltuk, hogy nálunk 

mind a szakmai, mind a tárgyi feltételek adottak egy olyan verseny megvalósításához, 

amely újabb kihívást jelenthet a hitoktatóknak a feladatok elkészítésében, illetve 

testvéreinknek a versenyre való felkészítés során. Szerettük volna megmutatni, hogy a 

Biblia megismerhető a legmodernebb technika segítségével is. Szem előtt tartjuk Pál 

apostol intését: „mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg”. (1Thessz 5,21) 

 Mivel a református iskolák hagyományos versenyei szinte teljes egészében 

lefedték azokat a területeket, ahol tanulmányi versenyt lehetne még indítani, olyan 

területet kellett keresnünk, ami még nem szerepelt a versenynaptárban. Ez a terület az 

informatika, amihez hozzákapcsoltuk a hittant is, bibliaismeret címszóval. Az ötlet és 

a verseny elindítása, valamint a szervezési feladatok java része Nagypál Julianna 

munkája. A rendezvény sikeres lebonyolításához viszont az iskola minden 

dolgozójának együttműködésére, csapatmunkájára szükség van.  

 A számítógépek és az internet alkalmazása egyre népszerűbb az oktatásban, a 

gyerekek nagyon kedvelik, így olyan tanulókat is megmozgathat ez a rendezvény, akik 

egy egyszerű informatikai vagy bibliaismereti versenyre nem szívesen jelentkeznének. 

Remek alkalom ez arra is, hogy református iskolák diákjai megismerkedhessenek, 

levelezhessenek egymással a szentesi vendégszeretet mellett.   

 

 

A feladatok megoldása közben (2014) 
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2007-ben indult útjára a Multimédiás Bibliaismereti Verseny. 2008-ban a Biblia éve, 

2009-ben Kálvin születésének 500. évfordulója adta a rendezvény apropóját. Az ezt 

követő versenyeken a református egység éve, az önkéntesség európai éve, majd a 

hitvallás éve adott témát versenyünknek. 2014-ben az újfordítású Biblia 

népszerűsítése volt a célunk. 

 A Multimédiás Bibliaismereti Verseny lebonyolításához egy szabványos 

Moodle szerver (későbbiekben MOTTÓ) használatát terveztük. Adott volt tehát az 

eszköz, amelynek segítségével sokféle érdekes feladatot lehetett elkészíteni, a 

versenyzőknek pedig megoldani; a feladatok javítása is gyors és egyszerű, szinte 

(90%-ban) emberi szubjektivitástól mentes. Régóta rendelkezünk szükséges technikai 

háttérrel: multimédiás gép, 5 interaktív tábla, laptopok és projektor várta a 

versenyzőket, és biztosította a versennyel párhuzamosan zajló szakmai rendezvény 

sikeres megvalósítását. Számos pályázatnak köszönhetően ma már 50-nél is több, 

korszerű multimédiás számítógép áll a rendelkezésünkre. Minden tanteremben 

található laptop hálózati csatlakozási lehetőséggel. Az interaktív táblák száma is 

megduplázódott. Ennek köszönhetően akár egy nagyobb létszámú verseny 

lebonyolítása sem okoz technikai problémát. 

 Az előzetes- és a versenyfeladatok elkészítését kiemelt szakmai munkának 

tekintjük, az előkészítéshez minden évben nagy várakozással látunk hozzá. Célunk, 

hogy minél ötletesebb és érdekesebb feladatokat oldhassanak meg a gyerekek, ehhez 

elegendőek a hittanórán és informatika tanultak.  A feladatokat úgy tervezzük, hogy 

minden olyan feladattípusból gyakorolhassanak a gyerekek, amelyek a 

versenyfeladatok között is szerepelni fognak. Ezzel az a célunk, hogy a 

megmérettetésen már ne okozzon gondot a MOTTÓ-ban való eligazodás. 

 A verseny résztvevői három korcsoportban, 2-2 fős csapatokban mérhetik 

össze tudásukat a 3-4., 5.-6. és 7.-8. évfolyamon. Iskolánként 3 csapat nevezésére van 

lehetőség. Olyan – a gyerekek fantáziáját, kreativitását megmozgató – 

feladattípusokat választunk, amelyeket az informatikai jártasságaik és a hittan órákon 

megszerzett bibliaismereti, egyháztörténeti és egyházzenei tudásuk alapján meg 

tudnak oldani. Többek között bibliaismereti teszt, filmes rejtvény, egyházi ének 

felismerés, bibliai térképismeret, szövegszerkesztés, rajzolás. Az adott év 

aktualitásához illeszkedő összetett internetes keresési feladat is színesíti a feladatsort. 

A válaszokat a gép pontozza, a feladatsor és a pontozás később is elérhető.  

 A versennyel egy időben szakmai napot is tartunk. Ezekre az alkalmakra külső 

előadót kérünk fel, vagy saját kollégáink osztják meg velünk továbbképzéseken 
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szerzett tapasztalataikat. Az előadások témája változatos. Néhány a teljesség igénye 

nélkül: Az interaktív tábla használatának lehetőségei az oktatásban. A projekt alapú 

oktatás. A szövegértés fejlesztésének lehetőségei a hittan órákon. Felelősség azért, ami 

körülvesz. „Csak pozitívan”, Draskóczy Balázs előadása és bemutató órája egyházi 

énekből. Az évek során előadónk volt többek között Böjte Csaba ferences rendi 

szerzetes, dr. Hetesi Zsolt fizikus, dr. Szakály Zoltán egyetemi docens. 

 

 

Előadása után könyvet dedikált Böjte Csaba ferences rendi szerzetes (2013) 

 

 Általában 10-15 iskola tisztel meg minket azzal, hogy versenyzőket hoznak 

iskolánkba, városunkba. 2014 márciusában nyolcadik alkalommal rendeztük meg 

versenyünket. Ekkor döntöttünk úgy, hogy a multimédiás versenyt kibővítjük egy 

prezentációs előadói résszel is. Itt előzetesen megadott témák közül választhattak a 

tanulók, amit önállóan feldolgoznak, majd kiselőadás formájában mutatnak be 

számítógépes prezentációval. Idén az alábbi témák közül választhattak: Református 

hitvallás, Cselekvő hit, „Református – szeretem.” 

 A verseny olyan tanulóknak ajánlott, akik szeretik és tudják is a hittan órán 

elsajátítható ismereteket, énekeket, jól ismerik a bibliai történeteket, és mindemellett 

érdeklődnek az informatika iránt is. 

 

Nagypál Julianna – Niethammer Zoltán – Nyíri Dániel 
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Könyv – rajz – ének  

 

A humán munkaközösségünk névadója, Szenczi Molnár Albert a XVI. sz. 

végén, a XVII. sz. elején élt református lelkipásztor, nyelvész, zsoltáríró és műfordító, 

akinek latin-magyar szótárát több száz évig használták, zsoltárszövegeit pedig ma is 

énekeljük.     

Az eltelt húsz évben egyre jobban felszerelt tantermi környezetben 

végezhetjük munkánkat. Az iskolai könyvtár fejlesztésének köszönhetően szótárak, 

kézikönyvek kerültek a polcokra; az infokommunikációs eszközök segítségével pedig 

még színesebbé tehettük az oktatást minden tanteremben.  

A tanítási-tanulási környezet változása folyamatos önképzést illetve 

továbbképzést jelentett számunkra.  De saját kreativitásunkból fakadóan kezdtük el 

pl. az epocha-rendszerű, majd a modul-rendszerű tanítást vagy a magyar-matematika 

tantárgyak csoportbontásban tanítását. Az idegen nyelvek területén nívócsoportban 

folyik az oktatás. Angol nyelvből az Eleven interaktív oktatóprogram használata is 

támogatja a nyelv játékosabb megismerését. Az idegen nyelv oktatása (több év 

folyamatos pályázatainak köszönhetően) teljes IKT ellátottsággal valósul meg. 

Megbízható, jó alapot tudunk adni tanítványaink további fejlődéséhez, nem egy 

esetben akár a nyelvvizsgához is. 

Fontosnak érezzük a művészeti 

nevelést. Évek óta működik drámajáték 

szakkör, mint ahogy a rajztehetségek 

kibontakozásának is teret adunk. 

Hagyománya van a diák énekkarnak, a 

felsős osztályok éneklő versenyének, a városi 

gyermek énekkarok találkozójának, az 

egyházi- és népének versenynek, a Kossuth 

téri közös éneklésnek a zene világnapján, de 

a tanári énekkar is hosszú és elismerésekben 

gazdag múltra tekinthet vissza.  Ugyancsak 

egybeforrt iskolánk nevével a Területi 

prózamondó és a Területi német nyelvi és 

szövegértési verseny. Évről évre a felső 

tagozatosokat várjuk ezekre a megmérettetésekre.      Tigris. Bugya Andrea rajza (2014) 
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Öröm számunkra, hogy a városból és a környékről érdeklődés övezi ezeket a 

találkozókat, ahol a tehetséggondozáson kívül lehetőség adódik a szakmai 

eszmecserére is a tanárok között.  

A saját szervezésű versenyeken kívül számos tantárgyi és művészeti versenyen 

vettünk részt a 20 év alatt. Diákjaink megyei és országos szintre is eljutottak, ahol 

helyesírásból, próza- vagy versmondásból, éneklésből, rajzból, nyelvekből értek el 

szép eredményeket. Mivel lehetetlen felsorolni minden kiemelkedő eredményt, ezért 

csak a debreceni rendezésű Református általános iskolák országos tanulmányi 

versenyét említjük, ahol évről évre mindig az elsők között szerepelnek tanítványaink.  

Az természetes, hogy a nemzeti ünnepek hangulatához, emelkedettségéhez 

igazodva értékes, színvonalas ünnepi műsorokkal készülünk. Törekszünk azonban 

arra is, hogy élményszerűvé, átélhetővé váljon az ünneplés. Így pl. március 15-ére 

emlékezve diákjaink a híres történelmi szereplők bőrébe bújhatnak, megismerhetik 

Szentes 48-as emlékhelyeit, a naphoz kapcsolódó kreatív feladatokat oldhatnak meg 

egy interaktív akadályverseny keretében. 

 

 

Múzeumi óra március 15-én (2014) 

 

Az ünnepekhez kapcsolódóan iskolánkból indult el az a kezdeményezés, mely 

arra kéri a csatlakozókat, hogy a magyar kultúra napján mondják el és énekeljék el 

közösen nemzeti imádságunkat.  

A márciusi ünnep alkalmával emlékezünk Hajdu Lajosra is (ref. lelkész, 

iskolaigazgató, tanár). Emléktáblájánál diákjaink szólnak életéről, munkásságáról. A 

megemlékezés a városi ünnepi rendezvények sorába illeszkedik. Ugyancsak 
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hagyomány már az is, hogy a hősök napja tiszteletére rendezett városi ünnepségen 

tanulóink közreműködnek.  

A fentiekből is látszik, hogy tevékenységben gazdag, sikerekkel teli évek 

vannak mögöttünk. Isten segítségében bízva reméljük, hogy a következő 20 évben is 

ilyen lelkülettel dolgozhatunk iskolánk és tanulóink hasznára. 

Karikó-Tóthné Puskás Gabriella 

 

Megértetni magunkat 

 

A városunkban működő német nyelvi munkaközösség tagjai a város ill. a 

város környéki iskolák német nyelvszakos pedagógusai. Mindannyiunk számára 

fontos, hogy tanulóink megmérethessék magukat a különböző tanulmányi 

versenyeken, ezért mi szervezzük a Területi Német Nyelvtani és Szövegértési Versenyt 

már 1995 óta.  

 A verseny célja, hogy a tanulók összemérjék nyelvi kompetenciájukat a 

nyelvtan és a szövegértés területén. A már elsajátított nyelvi tudásukat merjék 

használni, motivációjukat ezzel is fokozva tanulják a továbbiakban a német nyelvet. A 

verseny során a tanulók egy feleletválasztós tesztet és egy szövegértésüket felmérő 

feladatsort oldanak meg. Mivel én egyedül vagyok német szakos tanár, így a szervezés 

és a feladatlapok összeállítása is az én feladatom. Első lépésként elkészítem 

évfolyamonként (5-8. évfolyamig) a nyelvtani feleletválasztós tesztet, valamint az 5. 6. 

és a 7-8. évfolyam számára összeállítom a szövegértési feladatsort.  

A verseny délutánján egy ünnepi megnyitóval kezdünk iskolánk gyönyörű 

dísztermében, azután a versenyzők felügyelő tanáraik kíséretében egy másik terembe 

mennek és megírják a feladatlapokat. A versenyre általában közel 60 fő érkezik – 

minden iskolából évfolyamonként 3 fő. Minden évfolyamon az első három helyezett 

egy-egy könyvutalványt kap. A versenyzőket és kísérőiket a feladatlapok megírása 

után – amíg a német szakos kollégákkal javítunk – megvendégeljük egy külön 

teremben. Erre az alkalomra iskolánk technika szakos tanárnője – Mihály Ferencné 

Gitta néni – sós és édes süteményt szokott sütni. A verseny zárásaként ismét a 

díszterembe jönnek a gyerekek és itt tartjuk az eredményhirdetést és a jutalmak, 

emléklapok átadását. A gyerekek szívesen jönnek erre a megmérettetésre, hiszen 

nagyszerű vendéglátással igazi csapatmunkaként valósul meg minden év február 

közepén ez a verseny. 

Dimákné Sebők Veronika 
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Suliváró mindenkinek 

Játékos tanulás az alsó tagozatban 

 

 Iskolánkban a tanítópárok természettudományi és humán beállítottságuknak 

megfelelően taníthatják a mindenkori tantervben megjelölt tárgyakat. Ezért e két 

munkaközösség összehangolt munkája szervezi az alsó tagozatot érintő tennivalókat.  

 

 

Suliváró (2013)  

 

A pedagógusok már a Suliváró foglalkozások idején találkozási lehetőséget 

keresnek az iskolába kerülő gyermekekkel, szüleikkel, sok esetben az elsősök 

családlátogatásai is megtörténnek tanévkezdésig. Arra törekszünk, hogy e 

kapcsolattartás, együttműködés fontos alappillérként biztonságos előrehaladást 

nyújtson a gyermekek épülésében. Négy éven keresztül bensőséges, szeretetteljes 

osztályközösséget alkotva fejlődnek testben és lélekben. A közösségi életet kályhái a 

közös élmények, melyeknél kirándulások, csoportos, vagy iskolai programok, 

színházlátogatások, együtt végzett munkatevékenységek idején melegedhetünk. Az 

iskola keresztyén szellemisége megfelelő indíttatást nyújt ehhez. 

   Változatos pedagógiai módszerek, modern technikai felszereltség segítik az 

ismeretek átadását.  Tanítóink folyamatos továbbképzésen sajátítják el az új 

eljárásokat, élnek a továbbtanulási lehetőségekkel, mely szakmailag segítséget nyújt a 
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tanítási gyakorlathoz. Gyakran keresik fel végzős tanítójelöltek pedagógusainkat, hogy 

szakmai gyakorlatot szerezzenek. Örömmel állunk rendelkezésükre.  

 

 

Farsangi cirkuszjáték az alsó tagozatban (2014) 

 

 Az alsó tagozat alapvető célja, hogy minden tanuló elsajátítsa az írás, olvasás, 

számolás alapképességeit, készségeit. Ennek kibontakoztatására, úgy kell 

irányítanunk a tanulási-tanítási folyamatot, hogy a diákok együttműködő, cselekvő 

tevékenységére építhessünk. Élményszerű tanulási technikákkal, 

problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző 

feladatokkal igyekszünk ezt elérni. Azoknak a kulcskompetenciáknak a fejlesztésére 

törekszünk, melyek a humánus, nyitott személyiség kialakítását eredményezik. A 

tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket az iskola fejlesztőpedagógusai, pedagógiai 

asszisztensek segítik. Egyedi megoldásként a tanítók a 2-4. évfolyamon heti 2 óra 

csoportbontással differenciálási lehetőséggel bírnak.  

 Az iskola folyosóinak otthonossága, az aktualizált dekoratív külleme, 

barátságos környezete jórészt az alsó tagozatos pedagógusok szívesen vállalt 

kötelezettsége. Hagyományaink közé tartozik, hogy a tanévnyitó istentiszteleteket a 

2. évfolyam szolgálata színesíti, a karácsonyi ünnepi műsorok a 3. évfolyam együttes 

munkálkodásával születnek meg, míg az iskolába készülő óvodásoknak szánt Suliváró 

foglalkozások a 4. évfolyamon tanító kollégák munkájának köszönhetően sikeresek. 

 

Almásiné Szaszkó Edit 
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Segítség a tanulásban 

Fejlesztőmunka az iskolában 

 

„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan 

lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk,  

mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”  

/Gárdonyi Géza/ 

 

Az utóbbi években megnövekedett azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek 

nehezebben megy az írás, az olvasás elsajátítása, a matematikai gondolkodás, vagyis 

maga a tanulás. A háttérben sok okot fel lehet sorolni, de leginkább azoknak a 

készségeknek a hiánya áll, amelyek elengedhetetlenek az iskolai munkához. 

 A gyerekek kevesebbet mozognak, kevesebbet játszanak, rajzolnak, 

barkácsolnak, és bizony egyre kevesebb a beszélgető, a mesélő szülők száma is. 

Életüket is behálózta a televízió és a számítógép által alkotott világ, a készen kapott 

képeket a gyerek csak befogadja, majd egy kattintással törli is. De ő maga sem a 

képzeletét, sem a kézügyességét, sem a fantáziáját, sem a kreativitását nem használta! 

Az óvodából már jelentős különbségekkel érkeznek a gyerekek, éppen ezért 

nem mindegy, hogy ezek a különbségek csökkennek vagy tovább nőnek a diákok 

között. Azért, hogy az iskola ne a kudarcok sokaságát jelentse, Csó Jánosné 

Fazekas Ibolya, az iskola gyógypedagógusa felméri az elsősök képességeit a további 

segítség megadásához.  

 

– Mit jelent pontosan a fejlesztőmunka? 

– A hivatalos válasz így hangzik: A tanulásban gondokkal küzdő gyerekek képességei, 

készségeit próbáljuk a legoptimálisabb szinten segíteni. Ez függ attól, hogy milyenek 

az alapok, mire tudunk építeni. Valójában azt szeretnénk, hogy azok a gyerekek, akik 

valamilyen tanulási szinten gyengeséget mutatatnak, azok ne maradjanak le még 

jobban, hanem hozzuk be a lemaradást, és erősítsük meg őket azokban a 

készségekben, amelyek a további feladatok megoldásához szükségesek. 

– A fejlesztést megelőzi a felmérés. 

– Minden szeptemberben felmérem a két első osztályt, hogy lássam, kik azok, akiknek 

biztos segítség kell a tanuláshoz. Már az óvodából nagyon nagy különbséggel érkeznek 

a gyerekek, gondoljunk csak arra, hogy van közöttük 6 és 8 éves is. Ebben a 

felmérésben minden olyan területre kitérünk, ami a beszédre, a megértésre, 
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gondolkodásra, a kézügyességre, mozgásra, emlékezetre és figyelemre vonatkozik. 

Fontos területek ezek, hiszen a későbbi tanulási problémák visszavezethetők ezeknek 

a hiányosságaira. Ahol elakadást észlelünk, ott módszeres fejlesztéssel segítünk.  

 

 

Foglalkozás közben (2010) 

 

– Ezekből a tesztekből már látszik az esetleges hiányosság? 

– Szépen kimutatható, hogy az adott a részterületen hogyan működik a gyermek. Egy 

példa: az a kisgyerek, aki nem szeret rajzolni, és ezért nem is rajzol, annak nem lesz 

olyan ügyes a keze, hogy szépen megformálja a betűket. A pontos betűírás pedig ezért 

fontos, mert apró különbségek vannak az írásjelek között, nem mindegy, hogy az a 

szárát meddig húzzuk, hiszen könnyen d lesz belőle, akkor pedig megváltozik a szó 

értelme is. Egy-egy ékezeten is sok múlik, túr vagy tűr, csikós vagy csíkos, vagány vagy 

vágány, és még lehetne a sort folytatni. Nem mindegy, hiszen ezen a szövegértése 

múlik, a szövegértésen pedig a feladatmegoldás, vagyis maga a tanulás.  

– Hogyan történik egy fejlesztő óra?  

– Mindig játékosan. Nemcsak azért, hogy szeressenek lejönni hozzám, hanem azért is, 

mert a játékon keresztül jobban feloldódnak, megnyílnak a gyerekek. Amikor lejönnek 

hozzám a gyerekek, én már előtte beszéltem az osztálytanítóval, így pontosan tudom, 

hol tartanak a tananyagban. De én nem azt tanítom, hanem csak a tananyagon 
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keresztül azokat a készségeket és képességeket fejlesztem, amiben az elakadás van. Az 

íráskészséget például lehet gyöngyválogatással, vagy akár fűzőcskével is fejleszteni.  

– Másképp történik egy alsós és egy felsős gyerek fejlesztése? 

– Természetesen. Fejlesztés szempontjából a leghatékonyabb időszak az első-második 

osztály. Ebben a korban még nem beszélünk diszlexiáról (olvasási készség zavara) 

sem. Itt a megelőzés a legfontosabb, vagyis akkor támogassuk meg a kisdiákot, amikor 

még a lemaradása könnyen behozható. Felsőben már más a gyerekek gondolkodása is, 

őket többnyire tanulást fejlesztő, problémamegoldó, személyiségfejlesztő feladatokkal 

foglalkoztatjuk. Ez utóbbi azért is fontos, mert a serdülőkorral számos önismereti és 

önértékelési, konfliktuskezelési probléma merül fel, és nem mindenki tudja ezeket jól 

kezelni.  

– Miben mérhető a siker? 

– A mi munkánkban nincsenek látványos nagy sikerek, nincsenek nagy 

versenyeredmények. Mégis vannak apró előrelépések, még akkor is, ha azok nagyon 

picinek is tűnnek. Sikernek érezzük azt, például, ha beérik egy agyi folyamat, és végre 

megértette a tízes átlépést. De siker az is, amikor fülig érő mosollyal meséli, milyen jól 

sikerült a matekdolgozata. Nekünk sokszor az is a célunk, hogy az iskolát ne kudarcok 

sokaságának élje meg a gyermek. Az átmeneti problémák javíthatók, és fontos, érezze 

kisgyerek, akkor is értékes ember, ha nehezen megy a tanulás.  

 

 

Gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelemről sok fogalom él a köztudatban, de a pontos jelentését 

nem mindnek ismerjük. Sok szülő bizonytalan, nem tudja, mikor, milyen ügyben 

kérheti a segítséget, és bizonytalanság van a pedagógusok között is, mert nem tudják, 

meddig terjed a hatáskörük, hogyan segíthetnek. Mihály Ferencné Gitta az iskola 

ifjúságvédelmi felelőse szerint, fontos téma a gyermekvédelem, beszélni kell róla. 

– Miért fontos erről beszélni?  

– Mert annyiféle gonddal küszködnek a gyerekek, amiről ők nem is tehetnek. Ők csak 

hordozzák a problémát, pedig nem idéztek elő semmit. Nekünk, pedagógusoknak 

kellene észrevennünk, ha valamelyik diákunknál baj van. Sokszor – sajnos – nem 

tudjuk a problémát megoldani, csak enyhíteni.  

– Melyek a legnagyobb problémák? 



70 
 

– A környezet adta károsodásból adódóak vannak a legnagyobb számban. Itt olyan 

esetekre kell gondolni, amikor maga a szülő tanácstalan saját életének alakításában, a 

szülői feladatát illetően. Csak egy példa. Hogyan tanítsa meg a gyerekét 

takarékoskodni, amikor ő maga nem tudja beosztani a pénz, ha többet költ alkoholra 

meg cigarettára, mint élelmiszerre. A másik példa az, amikor a szülő elhanyagolja 

gyerekét, sokszor magára hagyja. Előfordul, hogy a gyerek egész nap, sőt még este is 

egyedül van otthon, mert a szülők sokat vannak távol. Nem tudták, mit csinál otthon a 

gyerek, egyáltalán otthon van-e, mint ahogy ők gondolták, vagy csavarog valahol.  

– Nagy veszélyeket hordozhat, ha a gyerek ellenőrzés nélkül marad.  

– Mert nem tudjuk, mit csinál a gyerek. Tanul otthon, sportol vagy a számítógép 

virtuális világában él, csavarog, netán kipróbálja az alkoholt, cigarettát, a drogot. A 

legtöbb fiatal unaloműzésként tesz meg olyanokat, amiket értelmes elfoglaltság és 

erős családi háttér mellett nem. Nekünk, tanároknak ezeket az értelmes 

elfoglaltságokat kellene megmutatnunk, legyen az tanulás, játék, sport, művészeti 

tevékenység vagy munka a ház körül, másoknak segítés.  

– Mennyire avatkozhat bele egy pedagógus a család életébe? 

– Nehéz erre válaszolni, mert minden családnak megvan a maga életvitele, szokása. 

Nem avatkozhatunk bele addig, míg a gyermek testi, lelki egészsége nem károsodik. A 

gyerek szempontjait kell mindig szem előtt tartani, azt kell nézni, neki mi a legjobb. 

Sokszor szeretnénk segíteni, de nem tudunk, mert a család elzárkózik.  

– Miről szól az iskolai ifjúságvédelmi felelős munkája? 

– Nehéz munka, mert idő kell annak feltérképezéséhez, hogy egy-egy kisgyerek 

viselkedése, tevékenysége mögött milyen háttér állhat. Azért nincs kész a házi 

feladata, mert elcsavarogta a délutánt, vagy azért mert kikapcsolták náluk az áramot. 

Nagyon nagy körültekintést kíván az okok felderítése. Éppen ezért együtt dolgozom a 

kollégákkal, különösen az osztályfőnöknek jut nagyobb felelősség. Ha problémát 

észlel, szól, és akár együtt megyünk el családot látogatni. Ha a szülő elfogadja 

segítségünket, a gyerek problémáit is kezelni tudjuk. Volt rá eset, hogy a 

családlátogatáson egyeztünk meg az anyával, a gyerek maradjon a napköziben, 

tanuljon ott. Egy hónap múlva már látszott az eredmény, javultak a diák jegyei.  

– Miben áll a segítés? 

– Segíteni csak annak tudunk, aki megbízik bennünk és elfogadja, a jó szándék vezérel 

bennünket. Ha a szülő belátja, baj van a gyerekével, és elfogadja a segítségünket, 

többet tehetünk. Együtt dolgozunk a Pedagógiai Szakszolgálattal, és a Családsegítő 

Központtal, azon belül a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Családsegítő Szolgálattal.  
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Elsősegélynyújtás 

 

„Csak egy mód létezik, ahogyan meg lehet tanulni valamit. Mégpedig cselekvéssel.”  

/Paulo Coelho/ 

 

Szívügyének tekinti Négyesi Judit az elsősegélynyújtás tanítását. Nemcsak 

azért, mert orvos akart lenni, hanem mert – ahogy fogalmaz – a leghasznosabb 

gyakorlati dolog, amivel életet is lehet menteni.  

– Mi adta a szakkör ötletét? 

– Egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem, mindig is szerettem ezt a területet. 

Amikor mégsem orvos, hanem tanár lettem, úgy gondoltam, a gyerekeknek is meg kell 

tanítanom a legfontosabbakat, és nem csak azért, mert a jogosítványhoz le kell tenni 

egy elsősegélynyújtó tanfolyami vizsgát. 18 éve szervezem a szakkört különböző 

formában. Akár 2-3 érdeklődőnek is.  

– A gyerekek tantárgyi óra keretében ismerkedtek meg az alapokkal. 

– Egy pályázatnak volt ez köszönhető. A mentőállomásról hetente érkezett hozzánk 

Barna Péter fő-mentőápoló, aki a 8.-osoknak tartott órát. Egyszerre néztük át az 

elméletet és a gyakorlatot, hiszen a két terület szorosan összefonódik. Bármi is szóba 

került, a gyerekek bátran kérdeztek is. Sok mindent látnak, hallanak, de nem mindig 

tudják helyesen megítélni a helyzetet. Beszéltünk például az epilepsziáról, s biztos 

vagyok abban, hogy ők már nem részegnek hiszik a földön fekvő epilepsziás beteget.  

– Az órák sikere adta a versenyre való nevezés ötletét? 

– Tényleg sokan érdeklődtek a téma iránt, és végül összejött egy csapat, többet is 

akartak tudni, mint ami elhangzott. A felkészülésre külön órákat szántunk, ahol még 

egyszer átnéztük az elméletet, és aztán sokat gyakoroltunk, hiszen a verseny is főleg 

erre épít. Volt egy állandó „betegünk”, Nagypál Anna, aki vállalta, hogy eljátssza a 

tüneteket, a csapat tagjai pedig felismerve a bajt, megoldották a problémát.  

– Miből állt a verseny?  

– Összetett a verseny, mert az elmélet mellett a gyakorlati tudást is számon kéri. Van 

egy totó, amire sok-sok versenyfeladat megoldásával készültünk. A gyakorlati rész is 

sokszínű, mert nem csak be kell mutatni, például a sebkötözés valamelyik fajtáját, 

hanem fel kell ismerni egy helyzetet, és a tüneteket alapján diagnosztizált betegséget 

kezelni kell. Ebben nagyon jók voltak a gyerekek, hiszen ezt sokat gyakoroltuk a 

„betegünkön”. A városi verseny szituációs gyakorlatában egy égési sérültet láttak el a 

gyerekek, miközben egy másik „beteg” köhögni kezdett. A feladatban fel kellett 
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ismerni, hogy egyáltalán van-e jelentősége a köhögésnek, és ha igen, akkor mi a 

kiváltó oka, és hogyan lehet szakszerűen ellátni a pácienst. A gyerekek nagyon jól 

felismerték a helyzetet, és azt is mit kell tenni.  

 

 

A csapat: Lévai Gabriella, Várdai Lilla, Ádász János, Szili Nóra és Dimák Stella (2014) 

 

– Milyen területeket érint az elsősegélynyújtás? 

– Megkülönböztetjük a kevésbé súlyos, súlyos és az életmentő beavatkozásokat. Ez 

utóbbi csoportba tartozik az újraélesztés, az eszméletlen sérült ellátása, valamint az 

artériás és aortás vérzések csillapítása, bekötése. Az újraélesztést csak az tudja 

biztosan megcsinálni, aki sokat gyakorolta. Szerepel még végtagtörés, égés, fagyás, 

láz- és fájdalomcsillapítás is.  

– Milyen eredménnyel szerepeltek a gyerekek? 

– A városi versenyen az első helyen végeztünk, a megyein harmadikok lettünk. Ennél 

azonban sokkal nagyobb eredménynek tartom azt, hogy ezek a gyerekek olyan alapot 

szereztek, amivel bátrabban mernek majd a való életben is baj esetén reagálni, 

segítséget nyújtani. Külön öröm számomra, hogy a csapat tagjai az egészségüggyel 

kapcsolatban szeretnének továbbtanulni, sőt, van, aki orvos szeretne lenni.  

– Ők most elballagtak, lesz folyatatás? 

– Mindenképp! Az osztályomból többen „betegként” segítették a felkészülést. Rajtuk 

is látom az érdeklődést, így az elsősegélynyújtó szakkör az ősszel ismét beindul.  
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Az iskolai könyvtár 

 

„A jó könyvek nem beszélnek hozzánk, hanem beszélgetnek velünk.”  

/Karinthy Frigyes/ 

 

 Az iskolai tanári és a gyerekkönyvtárat a 90-es években egyesítettük. Ekkor 

még a 2-es tanteremben kapott helyet. 2010-ben felköltöztettük a teljes könyvtárat a 

14-es tanterembe, mert az állomány bővülésével már a régi terem kicsinek bizonyult. 

Itt működött azonban a földrajz- és biológia szaktanterem is, ami miatt könyvtári 

órákat nem tudtunk szervezni.  

 Az új épületszárny átadásával megoldódott a könyvtár helyzete, hiszen – úgy 

tűnik – a végleges helyére telepítettük át a könyveket.   Különböző pályázatoknak 

köszönhetően folyamatosan fejlesztettük az állományt, illetve a kiszolgáló 

számítógépes hátteret. 2007-ben megvásároltuk a Szirén Integrált Könyvtári 

Rendszert, melynek segítségével a teljes állományt digitalizáltuk, és az on-line 

katalógust feltelepítettük az iskolai honlapunkra. Innen bárki számára nyilvánossá 

válik, milyen könyvek sorakoznak a polcainkon. Egy pályázatnak köszönhetően 

könyvtárunk 9 darab asztali számítógéppel is gazdagodott.  

 A szépirodalmon belül gyermek- és ifjúsági irodalmi részleget alakítottunk ki, 

így a legkisebbek is megtalálják a nekik megfelelő könyveket. Az ismeretterjesztő 

irodalmon belül külön hangsúlyt fordítottunk az egyházi irodalomra. A hitoktatók és a 

tanulók számára is gyakorlásra alkalmat adó könyvet, füzetet, DVD-ket, 

társasjátékokat vásároltunk, segítve ezzel az iskolában folyó hitoktatói munkát.  

 Tanári munkánkat nagyban megkönnyíti a pedagógiai és pszichológiai 

szakkönyv-gyűjtemény. Ezek között megtalálhatóak az elméleti, valamint a gyakorlati 

munkát segítő kiadványok. A kézműves foglalkozásokhoz is igen nagy számban 

találunk szakkönyveket és foglalkozató füzeteket, akár az egyszerű, akár a nagyon 

bonyolult tárgyak elkészítéséhez is keressük a hasznos és pontos leírásokat.  

 Az iskola sikeres pályázatainak köszönhetően folyamatosan bővíthettük a 

könyvtári állományt, nemcsak könyvvásárlásra, hanem CD- és DVD-beszerzésekre is 

költhettünk. Igen szép állomány alakult ki különböző ifjúsági és művészfilmekből.  

 Párját ritkítja a térképgyűjtemény. A turista és városi térképek az 

osztálykirándulások megszervezéséhez és lebonyolításához nyújtanak segítséget, míg 

a történelmi és földrajzi atlaszok az órai munkát segítik. A könyvtárban elhelyezett 

projektor lehetőséget ad a délutáni filmnézéshez.  
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 A könyvtárhasználati órákkal szeretnénk a diákokat meggyőzni, hogy a könyv 

érték, szórakoztató, kellemes kikapcsolódást nyújt, és ha valaki sokat olvas, sosincs 

egyedül, a fantáziában megelevenednek a történetek, éltre kelnek a hősök.  

 

Antalné Koncz Éva 

 

Éneklő osztályok versenye 

 

 Az iskola életében már-már hagyománnyá váló esemény a tavaszi Éneklő 

Osztályok Versenye. 2009-ben volt az első bemutatkozás, akkor még csak 3 felsős 

évfolyam mutatkozott be. Azóta minden évben minden felsős osztály változatos 

műsorral készül. Az órai munka része a dalok kiválasztása és begyakorlása.  

A program 3 részből áll. Kötelező egy 3-4 dalból álló népdalcsokor. A kezdetekben egy 

kánont vagy többszólamú művet kellett énekelni az osztálynak, de ez már kiváltható 

egy egyházi énekkel. Rendszerint egy ifjúsági éneket választanak a gyerekek. A műsor 

legkedvesebb része a 3., a szabadon választott, ami szinte mindig valamilyen 

könnyűzene. A műsor értékét nagymértékben növeli a saját hangszerkíséret, a szóló 

ének, az egyéni ötletes megoldások.  

 

 

Az első elsők. A győztes 5. a (2009) 
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 A zsűri a tantestületből áll össze, akik eldöntik, hogy melyik osztály neve 

kerüljön fel a kupára. Az értékelés fő szempontja természetesen a szép éneklés, a 

dallam- és szövegtudás, de fontos a külsőség, vagyis a megjelenés. Az egységes 

ruházatot mindig az osztály dönti el, nem szükséges az ünneplő. Természetesen a 

fegyelem és a figyelem is fontos. Ezen az alkalmon ismerik meg a gyerekek a fel- és a 

levonulás koreográfiáját, és zavarba ejtő érzés az is, hogy szemben kell állni a 

többiekkel. Nagy önfegyelmet igénylő feladatok ezek. 

 Bízom benne, hogy a közös éneklés segít egy-egy közösség összetartásában, új, 

kellemes élmények megtapasztalásában.  

Farkas Márta 

 

Iskolakert, komposztáló, ökojáték 

Az ökoiskola cím 

 

„Legyünk hálásak a sorsnak, hogy vannak még a földön járatlan ösvények és olyan 

vidékek, ahová csak nagyon ritkán teszi ember a lábát.”  

 /Georgij Vasziljevics Metyelszkij/ 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen a Vidékfejlesztési 

Minisztériummal először 2005-ben írta ki pályázatát az Ökoiskola cím elnyeréséhez. 

Céljuk az volt, hogy a fenntarthatóság elvei, a környezettudatosság, valamint a 

fenntartható fogyasztás fogalmak minél hatékonyabban jelenjenek meg az oktatási 

intézményekben. Egy iskola három évre nyeri el a címet, utána újabb pályázattal 

újíthatja meg azt, és érheti el az örökös ökoiskola címet. Iskolánk 2013-ban második 

alkalommal nyerte el az Ökoiskola címet, az erről szóló oklevelet Cseh Lajosné 

Balogh Márta, a pályázat összeállítója, a környezetvédelmi munkacsoport vezetője 

vette át.  

 

– Mit jelent pontosan ez a cím? 

– Ez egy elismerés, hogy az iskolában átgondoltan 

és rendszeresen foglalkozunk a környezet-

védelemmel, egy jelzés, hogy jó úton járunk a 

környezettudatos nevelés terén. Ez azért is fontos, 
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mert a Földünket most már elhalmozta a szemét, a műanyag, és ha nem próbálunk 

meg tenni valamit a természetünkért, előbb-utóbb nem lesz egészséges ember, nem 

marad egyetlen erdőnk, tiszta folyóvizünk. A gyerekeknek meg kell tanítani, hogy ők is 

felelősek a környezetükért, a lakóhelyük tisztaságáért.  

– Hogyan lehet őket erre megtanítani? 

– Mi már arra építünk, amit otthonról, illetve az óvodából hoznak a gyerekek. A 

környezeti nevelés tehát jóval hamarabb kell, hogy kezdődjön, mint ahogy belép a 

gyermek az első osztályba. A nyolc év alatt aztán már „csak” bővítjük az ismereteiket 

sok-sok gyakorlattal. Szeretnénk megteremteni a környezettudatos gondolkodás 

alapjait, hogy a gyerekek tudják és értsék, rajtuk is múlik, milyen környezetben élünk. 

– A környezetvédelem elég tág fogalom. 

– Így igaz, nemcsak a természeti, hanem az épített környezet is ide tartozik, vagyis az 

épületmegóvás, a szelektív szemétgyűjtés, az újrahasznosítás éppúgy beletartozik, 

mint ahogy az energiatakarékosság. Sok kis apró dolgon múlik, például lekapcsolom a 

lámpát az üres teremben, nem folyatom feleslegesen a vizet, nem taposom le a füvet a 

parkban. De az összegyűjtött esővízzel való locsolás még a növényeknek is jobb, mint 

a csapvíz.  

 

 

Légy a Föld barátja. Sőrés Vajk rajza (2013) 
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– Nehéz ez a feladat egy városközponti iskolában, ahol az udvaron nincs 

zöldfelület. 

– De nem lehetetlen! Füvet nyírni valóban nem tudunk, de van komposztálónk, isko-

lakertünk, palántanevelőnk. A szemetet szelektíven gyűjtjük az épületben, az udvar 

tisztaságáért pedig a gyerekek a felelősek, de rendszeresen járjuk körbe az iskola kör-

nyezetét is a szemétszedő csipesszel és a vödrökkel. Az iskola előtt Pólya Sándor kollé-

gám sziklakertet hozott létre, a túrázásairól hozott kisebb kövekből építette.  

– Az iskolakertben termelt sárgarépát én is megkóstoltam. 

– Az iskolakert az idősek otthonának udvarán van. Az osztályommal műveltük, min-

den munkát mi végeztünk el, az ásástól kezdve a gazoláson át a vetésig és természete-

sen az betakarításig. Sok kisgyerek él panelházban, ahol nincs módja megfigyelni, mi 

lesz egy elvetett magból. Eddig korai zöldségeket neveltünk, hogy május végén már 

láthassuk az eredményt. Sajnos, mire a legtöbb zöldség beérik, a gyerekek a nyári 

vakációt élvezik, a kertet pedig folyamatosan gondozni kell. A tervek között gyógy-, 

illetve fűszernövények ültetése is szerepel, szeretnénk, ha lenne például menta, bazsa-

likom, rozmaring, torma, kapor.  

– Szívesen dolgoznak a gyerekek? 

– Ha látják az eredményt, akkor igen. Fontos ezért, hogy mutatós legyen a kert, siker-

élményt adjon a gondozása. A tantermünk előtt cserépben palántát neveltünk, és ott 

naponta láthatták, mennyit nő a virág. Hiszem azt, ha részesei lehetnek egy folyamat-

nak, más szemmel nézik majd az utcákra kiültetett virágokat is, nem tépik le a fák 

leveleit, és nem dobják el a szemetet a virágágyásokba. Talán ahhoz is kedvet kapnak, 

hogy otthon saját kiskertjük legyen, még akár a panelház erkélyén is! 

– Hogyan valósul meg az állatvédelem? 

– Piti Éva kolléganőm segít ebben, hiszen ő több madárfiókát is felnevelt már. 

Meghívására már járt nálunk a Hortobágyi Nemzeti Park „madárdoktora” is, aki 

diavetítéses előadásában mutatta be a park területén fészkelő madarakat. Minden 

évben elviszem az osztályomat a Kiskunsági Nemzeti Parkba, ahol fokozatosan járjuk 

be a terepet és ismerjük meg az állat- és növényvilágot.  

– Igen sokrétű a feladatotok. 

– Pályázunk, szervezünk, megvalósítunk. A környezettudatos gondolkodás 

elmélyítéséhez jó alapot ad a Curie környezetvédelmi verseny is, melyre évről évre 

több diákunk jelentkezik az alsó és a felső tagozatból egyaránt. Az aprólépések kreatív 

pályázatára „Öko karácsonyfadísz és kiegészítők” kategóriában pedig természetes 

anyagból esetleg másodnyersanyagból készült karácsonyfadíszek és karácsonyi 
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kiegészítők fotóit töltöttük fel Seres Anita irányításával. Beneveztünk a Vesd bele 

magad! programba is. Száz alsós tanuló kapott hatféle zöldségvetőmagot, amit otthon 

veteményes kertjükben ültettek el. Megemlékezünk a különböző világnapokról 

(állatok, víz, Föld, madarak, komposztálás stb.). 

– Az iskola a cím elnyerésével tagja lett a dél-alföldi ökoiskolák 

központjának is. Miben tudnak ők segíteni? 

– Programokat szerveznek, ötleteket adnak, például milyen a jó ökojáték. Szerencsére 

ötlet mindig van, most egy esővízgyűjtőn gondolkodunk, jó lenne az iskolában is ezzel 

locsolni az ablakban virító virágokat. 

 

Vesd bele magad! 

 

A veteményes kertemhez segítséget kértem a nagyszüleimtől. Kijelölték azt a 

helyet a kertjükben, ahol elültethettem a magokat. Tatával felástuk a földet, majd 

kapa segítségével megpuhítottuk a talajt, hogy a magok könnyebben ki tudjanak bújni. 

Az első sorokban a kukorica 

kapott helyett.  

Kis árkokat kapált 

Tata, én pedig kettesével 

beledobáltam a kukorica-

szemeket, hogy biztosan 

kikeljen legalább az egyik. A 

többi magnak már sorokat 

húztunk kapával és sűrűn 

beleszórtam, először a borsót, 

kaprot, sárgarépát, hagymát 

majd a retket. Amikor 

végeztem az ültetéssel, 

óvatosan elgereblyéztem a 

földet, eltüntetve a lábnyomokat. Pár nap múlva, mivel hirtelen jött a nagy meleg és 

nem esett az eső, meglocsoltam a leendő növénykéimet. Ennek és a jó időnek köszön-

hetően 2 hét elteltével már a kukorica és a retek kibújt. Nagyon boldog voltam, hogy 

ilyen hamar kikeltek az első magocskáim. Nekem nagy élmény, hogy a nagyszüleim-

mel együtt dolgozhatok a kiskertemben.  

Írta: Bárány Gergő 3.b; fotó Füri Laura 3.b (2013) 
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Kis barátaink, a madarak… 

 

Már óvodáskoromban elhatároztam, hogy természetbiológus leszek, mert a 

világon a legcsodálatosabb dolog a természetet járni és megfigyelni a benne élő növé-

nyeket és állatokat. Gondoskodni róluk, vigyázni rájuk, szeretni őket. Minden élet 

fontos, akármilyen pici is, még a legapróbb bogár élete is. Ha veszélybe kerülnek, 

akkor ők is kétségbeesetten küzdenek az életükért.  

 
Már nagyon sok madarat 

felismerek, mert Évi néni-

vel sokat beszélgetünk 

róluk. Többször behozta a 

kismadarait az iskolába, és 

elmondta, hogy mit kell 

tennünk, ha sérült mada-

rat találunk, mivel etet-

hetjük őket, főleg télen, 

amikor nem találnak táp-

lálékot maguknak.  

Madáretető. Sőrés Vajk rajza (2.b 2013) 

 

Adhatunk nekik magvakat, például fekete napraforgó vagy köles magot, de 

szeretik a dióbelet, mogyorót, pisztáciát, sajtot és a főtt zöldséget is. Lisztkukacot csak 

olyat adjunk, aminek nincs feje, mert az élő kukac kimarhatja a kis fiókák begyét. 

Akaszthatunk ki nekik szalonnát és almát is a fára, szívesen csipegetik. Fontos, hogy 

mindig tegyünk ki nekik inni, és minden nap cseréljük a vizet.  

 Az iskolában műanyag flakonból készítettünk madáretetőket, amiket az 

osztállyal ki is raktunk a környéken. Az egyik osztálykiránduláson pedig megmentet-

tük egy fészekbe szorult kis fecske életét, aki kétségbeesve próbált kiszabadulni, de 

nem tudott. A másik fecske próbálta a kis csőrével kiverni a fészek oldalát, hogy kisza-

badítsa, de nem tudta. Mi pedig nem tudtunk olyan magasra felmászni, ezért kihívtuk 

a tűzoltó bácsikat. Ők pedig szirénázva jöttek és megmentették a kis fecskét.  

 Szerintem azért fontos, hogy vigyázzunk az állatokra, mert ők az ember 

legjobb barátai. És óvjuk a természetet, mert ezek a kedves állatok benne élnek és 

csodaszép hangjukkal, szép színeikkel, vidám játékukkal vidámabbá tesznek minket 

is.                                                                                                   Sőrés Vajk (2.b 2013) 
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Európa sokszínű arca 

Comenius: Az Európai Unió pályázatai  

 

„Ahhoz, hogy pár igaz barátra lelj, először számos ismerőst 

 kell magad köré gyűjtened.”  

/Andrew Matthews/ 

 

 Az iskola történetében eddig három Comenius program zajlott. 2002-ben 

kezdődött az a három évig tartó nemzetközi kapcsolat, melynek keretében francia, 

német, svéd és román diákokkal egy nemzetközi gyermekkórus létrehozását tűztük ki 

célul, Kereszteződő hangok, Európa zenéi címmel. A projektet az Európai Unió 

Comenius 1. iskolai programjának keretein belől szerveztük. Partnereinket az 

interneten keresztül ismertem meg, velük készítettük el azt a pályázatot. 

 Tanévenként 2 előkészítő látogatás történt, ahol nemzetenként 2-3 tanár és 2-

3 diák volt jelen.  Ezen alkalmakon tanulóink bepillantást nyerhettek a projekt 

munkálataiba, a fogadó ország iskolai életébe. Az elszállásolás minden esetben 

kollégáknál, családoknál történt, elősegítve a kultúrák közeledését. Ennek, illetve az 1 

hetes vendégfogadás menetrendjének megszervezése, megfelelő mennyiségű és 

minőségű kulturális és szabadidős tevékenységekkel való megtöltése – a hivatalos 

részen kívül – nem kis feladatot rótt a szervezőkre.  

 Egy comeniusos program megvalósulásához 4 nyertes pályázatra volt szükség 

(egy „0.” és a 3 munkaév). Volt olyan partner, aki a 2. évre nem kapta meg az 

engedélyt, tehát magáért a lehetőségért is keményen meg kellett dolgozni. 

 És mire is szolgáltak az előkészítő alkalmak? 2004-2006 között minden tanév 

májusában rendeztük meg a projekt lényegi részét képező koncerteket, ahol minden 

nemzet énekkara egy saját dalokból álló blokkot adott elő, majd az összes résztvevő 

diák, mintegy 130 fő, énekelte közösen az országonként 2-2 dalból álló 2. részt, végül 

az európai himnuszt. A kissbálintos énekkar munkáját Farkas Márta és Nánai Olga 

irányította. A fellépésekről felvételek készültek, emlékül a résztvevők számára. 

A koncertek: 

2004. május: Franciaország: Saint-Loubès, Arcachon  

2005. május: Németország: Darmstadt és Svédország: Huddinge, Stockholm  

2006. május: Magyarország: Szentes, Szeged és Románia: Zsombolya  

A programhoz tartozott egy tanári csereprogram, illetve igazgatói látogatások is, ahol 

szakmai ismereteiket bővíthették az érintettek, pl. Almásiné Szaszkó Edit és Pólya 
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Sándor svédországi látogatása, valamit a francia ének tanár és karmester magyaror-

szági tanulmányútja a Kodály-módszer megismerésére. A 3 év alatt számtalan iskolai 

alkalom egészítette ki az előkészítő munkát: koncertek, plakátverseny, kulturális és 

nyelvi vetélkedők, rádióműsorok, felkészítések, levelezés a külföldi diákokkal – a tel-

jesség igénye nélkül.  

 Hatás a diákokra – avagy miért vállalunk be egy ilyen irdatlan nagy munkát: 

A daltanuláskor segítettek a gyerekek a fordítások elkészítésében. A szövegek értelme-

zésekor számos kulturális jellemzővel is meg kellett ismerkedni, pl. a román dalok 

kapcsán a hegyi pásztorok életmódjával. A látogatások alkalmával részt vettek a taní-

tási órákon, ahol a tananyaggal, az iskolarendszerrel, a napi szokásokkal ismerkedtek. 

Az utazások előtt történelem és földrajz órákon kiemelten foglalkoztak az érintett 

osztályok a partnerországokkal. Az idegen nyelvű dalok megtanulása komolyan fej-

lesztette a koncentrációs készséget. A közös dalok éneklésekor szükség volt a toleran-

ciára, alkalmazkodó készségre. Legtöbbjük több éven keresztül dolgozott a projektben, 

így kitartásra is nevelt. Megtanultak csapatban dolgozni. A programsorozatban ugya-

nolyan terhelést kaptak a munkavégzésben, mint a felnőttek. Rájöttek, hogy képesek 

egy programot megszervezni, lebonyolítani, váratlan helyzeteket megoldani. Amikor a 

külföldi karmesterek tartották a próbát, vagy vezényeltek a koncerten, a gyerekeknek 

minden zenei és idegen nyelvi tudásukat össze kellett szedni. A sikeres fellépések 

megerősítették az önbizalmukat. 

 Az érintett műveltségterületek mindegyikén kiemelten kaptak információt a 

gyerekek. Ami eltért a normál tanítási programtól az az, hogy mindez élesben ment: az 

idegen szavakat nem a szódolgozat miatt, a dalokat nem az osztályzat miatt, a kultu-

rális, művészeti, történelmi, földrajzi ismereteket nem azért sajátítjuk el, mert a to-

vábbtanulásban számít, hanem mert meg kell, hogy értsenek a vendég gyerekek és 

nekem is meg kell értenem őket. Az ismeretek bevésődését nem a sok ismétlés, hanem 

az egyéni élmény biztosította. Ennél hatékonyabb tanulás kevés van. 

Olyan programot állítottunk össze, amihez nem volt fogható már régen. Kö-

szönettel tartozom mindazoknak, akik bármely módon segítették a megvalósulást. 

Elmondhatom, hogy barátokra leltem, szakmailag fejlődtem, jó volt csapatban dol-

gozni… de ezek a szavak eltörpülnek amellett, amit valóban átéltünk, közel 100 

kissbálintos diák és sok-sok tanár.  

Nagyon hálás vagyok, hogy a brüsszeli bizottság és a budapesti nemzeti iroda 

jóváhagyásával lehetőséget kaptam erre a nagyszerű feladatra.  

Fekete N. Katalin 
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Fellépés a szentesi színpadon (2006) 

 

Comenius énekkari túra 

 A pályázattal 3 éves nagy programsorozat és több külföldi túra valósult meg. A 

pályázat feltétele volt, hogy minden ország nyelvén csendüljön fel a dallam. Ezt 

népdalok, népszerű dallamok, slágerek révén valósítottuk meg. Minden ország 

igyekezett szépen megtanulni az idegen szövegeket. Az értelmezéssel nem volt gond, 

mert a fordításokat is átadtuk, ill. megkaptuk. Énekeltünk a Tiszáról, a francia 

tengerről, hegyekről, Párizsról, a német jókedvről, a berlini levegőről, a román táj 

szépségeiről, a svéd vidékről, a fényről és tengerről, az olasz boldogságról. Nehéz 

feladat volt a nyelvek, szövegek memorizálása, de a gyerekek humora és asszociációi 

igen megkönnyítették a tanulást.  

 A bemutatkozások alkalmával felcsendültek a tekerővel kísért népdalok, egy 

pünkösdölő játék, magyar reneszánsz énekek furulyazenekar kísérettel, 

népdalfeldolgozások, ifjúsági énekek, musical-részlet, könnyűzenei számok.  

 Az első pályázat 2004-ben indította útnak a csapatot Franciaországba, majd a 

következő évben jártunk Német- és Svédországban, Romániában, ezt követően mi 

fogadtuk a kórusokat. A közel 30 fős énekkar, a kísérők, zenészek, akik kollégák 

voltak, nagy lelkesedéssel készültek az előadásokra. A 2. évtől csatlakozott 

Kukoveczné Nánai Olga, akivel közösen készítettük fel a gyerekeket. Segítségünkre 

volt még Majtényi András tanár úr és a Seres-formáció, akik türelemmel, 

tehetségükkel és szeretettel álltak mellettünk. A pályázatíró Fekete Nagy Katalin 

tanárnő nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. 



83 
 

 Nagyon szép helyszíneken énekeltük változatos programjainkat. Modernebb 

és patinásabb színháztermekben, hangversenyteremben és templomokban.  

 A program alatt betekinthettünk az iskolák életébe, kultúrájába. 

Megismerhettünk új módszereket, szokásokat, eltérő tanítási stílust és rendszert. 

Nagyon érdekes volt látni munka közben egy-egy intézményt, amit az előkészítő 

látogatások alkalmával egész héten követhettünk. Nem csak a nevelők, de a gyerekek 

is sok-sok tapasztalatot szerezhettek ezeken az alkalmakon. A családok életébe is 

bekapcsolódhattak, hiszen a látogatás idején egy-egy család fogadott be minket. 

 

 

A szegedi dómban (2006) 

 

 A program 3. évében már terveztük a partnerekkel a folytatást, egy zenés 

gyermekszínház létrehozását. Az első pályázat el is készült ekkor, így részben más 

partnerekkel ugyan (a németek és románok helyett egy török iskolával), de töretlen 

volt a folytatás. Megszületett A lány, akit Európának hívtak. 

 Az elkészített forgatókönyv tartalmazta a résztvevő országok dalait, egy-egy 

történelmi eseményét. A díszletek, jelmezek elkészítése, a próbák az egész tanév során 

folytak Almásiné Szaszkó Edit és Nánai Olga vezetésével. 2007 májusában nagy sikerű 

előadást láthatott a francia közönség Bordeaux-ban (33 diák, 3 tanár).  

 2008-ban Farkas Márta és Ráczné Miskolczi Erzsébet, Karikóné Puskás 

Gabriella is bekapcsolódott az éves felkészítő munkába, melynek eredményét 
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Szentesen mutatták be a gyerekek. A téma a XX. századi európai történelem háborús 

időszaka, amihez a magyar csoport az ’56-os eseményeket tette hozzá. (A másik két 

évben az egri vár ostromát, illetve a ’48-as eseményeket választották.). A 29 gyerek és 

a felkészítők ismét a tőlük megszokott magas színvonalon dolgoztak: a komoly, ám 

érzelmekkel teli jelenetek könnyeket csaltak a nézők szemébe.  A 3 éves program 

befejező előadása a szicíliai közönséget örvendeztette meg. 

Farkas Márta 

 

 

A szicíliai látogatás (2008) 

 

Comenius énekes–zenés–színház 

 Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy részt vehettem a Comenius–

énekes–zenés–színház 3 éves projektjében. Egyúttal szakmai kihívást jelentett 

számomra, hogyan lehet a magyar témákba beilleszteni a „Lányt, akit Európának 

hívnak”. ’97-ben a franciaországi Bordeaux-ba vittük a török időkből Eger várának 

történetét, kiemelve a két elcserélt gyermek és az értük aggódó édesanyák érzelmeit, 

a katonaéletet megfűszerezve némi varázslattal. A 3. projekttel Szicíliába utazott a 

csoportunk, ahol a magyar színjátszás kezdeteinek társadalmi, irodalmi 

körülményeiből villantottunk fel képeket.  

 A legmunkásabb és legemlékezetesebbre a szentesi előadás sikerült, ahol a 

padlásról előkerült tárgyakról a XX. századvég emberének az életútja kerekedett ki. 

A lélektani hatás nem maradt el. Nagyon izgalmas volt mindegyik koreográfia 
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vezérfonalának megálmodása, közös kidolgozása. Nagyjából 20 pedagógus 

kollégával és csoportonként kb. 30 tanulóval és szüleikkel alakult kiváló csapatunka 

eredménye ez a 3 év. Felhőtlenül dolgozhattunk, utazhattunk, mert Fekete Nagy 

Katalin projektvezetőnk biztonságos hátteret biztosított minden csoportnak. Hálával 

tartozunk neki, mert emellett eljuthattunk a külföldi helyszínekre, segített abban, 

hogy kipróbálhattuk szakmai képességeinket. Megismerhettük más népek 

kultúráját, mentalitását, iskolai életét. A velünk együttműködő gyermekek életének 

meghatározó élményévé váltak ezek a találkozások, a katartikus előadások. 

Almásiné Szaszkó Edit 

 

 A két projekt megvalósulását támogatók listája hosszabb lenne, mint maga a 

beszámoló, ezért csak nagy vonalakban: a szentesi oktatási és kulturális intézmények, 

a Polgármesteri hivatal, alapítványok, családok, kollégák, magánvállalkozók… 

Végül néhány mondat a Tempus közalapítvány értékeléséből: 

„… logikusan, szakszerűen felépített három év. A feladatokat megosztották egymás 

között, mindenki más területen dolgozott, mindezt a tanulók nagymértékű bevonásá-

val. A szolidaritás, a barátság, az interkulturális szemlélet jellemzi a programot. A 

játék és a tanulás együtt jelenik meg a projektben. Látszik a folyamatosság, tervszerű-

ség. A munka színes, sokrétű, a tanulók számára abszolút motiváló, megtanít együtt 

dolgozni. A terv logikus, részletes, mindenre figyelő. A magyar fél aktív szereplője a 

projektnek. Összességében kiváló munka.” (Kurucz Katalin) 

 Még abban az évben újabb lehetőséget nyertünk egy sportprogram összeállítá-

sára. Az első találkozó Franciaországban, Libourne-ban volt, ahol angol, spanyol, 

olasz, svéd, magyar, virtuálisan török és német partnereket fogadott a házigazda is-

kola. Ezen a találkozón a résztvevők többsége az angolt választotta fő munkanyelvnek, 

így a program megvalósítását Lőrincz Edit Andrea tanárnő vette át. 

 

Fekete-Nagy Katalin 

Olimpia városunkban 

Egész Életen át Tartó Tanulás Program 

 

 Iskolánk harmadik Comenius projektje volt a 'Team Up for Europe' (TUfE) 7 

partneriskola együttműködése (angol, svéd, török, olasz, spanyol, francia és magyar), 

melyet elsődlegesen a nemzetközi kapcsolatok előmozdítására terveztünk, az 
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egészséges életvitel és sporttevékenységeken keresztül, az akkor előkészületeiben álló 

2012-es londoni Olimpia ihletése nyomán. 

Mind a 7 iskolának lehetősége 

volt a partnerek fogadására, és 

minden látogatás egy munkafo-

lyamat betetőzése volt, melyben 

volt verseny, termék és kutatás. A 

diákokat és kísérő tanáraikat 

külföldön helyi családok szállá-

solták el, mely egyedülálló le-

hetőséget nyújtott a fogadó 

ország életvitelébe való bete-

kintésre és életszerű tapaszta-

latok szerzésére. 2011 októberé-

ben, Spanyolországban volt az 

első projekttalálkozó, ahol elindí-  

A Plakátbemutató (2013)                                        tottuk a projektet.  

 

 Erre a találkozóra nem utaztak diákok, mivel egy teljes munkahétre volt 

szükségünk a tervezéshez és a bevont kollegák megismeréséhez. Meleg fogadtatásban 

részesültünk a Badajoz-i Santo Angel iskola tantestülete által. Bejártuk az iskolát, a 

környék történelmi és kulturális nevezetességeit. Diákjaink itthon hamar elfoglalttá 

váltak, megírták az első tesztet, mely arra összpontosított, milyen ismeretekkel 

rendelkeztek a projektpartnerek kultúráját illetően, és elkezdték megtervezni a TUfE 

logókat, valamint a bemutatkozó filmeket: az Olimpiai Ajánlásokat, amivel 

elnyerhették a 2013-as csúcstalálkozó, a TUfE Sportrendezvény, megrendezésének 

helyszínét. 

 Második találkozónk 2012 márciusában volt Rómában, ahol a tanárok, diákok 

és szülők egy üdvözlő partival indították a hetet. Órákat látogattunk a Liceo Scientifico 

Statale ‘Democrito’-ban, bemutattuk az Olimpiai Ajánlás filmjét és a logót. 

Megszavaztuk a nyerteseket, többek között iskolánkat, a végső és egyben legrangosabb 

találkozó megrendezésének színterét. Tömegközlekedéssel Róma központjába 

látogattunk, ahol az iskola történelem tanára nagyszerű idegenvezetést tartott 

számunkra. Megcsodáltuk a legnevezetesebb műemlékeket, és még Vatikán városba is 

eljutottunk. Az olasz konyha mindannyiunknak ízlett.  
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 További 3 tantárgyközi kutatáson alapuló projektmunka kezdődött: 

egészséges életvitel, Olimpiai/Paralimpiai versenyző követése és a nagyszabású 

sportrendezvények hatásai. Ezeket a diákok iskolájukban állították össze, majd a 

közelgő találkozókon mutatták be egymásnak: Angliában, Svédországban és 

Franciaországban. Voltak még versenyek is, köztük a TUfE himnusz megalkotása  

– saját szerzemények – és egy egészséges étkezés megtervezése a sportolók számára. 

Mindkét produktumot az angliai találkozón bíráltuk el, ahol még meglátogattuk az SS 

Great Britain hajót és egy közeli kastélyt, amely a híres Harry Potter filmsorozat 

helyszínéül is szolgált.  

 Svédországban egy-egy napot egy viking faluban, valamint Stockholmban 

tölthettünk, az iskola sportéletébe nyertünk betekintést és órákat látogattunk. A fran-

ciaországi találkozón kiválasztottuk kabalafiguránkat, amit később Magyarországon 

mutattunk be. Egy Bordeaux-i borászatba látogattunk el, ahol szőlőlé-kóstolással 

egybekötött előadáson vettünk részt. Láthattuk a feledhetetlen hullámokat, a Le 

Mascaret-t. 

 

 

A magyar csapat (2013) 

 

Ekkor kezdődött igazán a csúcstalálkozóra való felkészülés! A diákok a 2012-es 

Olimpiai Játékok tv reklámjainak tanulmányozása után megtervezték saját 

reklámfilmjüket, melyhez nagy képzelőerőre, kreativitásra és számítógépes ismereteik 

bővítésére is szükség volt. A diákok a sportrendezvény közvetítésén is dolgoztak, 

ehhez lefilmeztek egy sporteseményt és sajátnyelvűt, illetve egy idegen nyelvű 

közvetítést is készítettek hozzá. A felvételeket Törökországban mutatták be – 

mindannyiunkat lenyűgözött néhány tehetséges tanuló!  
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A találkozók résztvevői nemcsak hajókirándulásra, állatkertbe mehettek, vagy egy 

igazi Dzsámiba és bazárba látogathattak el, hanem egy közös szótárfüzeten is 

dolgoztak. Eldöntöttük, melyik az a 20 legfontosabb kifejezés, melyre a találkozón 

szükségük lesz. Ezt a résztvevők hozzánk érkezésükkor kinyomtatva kapták meg. 

 Végül elérkezett a magyarországi TUfE Sportrendezvény. A nagyobb számú 

diákcsoportokat a szentesi sportuszodában szállásoltuk el, kialakítva mini „olimpiai 

falunkat”. Elkezdődött a közel 100 fő megmozgatásával a „TUfE Olimpia”. A diákokat 

színes (kék, zöld, sárga, piros…) csapatokba sorsoltuk, és egész héten át ezekben a 

vegyes, nemzetközi csapatokban versengetek, 7 sporteseményen: kosárlabda, 

kézilabda, úszás, futás, vak-futás, távolugrás és biciklizés. A „kihívás napja” 

kenuzásból, rekeszmászásból, íjászatból és halászatból, és egy kvíz megoldásából állt.  

Esténként az iskolák bemutatták, majd megtanították nemzeti táncaikat – mely 

semmivel fel nem érő nyelvi és kulturális élményt, remek hangulatot jelentett egy nap 

befejezéséhez. A hagyományőrző egyesület segítségével megismertettük 

történelmünket, a lányok zumbáztak, a fiúk kardoztak. Jártunk Ópusztaszeren és 

Budapesten, egy délutánt pedig diákjaink a szállást adó családokkal töltöttek. 

Rendezvényünket látványos és élvezetes programokkal nyitottuk, majd bográcsos-

zenés búcsú-bulival zártuk. Remélhetőleg nemcsak örökké emlékezetes élményekkel 

gazdagítottuk diákjainkat, hanem talán életen át tartó barátságok is szövődtek.  

 

Lőrincz Edit Andrea 

 

Előtérben az iskolatitkár 

 

Ha találós kérdést tennék fel, mely szerint, ki az a személy az iskolában, aki minden 

kisgyerek nevét tudja, egyértelmű lenne a válasz: Erdélyszky Attiláné Katika, az 

iskolatitkár. Ki is az iskolatitkár? Fogalmazhatunk úgy, az iskola háttérbázisának 

egyik nagyon fontos tagja. 

- Egy kívülálló csak annyit lát, itt lehet befizetni az ebédet. Mi a feladata az 

iskolatitkárnak? 

- Nagyon összetett a feladat, sok minden tartozik ide. Nálam van a tanulói 

nyilvántartás, én intézem, ha új tanuló érkezik, vagy valaki elmegy az iskolából. 

Naprakész a statisztika, ezért is ismerem a gyerekeket, szinte név szerint. Én rendelem 

meg a különböző nyomtatványokat, mint például a napló, az ellenőrző, az én 

feladatom a postai küldemények kezelése is.  
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- Hogyan kerültél az iskolába?  

- Sok-sok éve a Vízműnél dolgoztam, és 

amikor a cég megszűnt, munkahelyet 

kerestem. Valaki ajánlotta nekem, 

próbáljam meg az iskolában. Szerencsém 

volt, mert felvettek, és azóta dolgozom itt, 

sok szép emlékkel…  

- Mi adja az örömöt, az erőt a 

feladatokhoz? 

- A kihívás. Minden napnak megvan a 

maga feladata. Izgalmas a sok új gyerek 

megismerése, a velük való találkozás, 

szeretek a gyerekek között lenni, jó együtt 

lenni a kollégákkal, segíteni nekik, amiben 

csak tudok. Vannak kislányok, akik 

szünetben azért jönnek, hogy 

beszélgessünk egy kicsit. 

                                                                                                      Pipacsok. Kovács Adrienn rajza (5. a. 2013) 

 

- És az iskolán kívül? Mi jelenti számodra a kikapcsolódást? 

- Nagyon sokat olvasok, szeretek filmeket nézni. A kertemben mindig van munka, 

nagyon szeretem a virágokat, sok is van belőlük az iskolában és otthon is. Mint 

minden családanya, én is ellátom a háztartást, sütök-főzök.  

- A süteményekről ódát lehetnek zengedezni… 

- Szeretek új recepteket kipróbálni, és ha alkalom van rá, a tanáriba is szoktam 

behozni belőle. Legutóbb egy gesztenyéset hoztam, az is hamar elfogyott a tálcáról.  

 

 

Vízilabda és könyvelés 

A gazdasági igazgató más szerepben 

 

A gazdasági igazgató azért fontos személy egy munkahelyen, mert tőle függ, hogy van-

e pénz és mire, mennyit lehet költeni. Hódi József nem tudja, mit tanulnak a diákok, 

hogyan tanítanak a tanárok, de azt igen, hogy mindez egy gyerekre leszámítva 

mennyibe kerül. Tíz éve tagja az iskola közösségének.   
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- A Gondozási Központban dolgoztam, amikor 2004 végén, szinte egy napon érkezett 

az iskolától és a fenntartó egyházközség részéről a felkérés, dolgozzam itt az iskolában, 

mint gazdasági igazgató. Ez nekem akkor derült égből villámcsapás volt, hiszen 

teljesen más jellegű munkám volt ott, mint most itt. 2005 januárja óta dolgozom itt, 

és nem bántam meg, mert itt fiatalok, gyerekek között vagyok, és én szeretek közöttük 

lenni.  

- Mi jelenti az eredményt a munkádban? 

- Hű, az az irdatlan mennyiségű beruházás, ami itt az elmúlt években történt. Csak rá 

kell nézni az épületre, és már megvan a válasz is, mi a siker az iskolában.  

- Munkádat a város is elismerte, „Kiemelkedő közszolgálati munkáért” 

kitüntetést kaptál 2013-ban. 

- Nagyon örültem neki, mert azt a borzalmasan sok munkát ismerték el, amit 

végeztem. Amikor azt mondom, iskolában dolgozom, sokan azt hiszik, június végén 

már mehetünk is szabadságra, és egészen augusztus végéig csak pihenés van. De a 

valóságban ez nem így van. Akkor kezdődtek csak igazán a munkák, amikor nincsen 

gyerek az iskolában, az építkezések is biztonságosabbak. Sietni is kellett, hiszen 

szeptemberig be is kellett azokat fejezni. Ha kellett a hétvégén is dolgoztunk.  

 

 

A margitszigeti vízilabda-bajnokságon (2014) 

 

- Mi adja a tényleges pihenést? 

- A vízilabda. Sokan tudják rólam, hogy tagja vagyok a Köménymag szurkolói 

csoportnak, minden városi meccsen ott vagyok, de ha kell, elmegyünk más városba is, 



91 
 

Egerbe, Dunaújvárosba, Szegedre, sőt külföldre is, Olaszország, Görögország volt már 

úti cél egy vízilabda bajnokság miatt. Most legutóbb a margitszigeti EB-n szurkoltunk, 

be is rekedtem, napokig alig volt hangom. A vízilabda mellett a kikapcsolódást még a 

tenger nyújtja. A szabadságot mindig tengerpart mellé szervezem, lehetőleg egy 

szigetre.  

- Gazdasági igazgatóként gyakran kell nemet mondanod egy elképzelésre. 

Magánemberként viszont épp az ellenkezője az igaz. 

- Én szeretek adni, másoknak segíteni. Igaz, ha egy ember sokat ad, százszorosan 

többet kap vissza belőle. Ha így nézem, teljes mértékben megéri adni, mert azzal csak 

én gazdagodom.  

 

 

Csigafutam. Sőrés Vajk rajza (2013) 
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Paletta 
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Csillogó gyermekszemek 

 

Mottó: „Ne legyen túl nagy különbség a között, aki vagyok,  

aki lenni szeretnék, és akinek hiszem magam.” 

 

 Első és egyetlen munkahelyétől búcsúzott negyvenévnyi tanítás után  

Dr. Mészáros Antalné Csatordai Zsuzsanna. Nyugdíjba vonulásának 

alkalmából vehette át 2014. augusztus 19-én a Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

miniszteri kitüntetést. A kudarcokra nem is szívesen emlékszik, ezeket igyekezett 

gyorsan törölni, a szép emlékekből pedig szerencsére több van. Ha most 

használhatnám a mosolygós fej formulát, (), szinte minden mondat után kitenném. 

Zsuzsikából árad a derű, a jókedv és a töretlen optimizmus.  

 

– Emlékszel még az első tanító nénidre? 

– Igen, Szente Antalné nagyon meghatározó egyéniség volt, szigorú, és csak később 

jöttem rá, hogy mennyire módszeresen tanított. Egy lánya volt, aki hasonló korú, mint 

én. Egyszer egy nyáron elvitt magához, a lakása az iskola mellett volt. Akkor nyáron 

beszabadultunk az üres épületbe, és az teljesen befogadott. Írtunk a táblára, elővettük 

a szemléltető eszközöket, mindent megnéztünk. A tanterem hangulata teljesen rabul 

ejtett, és ez az érzés még most is bennem van.  

 

 

Ismerkedés az új osztállyal (2013) 
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– Miatta lettél tanító? 

– Igen, lehet, meg anyukám miatt, aki ma is példaként áll előttem. Nem tudom, hogy 

ösztönösen, vagy tudatosan tanított engem, de minden munkába befogott, és közben 

mesélt a családról, a régi időkről. Ezek a hétköznapi hősök példát mutattak nekünk. 

Aztán már tanítóként én is sok igaz mesét mondtam el a gyerekeknek. Szerettem 

tanítósdit játszani, az öcsém volt az első tanítványom, mert nyaranta a góréban iskolát 

rendeztünk be. Természetesen én voltam a tanító, ő meg a gyerek. Szegénykémnek, 

nyáron is tanulnia kellett. Lestem a hibákat, piros tollal javítottam mindent.  

–Tudatosan készültél erre a pályára? 

– Nem, de más szóba sem jöhetett. Felső tagozatosként Tóth Jánosné Klárika 

tanította meg nekem a verselemzést, mutatta meg az irodalom szépségét. Ő javasolta 

anyukámnak, hogy a gimnázium nyelvi tagozatán folytassam a tanulmányaimat. A 

gimnáziumban Dr. Bartha László tanár úrnak igazán emlékezetes magyar órái voltak. 

Ekkor már el sem tudtam volna képzelni azt, hogy ne tanítsak. 

– A bajai tanítóképzőben végeztél. 

– Igen, bár az utolsó évben már kijöttem tanítani a mai iskolánk elődjébe, a Kossuth 

téri iskolába. 

 

 

Projekt heti foglalkozás a 3.a-ban (2012) 
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Emlékszem második osztályt kaptam akkor, mert azt mondták, az a legkönnyebb.  Dr. 

Kovalovszky Lajosné segített nekem sokat, szigorú volt, de sokat tanultam tőle. 

Érdekes, akkor még matematikát tanítottam, most pedig már jó néhány éve én voltam 

a magyaros. Mindkettőt jó tanítani, de a magyart talán jobban szerettem. 

– Egy pályakezdő élete sosem könnyű… 

– Izgalmas évek voltak, friss házasként elkezdeni dolgozni, meg az otthonteremtés is… 

Aztán megszülettek a fiúk. Miattuk csak három év maradt ki, nagyon egyenletes, 

kiegyensúlyozott volt a pályám. Volt, hogy munkaközösség-vezető és szakszervezetis is 

voltam. Sok munkát jelentett a versenyek a szervezése, a lehetőségek keresése, hogy 

segíthessünk.  

– Aztán már te segítetted a pályakezdőket. 

– Sok fiatal került mellém, mai szóval én voltam a mentoruk. Nagyon jó volt velük 

együtt dolgozni, hozták a lelkesedést, az újat, és jó volt látni a fejlődésüket. Érdekes, 

de mindig azért kaptam új párt, mert a kolléganőm szülni ment, és otthon maradt a 

babával.  

– Mi a szépsége ennek a pályának? 

– A minden reggel rácsodálkozó gyerekszemek! A nagy pillanatok, amikor reggel 

megállunk, besüt a nap a terembe, és várakozóan rám néznek. Becsukom az ajtót, és 

enyém a katedra. Eszembe jut egy történet. Már javában tartott a tanév, tehát az 

elsőseim már sok mindent tudtak, mégis az egyik kisfiú az anyukája kérdésére azt 

válaszolta: „Ma nem tanultunk semmit, csak játszottunk”.  

– Voltak rossz pillanatok is? 

– Biztos, de ezekre nem szívesen emlékezem, ki is töröltem ezeket. A szép emlékeket 

viszont őrzöm. Sok kis apró történetem van a gyerekekkel kapcsolatban, szinte 

minden napra jutott egy-egy sztori. Volt egy kisfiú, akinek elsősként jó érzéke volt a 

matematikához, de az olvasást nehezen gyűrte. Egyik alkalommal sikerült kibetűznie a 

szót: s  á  r  g  a. Nagyon megdicsértem. „Na, akkor most olvasd össze!”- kértem. Ő 

pedig jó hangosan: „M  A  L  A  C!” 

– Mások ma a gyerekek, mint akár 20 évvel ezelőtt? 

– Igen. Sokkal nyitottabbak, nagyon sok ismeretük van a világról. Némelyikük 

hétévesen jobban kezeli a számítógépet, mint én. Persze az olvasással a legtöbbjük ma 

is megküzd, mert talán az a legnehezebb folyamat. Már külön-külön ismeri a betűket, 

de azokból még nem áll össze a szó. Aztán a legnagyobb siker az, nekik és nekem is, 

amikor összeolvas és felismeri a szó értelmét.  
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Kiránduláson (2011) 

 

– Össze lehet számolni, hány gyereket tanítottál meg írni, olvasni, 

számolni? 

– Nem, erre nem is vállalkoznék, szerencsére nagyon sokan vannak. A 40 év alatt 

mindig volt osztályom, többször voltam elsős is, és csak az a 3 év maradt ki, amikor 

otthon voltam a fiaimmal. Több százan lehetnek. S milyen jó nekünk, mert kétszer 

adatik meg a „boldog új évet” – kezdés, egyszer januárban, egyszer pedig szeptember 

elsején.  

– Szerintem a gyerekek nem így gondolják… 

– Lehet, de az őszt ők is várják, különösen a kicsik. Olyan szép pillanatok azok, amikor 

csak úgy odaszaladnak hozzám, és megölelnek. A szeretetre nagyon nagy szükségük 

van. Fontos, hogy olyannak szeressük és fogadjuk el őket, amilyenek. Sok olyan 

tanítvány van, aki nem jeleskedett ugyan az osztályban, mégis becsületes, dolgos 

felnőtt lett belőle. Nagyon sok kedvesség van bennük. Még egy kis történet a végére. 

Az egyik hétvégén fodrásznál voltam. Hétfőn reggel az egyikük megjegyezte: „De szép 

kócos a hajad!”  
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Tegyünk jót, segítsünk másokon! 

A kulcsszó: a hasznosság és közösség 

 

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni,  

és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”  

/Böjte Csaba/ 

 

2011-et az Önkéntesség Európai Évének nyilvánította az Unió. A célkitűzések között 

olyan fogalmak is szerepelnek, mint aktivitás, kohézió, szolidaritás, közérdek és 

demokrácia. Nem véletlenül. Ezek mindegyikét növeli, kiterjeszti, erősíti a tudatosan, 

a szabad akaratból, a társadalmi szükségletek szerint végzett önkéntes munka.  

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkéntes tevékenység elismerése 

céljából alapította a Pro Voluntarius díjat, melyet 2013-ban Nagypál Julianna 

vehetett át Balog Zoltán minisztertől.  

 

– Mi valójában az önkéntes 

munka? 

– Olyan tevékenység, amit saját 

akaratából, önszántából hajt végre az 

ember. Lehet ösztönös és tudatos is. 

Ez egy olyan altruista (önzetlen) 

magatartásforma, aminek több 

szempontú hozadéka van, mert jól 

érezzük magunkat segítés közben, 

mert ha ránézel arra, akinek 

segítettél, elönti a szívedet a 

melegség, vagy, ahogy Böjte Csaba 

fogalmazta meg: „Jónak lenni jó!” Az 

baj, ha valaki csak külső késztetés 

miatt kezd bele, és ellenszolgáltatást 

várna a munkájáért.  

  

A díjátadón: Nagypál Julianna 
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Van még egy vallási oldala is az önkéntességnek, mégpedig az a hit, amely 

megmutatkozik cselekedeteinkben. Ebből a szempontból a Magyar Református 

Szeretetszolgálat mottójával azonosulok: „Ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, 

hanem cselekedettel és valóságosan.” (Jn.3.18) 

 

 

Lelkészsírok rendbetétele. Forgó Dániel és Nyíri Dániel (2012) 

 

– Nem csupán az érintett közösség, hanem az önkéntes is profitálhat. 

– Csak gazdagodik általa. Szerves tagjává válik egy közösségnek, toleranciát, 

szolidaritást tanul, külföldi szolgálat esetén pedig nyelvet tanul, tapasztalatokat szerez 

az élet minden területén. De ez felelősséget is jelent, felelősséggel tartozik a 

közösségért ahonnan jött és azért is, ahová került.  

– Hogyan jött létre az iskolai önkéntes csoport? 

– A Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretethíd elnevezésű önkéntességi 

programja minden év májusában van. Ehhez a programhoz már sokadik éve 

csatlakozunk. De lehetőség, hogy jót cselekedjünk, az év minden napjára jut. Magam 

köré gyűjtöttem azokat a gyerekeket, akiket jobban megérintett a téma, és szakköri 

formában, „Tegyünk jót, segítsünk másokon!” jelszóval, hetente egyszer találkozunk. 

A csoport tagjai felső tagozatos diákok, az idén 15-20 fő között vesznek részt a közös 

munkában.  
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– Milyen tevékenységet végeztek? 

– A tevékenységek megegyeznek a Szeretethidas rendezvényekkel, például 

környezetrendezés, (az iskola környéke, Kurca-part), temetőben lelkészsírok 

rendbetétele, óvodalátogatás. Rendszeresen műsort adunk és ajándékokat viszünk a 

kórház gyermekosztályára Mikulás napján.  Meglátogatjuk az Idősek otthonában 

élőket, és felolvasunk könyvből, újságból. Vannak gyerekek, akik a kutyamenhelyre 

járnak ki rendszeresen és segítenek a kutyák ellátásában.  

 

 

„Ingyen ölelés” a 2.a-val (2013) 

 

– Példaértékű az iskola adománygyűjtő tevékenysége. 

– Az adománygyűjtés egész évben tartó folyamat, bár decemberben megnövekszik a 

csomagok száma. Más szervezetek által meghirdetett gyűjtőakciókban is részt 

veszünk, így pénzt gyűjtöttünk az árvízkárosultaknak, volt, hogy erdélyi és kárpátaljai 

iskoláknak magyar nyelvű könyveket, tankönyveket, játékokat küldtünk. Karácsony 

előtt együttműködve a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel tartós élelmiszert 

csomagoltunk a rászoruló családoknak. A Nyilas Misi cipős doboz akcióra a gyerekek 

már novemberben elkezdik a csomagok behozását. Öröm látni, ahogy csomagolják az 

otthonról hozott kincseiket!  
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– Hogyan viszonyulnak a gyerekek az adományozáshoz? 

– A behozott csomagok mennyiségéből látszik, hogy szeretettel és odaadással, 

együttérzéssel viseltetnek más gyerekek iránt. A cipős dobozok száma 150-200 darab 

között szokott lenni, tehát elmondhatjuk, majdnem az idejáró iskolások fele fontosnak 

érzi a segítést. Ki kell hangsúlyoznom, az adománygyűjtés nem kötelező, minden 

család maga dönti el, hogy részt akar-e venni benne, és ha igen milyen mértékben! 

 

 

Mikulásműsor a kórház gyermekosztályán (2014) 

 

– Aki gyerekként részt vesz ebben a munkában, vajon felnőttként is 

önkéntes lesz? 

– Remélem. Itt az iskolában nagyon sokat beszélgetünk erről, különösen egy-egy 

rendezvényen való részvétel után. Kibeszéltetjük a gyerekekkel az élményeiket, és a 

kollégák példamutatása is erősíti bennük a másokért való tenni akarást. Az idén a 

Szeretethidas rendezvényünkön a 450 tanulóból 326 diákunk, az elsőstől a 

nyolcadikosig vett részt. Öt év munkája van ebben a számban. Én bízom abban, hogy a 

kissbálintos gyerekek nem csak azért vállalnak majd közösségi munkát a 

későbbiekben, mert ez már az érettségi feltétele is.  

 

„Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy 

tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” Máté 7:12 
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Uzsonnáztatás az óvodában (2013) 

 

 

A tanári énekkar  

 

„Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni.”  

/John Lennon/ 

 

Hangerősítő skálázás, vidám próbák, fellépés előtti lámpaláz – ezek mindegyike 

jellemzi a tanári énekkar munkáját. A kórus 12 tagja 4 szólamban énekel Farkas 

Márta vezényletével, irányításával.  

 

– Mi volt a legemlékezetesebb fellépés? Egyáltalán van ilyen? 

– Valamiért mindegyik az, de talán kiemelném azt, amikor a Szent Anna templom 

Szkólájával énekeltünk együtt a zeneiskolában. Nagyon izgultam előtte, hiszen más 

kórussal akkor még közösen nem szerepeltünk, ez volt az első. Össze kellett 

hangolnunk és hangolódnunk, aztán nagyon jól sikerült, meglepően jól, őszintén nem 

is számítottam rá. Énekelt külön a Szkóla, és mi is, és voltak közösen előadott 

énekeink is. A koncert a költészet napján volt, így még verssel is készültünk.  
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– Hogyan kezdődött a közös éneklés? 

– Ha jól emlékszem, az egyik kolléganőnk esküvőjére álltunk össze egy dal erejéig. Jól 

éreztük magunkat éneklés közben, és sikerült meglepetést is okoznunk. Aztán, amikor 

a Comenius program énekkari részét szerveztük, kiderült, hogy a tanárok között sok a 

jó hangú, énekelni tudó zeneszerető. Sokuknak még előképzettsége is van, ha a zenei 

múltat tekintjük, például játszik hangszeren, vagy diákként anno énekelt iskolai 

kórusban. Talán ez adta az indíttatást arra, hogy az országos tanévnyitón, ami 2008. 

augusztus végén volt, a templomi ünnepség alatt mi is szolgáljunk. Emlékezetes 

fellépés volt az is, mert a tanári karból akkor énekeltünk a legtöbben, sőt más iskolai 

dolgozók is csatlakoztak hozzánk.  

 

 

Az országos református tanévnyitó ünnepségen (2008) 

 

– Vannak, akik a kezdetektől vesznek részt a kórus munkájában? 

– Igen, állandó tagjaink vannak, de sajnos kevesebben vagyunk, mint korábban, 

hetente egyszer tartunk próbát. Olyan is volt, aki tanulmányai miatt átmenetileg nem 

tudott jönni, de aztán a vizsgák után újra csatlakozott hozzánk. Szívesen fogadunk 

bárkit az iskolából, aki szívesen jön énekelni, tehát a tanári kórus nem csak 

tanárokból áll.  

– Milyen fellépések voltak eddig? 
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– Vannak az iskolai ünnepségekhez kapcsolódóak, mint az évnyitó, évzáró, ballagás, 

karácsony, vagy a bibliaversenyünk. Aztán rendszeresen részt veszünk a Vöröskereszt 

karácsonyi jótékonysági koncertjén és a reformáció napi hangversenyen az 

evangélikus templomban, közösen a Szkólával. Nagy élmény volt az Országos 

Református Zenei Fesztiválon az ötszáz tagú kórusban énekelni.  

– A daltanulás mindig a fellépéshez igazodik? 

– Egy-egy fellépés mindig meghatározza, milyen kórusművekkel léphetünk a 

közönség elé. Először kisebb megmutatkozási lehetőségeink voltak. Istentiszteleten 

énekeltünk egy-egy zsoltárt, vagy zsoltárfeldolgozást, aztán karácsonyi ünnepségeken 

szerepeltünk, sok kisgyereknek meglepetést okozva. Egyik kollégámnak egyikük azt 

mondta: „Nem is tudtam, hogy tudsz énekelni!”. Most már tudunk válogatni is a 

művek között, sok kórusművet megtanultunk már.  

– Mi szerepel az „éneklapon”? 

– Világi és egyházi énekek egyaránt. Vannak ifjúsági énekeink, klasszikus és modern 

zsoltárfeldolgozások, reneszánsz, barokk és romantikus zeneszerzők művei, pl. 

Goudimel, Bach, Mendelssohn, de éneklünk XX. századi, kortárs zeneszerzők 

műveiből is. Gondolok itt Kodályra, Bartókra, Berkesi Sándorra, Gárdonyi Zsoltra 

vagy Szokolayra. A repertoár pedig egyre bővül, mindig tanulunk valamilyen új művet. 

Négyszólamú dalokat bátran vállalunk, hiszen van két női (szoprán, alt) és két férfi 

(tenor, basszus) szólamunk, de volt már hatszólamú művünk is.  

 

 

Fellépés Hódmezővásárhelyen (2013) 
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Vászonra vitt érzések, megelevenedő mesék 

 

„A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, s minden tudomány gyökere. Aki 

olyan eredményeket ér el, hogy rajzolni tud, annak azt mondom, hogy a 

legértékesebb kincs birtokába jutott.”  

/Michelangelo/ 

 

Haller Andrea akvarell képei igazi színfoltot jelentenek a szentesi művészetben, 

akár könyveket is illusztrálhatnának, mert igazi mesevilágot tükröznek. Több 

alkalommal kiállításon is megcsodálhattuk a festményeket. 

 

– Én úgy tudlak téged elképzelni, hogy kislányként sokat ültél egy 

asztalnál, és csendben rajzoltál.  

– Azzal kiegészítve, hogy sokat olvastam a diófa alatt is. De valóban csendes, olyan 

magában is jól ellevő kisgyerek voltam. Sokat játszottam egyedül. 

– Miket rajzoltál? 

– Mindent, amit egy kislány. Tündéreket, házat, erdőt, királylányt, palotát. Nagyon 

szerettem a klasszikus meséket, és később, nagyobbacska koromban már a meséket is 

lerajzoltam. 

– Mivel rajzoltál? 

– A színes ceruzákat szerettem a legjobban, mert a legapróbb kidolgozást teszi 

lehetővé. A festés csak jóval később lett a kedvencem, igazából teljesen véletlenül. A 

főiskolán a rajz műveltségi területet választottam, és volt egy tanárnő, akinek 

határidőre be kellett adnom egy munkát. Nem lettem kész vele időben, és a folyosón 

csaptam össze a képet akvarellfestékkel. Amikor a tanárnő meglátta a képet, azt 

mondta, soha nem látott még tőlem ilyen szépet. Csodálkoztam is, hiszen csak 

gyorsan „összedobtam”, hogy tudjak mit beadni.  

– Mi volt a siker hátterében? Miért tetszett jobban ez a munkád, mint a 

többi? 

– Az akvarell nagyon gyors munka, a festék gyorsan szárad, ezért nem is javítható. 

Míg az olajfestmény esetében a felvitt réteget le lehet kapargatni, az akvarell esetében 

ez lehetetlen. Akkor ott a folyosón gyorsan kellett dolgoznom, és a színek kavalkádja, 

ahogy összemosódtak, széppé tette a képet. Aztán megszerettem ezt a technikát, és ma 

már ezzel dolgozom szívesen.  

– Mitől szép egy akvarell-festmény? 
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– Olyan az akvarell, mintha a fényen keresztül néznénk a több egymásra tett 

selyempapírt. Áttetsző, minél több réteg van egymáson, annál sötétebb, de még 

mindig látszik a fény.  

– Hogyan készül a kép? 

– Azért szeretem ezt a technikát, mert kevésbé tudatos, mint mondjuk az 

olajfestmény. Olyan, mintha a festék életre kelne, mintha nem csak én irányítanám az 

ecsetet, hanem maga a kép is alakítaná magát. Amikor nekifogok, grafittal készítek 

egy vázlatot. Aztán a világos színektől a sötét felé haladva, felviszem a festéket a 

papírra. Ha megszárad, már a grafitot is ki lehet radírozni. Aztán az elkészült kép egy 

kicsit mindig átalakul ahhoz képest, amit kigondoltam, elképzeltem a fejemben.  

– Milyen témákat szeretsz? 

– Nehéz kérdés. Azt figyeltem meg, hogy bármit meglátok, és az rabul ejt, az már egy 

téma. Ilyen volt egy kiránduláson meglátott díszes templomkilincs. Szeretem, ha egy 

képen van valamilyen mozgalmas, meghökkentő, valami nem oda illő, a kilincses 

képen is van ilyen. Látszólag csendélet, de valójában annál egy kicsit több. A 

hangulatomtól is függ, mit festek, ha megvan a gondolat, néhány óra alatt kész a kép, 

s van, amikor akár több hétig is dolgozom ugyanazon a képen.  

 

A Kossuth tér.  Haller Andrea akvarellje 
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 –Valahol olvastam, hogy egy művész azért nem szeret megrendelésre 

dolgozni, mert az megköti a fantáziáját, a szabadságát.  

– Ritkán vállalok én is megrendelést. Ahhoz nagyon jól kell ismernem a megrendelőt, 

hogy amit festek, azt magaménak érezzem. Ha ebből kellene megélnem, ki kellene 

szolgálnom azt a réteget, amelyik a pénzt adja. Akkor pedig csorbul a szabadság. Még 

a meseillusztráció is személyes, hiszen ahhoz a meséhez tudok kifejező képet festeni, 

amelyiket én is szeretem.  

– Szabadidődben azonban nemcsak akvarellt festesz, hanem bútorokat is. 

– Sokáig nem tudtam, mi legyek, szerettem rajzolni, és szerettem színházba járni is. 

Aztán jött az ötlet, színházi jelmeztervező leszek. De nem vettek fel, amin nem is 

csodálkozom, hiszen a heti egy rajzóra után nekem nagyon kevés volt a technikai 

tudásom. Egy évig tanítottam képesítés nélkül, és a gyerekekkel való foglalkozás 

nagyon megtetszett. A tanteremdíszítés után már nehezebb dolgokba is belevágtam, 

például régi bútorokat újítottam fel. Sok mindennel foglalkozom, volt osztályaimnak 

tablót készítek, de az agyagmunkák is a lakást díszítik. A legjobb mégis az, bármilyen 

alkotásról is legyen szó, hogy amikor elkészülök vele, érzem, ez az enyém, ez egy kicsit 

én vagyok. Ha mások is megnézik, és esetleg elidőznek egy-egy festmény előtt, talán 

bennük is megszületik az az érzés, amit én éreztem festés közben. 

 

 

Játszunk, mintha… 

Drámapedagógiával tanítani 

 

„Amit eljátszom: Az enyém” /Mezei Éva/ 

 

1982 óta olyan tanév még nem volt, amikor ne indult volna el Almásiné Szaszkó 

Edit drámaszakköre. A Játszókörbe olyan gyerekek járnak, akik játszani, játszva 

tanulni, felüdülni vágynak – az elsőstől a nyolcadikosig bárkit vár.  

– Hogyan kezdődött a drámázás, a drámapedagógiával való ismerkedés? 

– Kovács Andrásné – aki általam nagyon tiszteltelt és szeretett tanító, jászfényszarui 

drámatanár – az 1970-es évek végén személyes tapasztalati átadásával meggyőzött 

arról, hogy a dráma, mint cselekvési forma módszerként hatékonyan alkalmazható a 

gyerekekkel való foglalkozás során vagy akár a tanításban. Sokat tanultam tőle és még 

sok elismert magyar és külföldi drámatanártól főiskolás koromtól fogva.  A tudásomat 
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folyamatosan bővítem, alkalmazom minden lehetséges szinten, iskolában, iskolán 

kívül, gyerekekkel, felnőttekkel. A kerettanterv az órarendi órába illesztette a 

drámaoktatást, így az 5. évfolyamon hetente találkozom tanítványaimmal.  

– Mi maga a drámapedagógia?  

– A pedagógiai folyamatot megsegítő dramatikus elemekről van szó. Ezek az elemek a 

játszó(k) kreativitására épülő, közösségben történő, mégis egyéni cselekvés, 

cselekedtetés,  mozgás. A beszéd, a mozgás, a mimika, a gesztus együtt fejez ki 

érzéseket, gondolatokat. Olyan helyzeteket kell teremtenünk, amelyek nem szigorúan 

szabályozzák a játszó cselekvését, hanem tág határokat nyitunk a lehetőségeinek.  Én 

szívesen használom a dráma eszközeit tanóráimon is, egy-egy olvasmány 

megértéshez, feldolgozásához, nyelvtani ismeretek gyakorlásához, 

fogalmazástanításhoz. Egy-egy problémás helyzet megoldására is alkalmazzuk, akár 

személyes, akár egy közösséget érint az a konfliktus. 

 

 

Drámapedagógia a tanórán (2006) 

 

– Hogyan képzeljük ezt el? 

– Egy-egy témára építem a foglalkozást, mely kibontható egy rajzból, amit a gyerekek 

közösen alkottak, lehet egy festmény, egy zene vagy egy tárgy. A felhasználható 

motivációk sora végtelen. Elindítjuk a fantáziát, milyen történetet tudnánk 

hozzáfűzni, azt hogyan lehetne megjeleníteni, milyen megoldandó konfliktus lehet 
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benne, ami a szereplőket mozgatja. Hasonlóan, mint ahogy az irodalmi művek is 

felépülnek. Teret alkotunk, majd önkéntes szerepvállalással benépesítjük azt. Fontos 

az érzelmi megközelítés a témához, és ösztönös azonosulás az adott szereppel. Én is 

szerepből irányítok, míg a megoldás meg nem születik. A végén szerepeinkből kilépve 

megbeszéljük, mi zajlott le bennünk a „másvalakinek” a bőrében.   

– Hogyan vesznek részt ebben a gyerekek? 

–Mindenki máshogy. Van, aki belevág, van, aki görcsös. Instrukciók, feladatok sorát 

kapják a közösség valamelyik szintjén. A megvalósítás során játszanak, közben sajátos 

technikára, bátorságra tesznek szert, megtapasztalják a határaikat, s ha erre 

ráéreznek, akkor egyre tudatosabban lehet őket irányítani a pedagógiai cél érdekében. 

– De nem minden gyerek szerepel szívesen. Hogyan vesznek részt a 

drámaórán a visszahúzódók? 

– Semmi sem kötelező, aki nem akar részt venni, az csak megfigyel, azáltal nézői 

szinten ráhangolódik, aztán egyszer csak azt vesszük észre, hogy a figyelő is aktív 

részese a folyamatnak, mert rejtett módon irányítható. Ez az észrevétlenség, az 

indirektség fontos eszköze kell, hogy legyen a drámatanárnak. A másik végletről is 

szólnunk kell, akik folyamatosan központban szeretnének lenni. Őket az ellenkező 

pólus megtapasztalása felé kell irányítani. 

 

 

Drámafoglalkozás (2007) 

– Milyen előnyei vannak ennek a módszernek? 
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– Az adott közösségben minden kisgyereknek van helye, van valamilyen szerepe, lehet 

olyan valaki is, amely karakternek a tulajdonságait, viselkedését még a valós életben 

nem merte kipróbálni, habár szimpatizál vele. A szerepeket lehet változtatni, tehát 

jobban megismeri magát, önmaga határait.  De a társak megismerésére is szükség 

van. A személyiségfejlődéssel együtt jár a közösségépítés. Arra törekszem, hogy a 

velem kapcsolatba kerülők nyitottak, kreatívak, összetartóak, egymást segítőek 

legyenek.  

 

 

Egy bibliai történet feldolgozása (2006) 

 

–  A drámaóra nem színjátszás.  

– Még ha sok hasonlóság is van közöttük. A drámafoglalkozáson megéltek, a 

megtapasztalt technika elvezethet produkció létrehozásához. Ebben az esetben 

darabjaira szedjük szét a művet, ebben keresve a helyünket a drámatechnikák 

bevetésével, jelenetről jelenetre építjük újra, egésszé. Színjátszáskor, a produkció 

színpadra állítása során az empatikus tanár szigorú rendezővé válik. Ezt nevezhetjük 

színházzal történő nevelésnek. A színházi nevelésben elvisszük őket a színházba, ahol 

ők a nézők. Előkészítjük a látogatást az eredeti mű, a színházi szakszavak, eszközök 

megismertetésével, szép ruhába öltöztetjük magunkat. Utólag megbeszéljük, 

feldolgozzuk a látottakat.  
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– A drámapedagógiával nemcsak az iskolában foglalkozol. 

– Ezzel teljesedik ki a szakmai életem. Iskolánk adott helyet a Szentesi 

Drámapedagógiai Műhelynek, melynek tagjai az óvodásoktól kezdve a középiskolás 

korosztályig mutatták be a drámapedagógia módszerének alkalmazási lehetőségeit. 

Erdei iskolába visszük kolléganőmmel, Forrainé Julival tanítványainkat, de remek 

alkalom még a Mesefalva tábor is a drámajátékhoz. A Comenius programban egy 

színpadi játékot rendeztem. Anno 7 éven keresztül szerveztem a Kurca fátyla megyei 

színjátszó találkozókat, amelynek elismerő visszhangja maradt. Szívesen támogatom, 

segítem az e témában hozzám fordulókat. Örömömre, a Magyar Drámapedagógiai 

Társaság „Vének tanácsa” befogadott. A 25 éves Magyar Garabonciás Szövetségben 

fiataloknak szóló mentorképző táborokban is örömmel vállalok szerepet a 

táborpedagógiai módszerek továbbadásában.  

 

Tálentum és szorgalom 

Kémiai tehetséggondozás 

 

„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben 

 és ezt a valamit mindenáron el kell érnünk!” 

/Madame Curie/ 

 

 „Kiváló képességű innovatív tanár, aki a tehetséggondozás területén kitűnő 

eredményekkel büszkélkedhet. Tanítványai évek óta a legjobbak között szerepelnek a 

legrangosabb tanulmányi versenyeken, a Hevesy György Kémiaversenyen, a Curie 

Emlékversenyen, a Református Középiskolák Országos Kémiaversenyén, a Melegh 

István Kémiaversenyen. Diákjaival sikerül megszerettetni a természettudományokat, 

egyre több tanítványa folytatja tanulmányait kémia tagozatos középiskolában, majd 

egyetemeken.”  

 

Így mutatta be 2012-ben kémiatanárát tanítványa, Páli Petra a Magyar 

Tudományos Akadémián, ahol a Richter Gedeon Alapítvány Kuratóriuma 

tizenegyedik alkalommal ítélte oda a legeredményesebb tanároknak a Magyar Kémia 

Oktatásért Díjat. 
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2014-ben a Magyar Természettu-

dományi Társulat ismerte el munkáját, 

hiszen Hevesy György Emlékéremben 

részesítette. A MTT azokat a tanárokat 

jutalmazza, akik a természettudományok 

tanításában kiemelkedő munkát 

végeztek. A rangos kitüntetést ketten 

kapták, az egyikük Horvát József volt.  

 

 

 

 

A díj átadóján: Páli Petra, a tanítvány, Horvát 

József és dr.Mokbelné Bacsa Éva igazgató-

helyettes (2012. október) 

 

– Mit jelentenek ezek a díjak?  

– Örülök, hogy országosan is elismerik a tehetséggondozást. Büszke vagyok a díjakra, 

mert hosszú évek elismerése ez, és persze büszke vagyok a tanítványaimra is, mert 

eredményt csak velük együtt lehet elérni.   

– A méltatásban négy országos verseny szerepel.  

– Ez már kiegészülhet a gyulai Lila VegyÉszbajnoksággal, ahol eddig még mindig 

nyertünk valamelyik korcsoportban. Hevesy György Nobel-díjas vegyész volt, az ő 

emlékére rendezik meg a kémiaversenyt. Az országos döntőt egy területi és megyei 

forduló előzi meg, és az országosra csak a legjobb 30 diák jut be. Különösen büszke 

vagyok azokra, akik itt is megmutatták tudásukat. Öten vannak: Miklós Zoltán, 

Juhász-Bóka Bernadett, Koplándi Péter, Páli Petra és Veszprémi Zsombor.  

– Tanítványok azonban más megmérettetésen is részt vesznek… 

– A tanévet a Melegh István emlékversennyel kezdjük, amit a szegedi Radnóti 

gimnázium rendez meg tisztelegve a tagozatot létrehozó tanár előtt. Aztán készülünk a 

Hevesyre és a Curie-versenyre. Ez utóbbi levelezős fordulóval kezdődik, majd a 

legjobbakat hívják be az országos döntőbe. Tavasszal rendezik meg Gyulán a Lila 

VegyÉszt és a Református Középiskolák Országos Versenyét. 
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Kémiai kísérletezés: Horvát József, Karikó-Tóth Anna és Juhász-Bóka Bernadett (2008) 

 

– Ki a tehetség? 

– Erre nincs szabály. Bárki lehet, ha megvan hozzá az érdeklődés mellett a szorgalom 

is. Hetedikben az első dolgozatok után hamar kiderül, kivel érdemes tovább dolgozni. 

Nagyon sok plusz munka kell hozzá, az nem elég, ami az órán elhangzik. Több 

gyerekkel indulunk, de mindig van lemorzsolódás. Aztán marad az az egy-kettő, 

akikkel aztán naponta foglalkozom egy-egy versenyre való felkészüléskor.  

– Mennyi a tehetség és mennyi a szorgalom? 

– Mindenki tehetséges valamiben, vagyis mindenkinek van valamennyi talentuma. 

Az, hogy kijön-e a tehetség, az a gyereken múlik. Azzal, aki nem tesz hozzá, nem 

készül fel, én tehetetlen vagyok. Csak azzal lehet dolgozni, aki akarja is a munkát. A 

felkészülési időszakban naponta tartok kémia szakkört külön a hetedikeseknek és 

külön a nyolcadikosoknak. Ez elég sok időt elvesz a diákoktól. Viszont, ha a versenyen 

jó eredményt érnek el, ez inspirálja őket a következő versenyre.  

– Van különbség a lányok és fiúk között?  

– Lényegében nincs, de talán a lányok szorgalmasabbak, a fiúk pedig többet 

gondolkoznak. Viszont az a jó, ha mind a kettő egyszerre megvan. Az adottság 

önmagában kevés, szorgalom is kell hozzá. Az eredmények mögött kemény munka 

van, nemcsak az iskolában, hanem otthon is.  
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Kísérlet bemutató az alsósoknak (2011) 

 

Motoros rétes sütők 

Nagyanyáink öröksége a technika órán 

 

„ A főzésben (…) van valami varázslat: a hozzávalók megválasztásában, a 

keverésben, a reszelésben, az olvasztásban, a töltésben, az ízesítésben, a régi 

könyvekből merített receptekben, a hagyományos eszközökben.”  

/Joanne Harris/ 

 

 Előkelő fogások kedvelt desszertje, a családi ebédek finom csemegéje a rétes. 

Az igazi házi rétes, amit otthon az asztal körül körbejárva lassan nyújtogat a 

háziasszony. Látszólag nem ördöngösség, mégis kevesen tudják a fortélyokat.  

Mihály Ferencné Gitta rétese tökéletes, hiszen a mórahalmi rétes fesztiválon első 

helyezett is lett. 

– Sokáig zavart, hogy én nem tudok rétest sütni. – meséli. Elhatároztam, megkeresem 

azt az embert, aki meg tudja nekem tanítani. Így kerültünk el a mórahalmi rétes 

fesztiválra, ahol azt néztem, ki hogyan dolgozik. Amit ott ellestem, itthon kipróbáltam. 
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Ha nem sikerült, ahogy szerettem volna, kezdetem elölről a kísérletezést. Most már 

kitapasztaltam, mitől és hogyan lesz jó a tészta. Ezért is neveztünk a fesztiválon, 

párommal mi voltunk a motoros rétes sütők. A sütés mellett a motorozás is nagy 

szenvedélyemmé vált. Most már visszavárnak bennünket.  

 

– Technika órán is asztalra 

kerül a rétes? 

– Nem, bár az újonnan szerzett 

tudásom mindig igyekszem 

beépíteni napi munkámba, mert így 

hasznos tudok lenni környezetem 

számára, miközben ez nekem is 

örömet okoz. A technika óra nagyon 

sokoldalú és megunhatatlan. 

Felhasználja a hagyományokat, 

ugyanakkor mindig hoz új dolgokat, 

amelyek érdemessé válnak a 

megőrzésre. Többek közt ezért 

szeretem tanítani. 

 
 

 

– Mit főznek, sütnek a gyerekek? 

– A legegyszerűbb ételeket főzzünk a lányokkal. Olyan recepteket választok, amiket 

otthon is ki tudnak próbálni. Egyébként nagyon látszik, ki az, aki otthon segít 

anyukájának, és ki az, aki esetlenül mozog a konyhában. Viszont, ha sikerélménye 

lesz, talán otthon is szívesebben nyúl a fakanál után. Végül is a főzés sem ördöngös 

dolog! A baj csak az, ha otthon nincs, aki tovább tanítaná a lányokat néhány egyszerű 

fogásra. A technikatermünk nagyon jól felszerelt, így mindenki kipróbálhatja magát az 

órán. Érdekes, azt az órát szertik a legjobban, amikor azt főznek, amit akarnak.  

– De nemcsak főzni tanulnak a lányok. 

– A gyökerek meghatározóak lehetnek, mit kapunk gyermekként, miből tudunk épít-

kezni. Kislányként édesanyámtól a fáradhatatlan, szorgalmas és aktív életet láttam. 

Soha nem unatkozott, nem szerette a tétlenséget, művészien tudott spórolni. 

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek az iskolában is megismerjék a háztartástan 

alapjait. Minden olyan témával foglalkozunk, amit nekik, mint leendő feleségeknek, 

A rétes fesztivál győztesei (2011) 
 



115 
 

anyukáknak tudni érdemes. Kötni, varrni, kézimunkázni tanítom őket, de kipróbál-

hatják a különböző háztartási gépeket is. Megtanuljuk, hogyan mosunk, mosogatunk, 

vasalunk, takarítunk. De vannak témák, melyek nem a háztartáshoz kapcsolódnak, 

például a csecsemőápolás, divattervezés, a vendéglátás, a takarékosság, a 

szakmatanulásra.  

– Régebben gyárlátogatás is szerepelt a technika órák anyagában. 

– Sok helyre vittem én is a gyerekeket, voltunk a kenyérgyárban, varrodában, 

cipészüzemben. Sajnos, ma ez nehezebb feladat, mert sok üzem megszűnt, a gyerekek 

többsége meg nem érdeklődik a szakmatanulás iránt. Lehet, hogy csak azért, mert 

nem ismerik igazán, milyen munka folyik ott.  

– Mi adja az órák sikerét? 

– Nagyanyáink olyan örökséget hagytak ránk, amivel könnyebbé tehetjük a 

mindennapokat. Hogyan lehet kevés pénzből gazdálkodni, egyszerű fortélyokkal 

nagyszerűt alkotni, időt és pénzt megspórolni. Ezt az örökséget szeretném én is 

átadni. Bátran merjenek a konyhában tüsténkedni, hiszen amit mi készítünk el, 

mindig jobb, mint a készen vett. Nem beszélve arról, hogy sokkal olcsóbb is. Én látom, 

hogy a négy év alatt sokat fejlődnek, s külön öröm, ha arról számolnak be, otthon 

milyen tőlem tanult receptet próbáltak ki egyedül.  

 

 

A lecsófőző fesztiválon (2012) 
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Leküzdve az akadályokat 

A hegymászás szépségei 

 

 

„Nem lehetsz jó hegymászó, bármily ügyes vagy is, ha nem derűs a kedélyed, és ha 

hiányzik belőled a bajtársi szellem. A barátok éppoly fontosak, mint a teljesítmény.”  

/James Ramsey Ullman/ 

 

Ülünk egymás mellett egy nyári délelőtt az iskola előtti padon. Beszélgetnénk, a 

túrázásról... De Sanyi, azaz Pólya Sándor csak szerényen hárít, miért akarok én a 

túrázásokról írni? Mit lehet arról írni? Idéz egy mondást, mely szerint „Miért mászod 

meg a hegyet? – Mert ott van.” Azt mondja, ő is így van ezzel.  

– Ki vagyok én, a túrázó? – teszi fel 

újra a kérdést. Eötvös Loránd szavai 

jobban elmondják helyettem. „Turista 

az, aki útra kel azért, mert 

foglalkozásának egyformasága, 

gondjainak sokasága közepett 

álmaiban feltűnik előtte egy olyan 

szebb világ, melyben zöldebb a fű, 

kékebb az ég, magasabbak a hegyek, 

szebbek, vagy különbek a házak, 

barátságosabbak az emberek. S aki 

álomkép eredetijét fáradságtól vissza 

nem riadva keresi, s mert hiszen e 

földön élünk, talán soha meg nem 

találja, de azért jó kedvét nem veszíti, 

hiszen éppen ez a keresés teszi.” 

– A sok-sok emlék között 

felidéződik még az első túra 

élménye? 

– Igen, mert akkor szerettem bele a hegymászásba. Hatodikos voltam, amikor az 

unokanővéreméknél voltam, akik a diósgyőri vár tövében laktak. Két hétig 

hegymászás volt a program, s ha ők el is fáradtak, én nem. Ez a szerelem azóta is tart, 

s most már szeretném másoknak is megmutatni a hegymászás szépségét.  

A hegyek között 
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– Mi adja a túrázás szépségét? 

– A menés. Az úton levés. Ki kell tűzni egy célt, és annak az elérése. Nemcsak az a 

szép, hogy ott vagyunk a csúcson, az csak egy pillanat, hanem maga az út szervezése, a 

kedvcsinálás, az elindulás, az akadályok leküzdése.  

– S a visszaút …? 

–A visszaút ugyanolyan szép, bár az mindig nehezebb. Nem fizikálisan, hiszen felfelé 

menni mindig fáradságosabb, hanem lelkileg. Az ember fáradtabb, már várja, hogy 

leérjen, de nem siethet. Valószínűleg emiatt van, hogy a legtöbb baleset is a lefelé úton 

történik.  

– Vannak kedvenc helyek? 

– Minden hely a kedvencem, de a Magas-Tátra mindenképp az első. A Bihar-hegység, 

a szlovák síparadicsom szintén a kedvelt úti célok közé tartozik. Itthon a Bükk az első, 

de szeretem a Mátrát, a Pilist.  

– És a magasabb hegyek? 

– Jártam már az Alpokban, 2500 méter körül, de nekem nem a csúcs meghódítása a 

cél. Nem az a fontos, hogy minél magasabbra menjek, nekem az odavezető út az 

érdekesebb.  

 

 

Valahol egy erdőben, valahol egy túrán...  (2013) 
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– Egyedül vagy társakkal jobb a túrázás? 

- Egyedül könnyebb, de társakkal jobb. Ha egyedül vágok neki, én is jobban vállalok 

rizikót, mert csak magamért vagyok felelős. Gyerekekkel a biztonság az első. Nyáron 

sokszor indulok útnak magam, mint egy zarándok, bár néha elkísér a felségem és a 

lányom is. 

 – És a gyerekek? 

 – A gyerekekkel havonta egyszer utazunk az ország valamelyik pontjára. A cél 

azonban az, hogy valamilyen nevezetes helyre menjünk, például egy szikla, egy 

barlang, egy csúcs, egy tó vagy egy vár legyen az útvonalban. Olyan utat választok, ami 

igazodik hozzájuk, és amit egy nap alatt meg lehet tenni. Így is utazunk vonattal vagy 

busszal 4-5 órát, ugyanennyi időt tudunk túrázni is. A vonatozás különleges élmény a 

többségüknek, mert vagy nem 

utaznak sehogy, vagy autóval 

viszik őket mindenhova.  

– Mióta működik az iskolai 

túraszakkör? 

– 2000 februárjában eltört a 

lábam, és nem tudtam járni. 

Akkor elhatároztam, hogy ha újra 

járni fogok, megyek túrázni, és 

nem csak az osztály-

kirándulásokon. Ha kigondoltam 

a célt, kiírom a fali újságra, és a 

gyerekek jelentkeznek rá. Van, 

aki a társaság miatt, van, aki a 

helyszín miatt, van, aki pedig 

csak szeretné kipróbálni magát. 

Aztán eldől, hogy velem tart-e 

legközelebb. Egy-egy nehezebb túra hatással van a gyerekekre, hiszen ott mi 

túratársak vagyunk, együtt megyünk, együtt szenvedünk, együtt küzdjük le az 

akadályt. És érdekes, de onnan kezdve az iskolában is másként köszönnek.  

– A Szentes-Csongrád közötti gyaloglás nem tartozik a szokásos túrák 

közé.  

– Az ötlet akkor merült fel, amikor a reformáció napi futóversenyt megrendeztük. Ha 

van futás, lehetne gyaloglás is… Az utolsó esti vonatnál találkozunk vagy ötvenen, a 

Salgó várában 
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gyerekek mellett szülők is, és az éjszaka közepén a Tisza-gáton haza sétálunk. De 

nemcsak október végén, hanem szilveszterkor is, átlépünk az új évbe.   

–Van, aki az iskolai túrák miatt lett hegymászó? 

– Van, igen, tudok olyan egykori diákról, aki felnőttként is a hegyeket járja, 

rendszeresen túrázik. Pedig senkit sem beszéltem rá, én csak azt szerettem volna, és 

azt szeretném, hogy fogadjuk el az előttünk álló nehézségeket, küzdjük le az 

akadályokat! A személyes emberi szenvedéseken kell túllépni, le kell győzni a 

fáradságot, és akkor az ember megtalálja a természet, a hegyek, a túrázás szépségét.  

Gyakran járok „oxigénhiányos” helyekre, számomra létszükséglet, hogy 2000 méter 

feletti magasságokra eljussak. Egy-egy ilyen hegyi túra az én „El Caminóm”. Szeretek 

utazni, érdekel hogyan élnek máshol az emberek, szívesen beszélgetek.  

 

 

Madárlesen a biokertész 

Fényképezés sárkányról 

 

 

„Amikor fát ültetünk, azzal a béke és a remény magvait plántáljuk a földbe.” 

 /Wangari Maathan/ 

 

Aki már böngészte az iskola honlapját, észrevehette, hogy miközben az aktuális 

híreket olvassa, rejtett kamerával egy cinkefészek mindennapjaiba is betekintést 

nyerhet. A webkamerát Niethammer Zoltán rendszergazda, informatikatanár 

csempészte a fészekbe, hogy nyomon követhessük a fiókák fejlődést. S mikor a cinkék 

kirepülnek, az ablakban palántát nevel, erős szélben pedig egy fényképezőgéppel 

ellátott sárkányt ereget a biokertje fölött. Aztán kiderül, ezek a dolgok egy ponton 

mégis összekapcsolódnak.  

 

– Egy informatikatanárról – szerintem – a legkevesebben gondolnák azt, 

hogy lelkes természetvédő, biokertész, sárkányröptető.  

– Gyerekkoromban falun éltem, ahol még természetes volt a házak mögötti 

konyhakert. A zöldséget, gyümölcsöt igyekezett mindenki magának megtermelni. Így 

nem volt idegen a növénytermesztés számomra sohasem. Megtapasztaltam, hogy a 
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rengeteg munka ellenére sem volt biztos a termés. Később több évig városban laktam, 

ahol könnyen meg lehetett venni a zöldségesben bármit. 

– Miért kezdtél bele a kertészkedésbe? 

– Akkor kezdtem el foglakozni a „földműveléssel” ismét, amikor megszületett a 

kisfiam. Egyre fontosabb volt, hogy jó minőségű, vegyszerektől mentes élelmiszert 

fogyasszunk. Mivel adott volt egy kis földterület, elkezdtem a szüleimtől látott minta 

alapján burgonyát, sárgarépát, borsót termelni.  

– Mik voltak az első tapasztalatok?  

– Az első néhány év katasztrofális volt. A mindennapi munka mellet nem volt annyi 

időm, hogy naponta gondozzam a kiskertet. Öntözés nélkül minden kiszáradt, esősebb 

időben meg ellepte a gyom az egész kertet. Akkor még én is permetekkel pusztítottam 

a burgonyabogarat, és a gyomokat is, mint ahogy mindenki más.  

 

 

Palántanevelő az informatikaterem ablakában 

 

– De egy környezetvédő nem használ permetszert. 

– Így van. Rengeteg információt gyűjtöttem könyvekből és az internetről a 

biogazdálkodásról, és fokozatosan alakult ki a mai vegyszermentes termelési módom. 

Ennek lényege nagyon egyszerű. Hagyni kell a természetet érvényesülni, és ésszel kell 
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irányítani a folyamatokat! Mellékesen minimális energiát kelljen befektetni. Az én 

biokertem nem olyan szép szabályos, mit a legtöbb kert. Nem pusztítok ki egy növényt 

csak azért, mert kilóg a sorból. Nem is kell folyton kapálnom, gyomlálnom, mégis 

egész nyáron van friss zöldség a saját kertünkből. Mindenkit bíztatok a kísérletezésre 

akár már egy erkélyen is. Pár év tapasztalata alapján mondhatom, hogy működik. 

(https://www.facebook.com/zoldtippek)  

 

    

A Windowfarm 

 

– Ez adta az ötletet a windowfarm létrehozására? Egyáltalán mi a 

windowfarm? 

– Lényegében egy kert, ami az ablakban működik. Az interneten több éves 

hagyománya van az olcsó és könnyen elkészíthető vízkultúrás ablakkertnek. Több 

ezres közösség szerveződött a téma köré, saját honlappal. Én is ott olvastam először a 

dologról. 

https://www.facebook.com/zoldtippek
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– Hogyan működik az ablakban a palántanevelő?  

– A vízkultúrás termelést nagyüzemileg is használják. A lényege, hogy valamilyen 

víztartó közegbe (égetett agyag, kőzetgyapot, stb.) keverjük a magokat. A vizet 

folyamatosan keringetjük egy átlagos akvárium levegőpumpával. Folyékony 

műtrágyával, vagy komposztlével tápláljuk a növényeket. Először csak tapasztalatokat 

akartam szerezni, ezért az első évben az eredeti verziót építettem meg. Később 

egyszerűsítettem pár dolgot, és a gyerekek is jobban megértették a működését. A két 

év alatt kiderült, hogy fűszernövényeket hatékonyan lehet így nevelni még a téli 

hónapok alatt is. Ráadásul a működtetése nagyon olcsó, és teljesen automatizálható. A 

gyerekek is nagy érdeklődéssel fogadták az ötletet, és persze sok-sok kérdéssel. 

Kiderült, hogy sokuk az alapvető természeti törvényeket sem ismeri. Gondolok itt 

arra, hogy a magból hogyan lesz virágzó növény. Itt a szemük előtt, az informatika 

terem ablakában működött egy élő rendszer.  

– A kíváncsiság hajtott a cinkefészekbe is? Miért kukucskálunk egy 

cinkefészekbe?  

– Mert olyan dolgokat is megtudhatunk, amik eddig rejtve voltak előttünk. A technika 

csak az utóbbi években tette 

lehetővé, hogy bekamerázzunk egy 

odút. Voltak persze próbálkozások, 

de a HD minőségű folyamatos 

felvételt csak mostanában lehet 

megoldani gazdaságosan.  

– Hol van a fészek?  

– Nálam, otthon az udvarunkban 

található diófára helyeztem el a 

széncinegék odúját, benne a 

kamerával. Kicsit tartottam tőle, 

hogy közel lesz a házhoz, vagy 

zavarja őket a kamera, de már 

ötször költöttek benne. 2014-ben 

már a garázsunkba is került egy 

kamera, mert oda egy rozsdafarkú 

pár költözött be.             Cinke. Antalfi Angelika rajza (2014) 
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– Milyen eszközre van szükség a leskelődéshez? 

– Célom az volt, hogy olcsó legyen a rendszer, és mások is meg tudják csinálni. Ezért 

minden részletet megosztottam a cinege.blog.hu oldalon. Átlagos webkamerát 

építettem a széncinege odúba, és kb. 20 méter vezetékkel kapcsoltam a szobában 

található számítógéphez. Így bentről kényelmesen lehetett felvenni az eseményeket. 

Mivel előre nem lehet tudni, hogy mikor lesz érdekes jelenet, ezért folyamatosan 

vettem mindent, majd este megvágtam a 8-10 órás videókat. Egyfajta összefoglalót 

készítettem a napi eseményekről. A második szezontól egy idővonalon az időjárási 

körülményeket is rögzítettem a videók mellett. 

– Mik a tapasztalatok a madarakkal kapcsolatban?  

– Tudomásom szerint senki nem készített még ennyi felvételt a széncinegékről, és 

több száz órányi anyagot lehetne tanulmányozni. Látható, hogy költenek, etetik a 

fiókákat. Nekem a legérdekesebb az volt, hogy mennyiféle hangot adnak ki a madarak. 

Veszély esetén még a macskát is képesek utánozni. A fiókák fejlődéséről is sokat 

megtudtam. Sokkal összetettebb a viselkedésük, mint azt feltételeztük. A nyári 

hónapok után télen is üzemel a kinti kamera. Igaz, akkor a madáretetőt figyeli. 

Keményebb teleken akár 30-40 madár is meglátogatta az etetőt. Zöldikék, cinegék, 

tengelicek, fakopáncsok és persze verebek.  

– Hányan látogatták akkor a honlapot? 

– A téma elég speciális, ezért viszonylag kevesen, napi 20–30-an követték a videók 

feltöltését. Ezek az emberek viszont aktívak voltak, és kialakult egy kis cinegés 

közösség.  

– A sárkányreptetés gyerekkori hobbi?  

– Gyerekkorunkban sokan építettünk sárkányt nádból, papírból. Én felnőttként is 

sárkányozom. Korszerű és nagy szilárdságú anyagból készülnek a mai sárkányok, de 

az élmény a régi. Ha elég nagyméretű sárkányt építünk, akkor annak olyan nagy 

húzóereje van, hogy képes akár 50 dkg-os terhet is megemelni. Számomra kézenfekvő 

volt, hogy egy fényképezőgépet emeljek a magasba.  

– Ez azért nem mindenkinek ilyen egyértelmű… 

– Persze, problémákkal találkozik az ember. Meg kell oldani a stabilizálást, esetleg a 

kamera forgatását és az automatikus exponálást. Kell még hozzá egyenletes szél és 

legalább 100 méter erős zsinór. Én 3 éve reptettem az első mini fényképezőgépemet, 

és azóta folyamatosan javítom, építem a technikai eszközöket. A mostani számítógép 

vezérelte mechanika automatikusan körbeforgatja a levegőben a kamerát és 

folyamatosan exponál.  Jó szél esetén órákig is a levegőben maradhat a gép.  
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A madármentő osztály 

Emlékek, érzések, Isten teremtményei 

 

„Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak 

szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek."  

/1 Péter 4,10/ 

 

Gyermeklétemre való eszmélésem első emlékei a szülői ház körül élő állatkáinkkal 

való kapcsolatom elmosódó képei. Felfedezésük, a létük adta öröm, az elvesztésük 

okozta fájdalom… Emlékek… 

 Rácsodálkozás a tojásból éppen kibúvó, nedves, pelyhes kiscsibékre, kiskacsák 

fürösztése a nagy fehér, zománcos lavórban. Kutyánk húzta szánkóm a friss havon, 

majd a következő nyáron házikójának néhány órára – számomra érthetetlen módon – 

letakart bejárata, mely őt rejtette előlem, miközben örökre elaludt... 

 Dorombolós, nyugodt, bol-

dog esték, ölemben alvó cicáinkkal. 

Azután egy hirtelen beköszöntött 

tavaszi napon Cirmike a piros tuli-

pános, faragott fehér bababölcsőm-

ben, mély lélegzetvételekkel, gyön-

gülő kis testtel... 

 Levágásra szánt, hónom alá 

rejtett galambfiókával, tyúkocskával 

bukdácsolva, futva édesanyám elől a 

felásott kert göröngyein át. Fájó 

bújócska a piszkebokor tüskés ágai 

között, a felém sebesen közeledő 

fakanállal…, s azután szomorú szív-

vel tudomásul vett tehetetlenségem, 

mentőakcióm kudarcára döbbenve. 

 Eresz alól kipottyant csupasz verébfiókák kis sírhalmai, amelyeket könnyes 

szemmel, szurtos apró kezeimmel formáltam a poros kerti földből. Kétségbe esett 

próbálkozás a szárnyaszegett, sérült, utcai árokban talált hófehér galamb, ódon 

padlásunkon magára maradt fülesbaglyocska megmentésére... 

Emlékek… 
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Gyermeki találkozások élőlényekkel. Velük kapcsolatos, napjaimat kitöltő 

megfigyelések, felfedezések, élmények, örömök, szeretet, de ugyan akkor a halandóság 

jeges leheletének talán túl gyakori, még korai megismerése..., mind-mind későbbi, 

felnőtt életem cselekedeteinek, felfogásának, hitvallásának meghatározói lettek. Az 

egyszeri, a megismételhetetlen léthez, az élethez való jog minden teremtett lényt 

megillet. Amit Istentől kapunk, azt csak Ő veheti el tőlünk. De Ő hívhat el minket arra 

az útra is, amelyre engem már egészen kis gyermekkoromban terelgetett, amely 

ösvényt viszont csak felnőttként, megtérve jártam be, és értettem meg igazán. 

 Az állatok mentése, gyermekkorom első meghatározó élményei óta, szívem 

örök ügye maradt. Civil állatvédőként életem során folyamatosan részt vettem, veszek 

a segítségre szoruló, kóborló, cicák, kutyusok etetésében, gyógyításában, 

elhelyezésében, mentésében. Kezdetben magányos mentő akcióim szakmai 

támogatását, hajdani iskolatársamnak, dr. Dobos Andrásnak – aki gyógyszerekkel, 

tanácsokkal, kezelésekkel segít – köszönhetem. 

A cicák, kutyák, és a madarak 

sérüléseinek, betegségeinek, a 

gyógyítás lehetőségeinek megis-

meréséhez az internet információkban 

gazdag világa, az állat- és madármentő 

önkéntesekkel, állatorvosokkal, 

valamint Dr. Déri Jánossal, a 

Hortobágyi Madárkórház igazgatójával 

való levelezéseim, személyes 

találkozásaim, a madárkórházban tett 

látogatásaim járulnak hozzá. A fecskék 

mentése kapcsán a több portálon 

közzétett írásom, a védett fiókák 

nevelésében, a madármentésben 

végzett sok éves munkám nyomán  let-

tem a Hortobágyi Madárkórház 

szentesi munkatársa. 

 A sérült, védett madaraink 

megóvásáért végzett munkámba éppúgy igyekszem bevonni tanítványaimat is, mint a 

négylábúak megsegítésébe. A madarak testközelből való megismerése, a kis fiókák 

tanteremben történő gondozása megfigyelése, felelősséget ébreszt a kisgyermekekben, 

Madáretető készítése a 2.b-ben (2013) 
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Teremtésben társaink iránt. Déri Jánossal való személyes ismeretségük, a 

Madárkórház munkájába való betekintésük, fotókkal, videókkal illusztrált munkáim, 

közös téli madárgondozó tevékenységünk, s egy csodás, közös sikeres fecskementő 

akciónk igazi „madármentő osztállyá” kovácsolt bennünket már az első tanév végére. 

 

 

A madármentő osztály (2013) 

 

 Nagy öröm számomra, hogy a legtöbben lelkesen és nyitott szívvel fogadják 

magukba azt a látásmódot, amellyel élve, a természetet s a benne lakozókat 

tiszteletben tartva, másokat is erre taníthatnak majd. A gyermekek szemeinek 

megnyitása a segítségre szorulók észrevételére, legyenek azok akár emberek, akár 

állatok, korunk egyik legfontosabb nevelési célja kell, hogy legyen! 

 Hiszem, hogy, ha észreveszik maguk körül az apró bajba jutottakat, azokat, 

akiken gyermekként ők is képesek segíteni, akkor ennek a szolgálatnak az öröme, a 

természet, a benne élő állatok és embertársaik iránt is felelősségteljesebben 

gondolkodó fiatalokká, felnőttekké formálja majd őket. 

Legyen hát mindannyiónk lámpása, útmutatója Isten igéje. Mindenkié, aki érti, érzi a 

minden teremtett élőlény számára legdrágább kincs, az ÉLET, az Egyetlen Lehetőség 

értékét, fontosságát, megismételhetetlenségét. 

Piti Éva 
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„Sohasem az a fontos, hogy milyen messze, milyen magasra ment az 

ember, s az sem, milyen nehezen, csakis az,  

milyen élményeket hozott magával.” 

/Karl Lukan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarisznyába való… 
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Sítalpakon a Bakonyban  

 

Egy januári hajnalban indultunk útnak, úti célunk az eplényi Nordica Síaréna, ahol 

iskolánk sí táborát rendeztük meg. A megérkezés után hamar magunkhoz vettük a 

felszerelését és elindultunk a pályák irányába.  

Diákjainkat sí tudásuknak megfelelően osztottuk csoportokba, így volt 3 kezdő és 1 

haladó csoport. A haladók gyorsan fel is vették a sílécet, és oktatójuk segítségével 

csiszolták tudásukat, hóekefordulásokat végeztek. A kezdő csapat a bemelegítést 

követően a léchez szoktatás nehéz feladatának látott. Lépegettek, egy lécen csúsztak, 

„rollereztek”, a megfordulásokat gyakorolták. A mozgáselemek begyakorlása után a 

kezdőpályán ki is próbálhatták megszerzett tudásukat. Az ebédet követő rövid pihenő 

után a haladók az „A” lépő kanyarodó technikát, a kezdők pedig a fékező „hóekét” 

gyakorolták.  Amikor már kellően elfáradt mindenki, és a nap is leáldozóban volt már, 

elfoglaltuk szálláshelyünket. Este még átbeszéltük a napi leckét, illetve a holnapi 

feladatainkat.  

 

 

 

Az ébresztő, majd a reggeli után siettünk a sípályára, hiszen sok feladatunk volt 

aznapra. A haladók a „H” lépő kanyarodó technikát és párhuzamosan a lécen való 

siklást tanulták. A kezdők a hóekével történő kanyarodást, a felvonást, a fékezést és 

megállást gyakorolták. A délutáni foglalkozáson a haladók a párhuzamos siklást és a 

„rollerezést” tanulták, gyakorolták. A kezdők ügyesebbjei a kezdőpályát elhagyva 

felvonóval a nagyobb pálya felé vették az irányt, hogy egy kicsit nagyobb lejtésű pályán 
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is kipróbálhassák magukat. Kellőképpen elfáradt mindenki, így a vacsora után jól 

esett az esti pihenés.   

A harmadik napon szlalom versenyt rendeztünk a haladóknak, míg a kezdő csoportok 

ügyesebbje hóeke csóvában siklott le a pályán. Sietni senkinek sem kellett, akik még 

bizonytalanabbak voltak, lassabban kanyarogtak le a havon. A délután „lecke” nélkül 

kígyót alkotva csorogtunk le kétszer a pályán síoktatónk vezetésével.  

A háromnapos TÁMOP sítábor gyorsan véget ért, de sikerült az alapokat azoknak is 

megmutatnunk, akik most húztak először a lábukra sílécet. A téli erdő élménye 

sokakat megérintett, a természet adta csend és nyugalom, a tiszta hegyi levegő 

sokunknak hiányozni fog a gyorsan pergő mindennapokban.   

Szegedi Zoltán 

 

Tisza – Kurca – Körös  

Vízi túra tábor  

 

 A TÁMOP pályázatnak köszönhetően a szentesi tiszai strandról indult a 60 fős 

csapat. Feleveztünk a Körös-torokig, majd rövid pihenő és az esti szálláshely 

elfoglalása (kemping faházak) után, feleveztünk a Tiszán az ellési monostorig.  

 

 

Egy hajóban (2014) 
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A romokhoz rövid séta vezetett, de előtte egy kalandos létrás partszakaszt 

kellett megmászni. Rövid ismertetőt hallgattunk meg Valkai Zsolt jóvoltából a 

monostor históriájáról. A visszaérkezés után a sport vette át a további szerepet. Foci, 

vízi játékok vagy egyszerűen csak jóleső fürdés segített enyhíteni az első nap 

fáradalmait. Este a vacsora után meglepetés jégkrém várta a túra teljesítőit. Este vb 

focimeccs nézés, akit érdekelt…  

Másnap a Kurcára látogattunk. Ez így igen egyszerű lett volna, de… Igen, 

kétszer kellett oda majd vissza is átemelni a kajakot, s ezek az emelések a 

fáradtságszintet is igen megemelték. A táv nem volt sok, de a nagy melegben a 

gátoldalon való hajócipelés az igen. De hősiesen teljesítettük.  

A Kurcán megtaláltuk a legrozogább fahíd cím büszke birtokosát. Nem is 

mertünk rálépni… Délután kellően elfáradva értünk vissza, de azért a szabadprogram 

(foci, strandolás, vízi játékok) most is jólesett. Akárcsak a meglepetés cseresznye…  

 

 

A Kurcán (2014) 

 

 Az utolsó nap hamar elérkezett, s jött a Körös. Feleveztünk egészen a bökényi 

duzzasztóig, mármint ami még látható belőle ma is. Megtudtuk, hogy ez volt hazánk 

első vízi vasbeton létesítménye, a XX. század elején épült, és a nyolcvanas évekig 

használták. A rövid megállót arra is kihasználtuk, hogy kipróbáltuk a lapos kövekkel 

kacsázás csúcsdöntését. Jelentem sikerült!  
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Gyorsan ereszkedtünk vissza Csongrádig, jött az ebédpihenő, majd a beígért 

vihar miatt hamarabb útnak indultunk Szentesre. Meglepő módon igen gyorsak 

voltunk (persze a sodrás jócskán besegített), s három körül meg is érkeztünk. A nap 

elvégezte a feladatát, kellően kipirosodtunk. Jött az evezők és a mentőmellények 

leadása, majd a hajómosás. Néhány esetben telefon és nadrágmosással egybekötve… 

Köszönjük a Szt. Jupátosok segítségét a tábor megszervezésében. Kalandos, jó 

élmény volt, sokak véleményét idézhetem: Jövőre irány a Felső-Tisza!  

 

Karikó-Tóth Tibor 

 

A Tisza-tónál  

Kerékpáros tábor 

 

 Június 22-én háromórás buszozás után érkeztünk meg Sarudra, a Tisza-tó 

partjára. Rövid pihenő után kerékpárra pattantunk, s a nagy piros (igazgató bácsi) 

vezetésével irány Kisköre!  

 

 

Indulásra készen (2014) 
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A kerékpárút a tavat körülölelő gát tetején vezetett szép panorámával kisérve. 

Kiskörén megnéztük a vízlépcsőt, rövid előadást hallgattunk meg a tó kialakulásáról, 

jellemzőiről. Különleges volt végigbicajozni a vízlépcső tetején, látva a 

szintkülönbséget a kétféle vízmagasság között.  

A visszaérkezés után mindannyian éreztük a kerékpárülés nyomasztó 

fölényét… Oda s vissza több mint harminc kilométert hagytunk magunk mögött, 

alatt… Este a vb jegyében különböző sportprogramok voltak (asztali játékok, kikötői 

séta, foci). A foci igen jól sikerült, hisz, ahogy az olaszoknál, úgy nálunk is volt sérülés. 

Ott szimulált, nálunk meg valódi. De hogy minden rosszban legyen valami jó is, a 

kargipszelést egybe lehetett kötni az esti Eger fényeinek megnézésével.  

 A kis közjáték sem tudta a hangulatunkat elrontani. Sőt! A sérült másnap 

„saját” autót kapott, s azzal jött velünk Poroszlóra. Biciklizni ugye nem tudott törött 

kézzel. Nem tudjuk, hogy van-e az Ökocentrumnak köze a poroszokhoz meg a 

lovakhoz, de hogy nagyon érdekes az biztos. 10 kilométer oda, s majd a nap végén 

persze ugyanennyi lett vissza is… Láttunk vidrát, pelikánt, teknőst, és még 

simogatnivaló kisállatokat. A kecskék nyertek. Szuper volt az akvárium, főleg az 

üvegfolyosós része, szinte jobb is, mint a camponás cápák…  

 

 

Motorcsónakkal a Tisza-tavon (2014) 
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A mélyből feltörtünk, egészen a tetőkilátóig, ahol egyfelől csodaszép látványt 

nyújtott a Tisza-tó. Viccesek voltak az útirány táblák. Például a Sydney-i operaház alig 

15 ezer kilométerre volt csak… Megnéztünk egy 3D-s természetfilmet a tóról. Olyan 

volt, mintha mi is ott lennénk a hajóban. Sőt! Kicsit később ott is voltunk, mert 

motorcsónakokkal mentünk egy nagy kört a poroszlói-öblözetben. Sok vízinövény, 

szép idő, és madár minden mennyiségben. Mi már tudjuk, hogy milyen is a 

vakvarjúcska...  

Az Ökocentrumos program végén a vízi játszótér kapcsán voltak, akik nem 

lettek vizesek. De ők voltak kevesebben… Este újra sportprogram, fergeteges 

csocsórangadókkal. Az eredményt szerénységből nem árulhatom el… A szurkolók, s 

drukkerek igazi brazil hangulatot teremtettek.  

Hajnalban jött az eső, s kissé megzizzentünk, hogy mi lesz az utolsó napi vizes 

túránkkal. (Persze vízi túrát lehet alsó s felső vízben is produkálni, de azért egyféle víz 

elég…) De a gondviselés velünk volt! Mire jött a kenuzás ideje, eloszlottak a felhők, s 

napsütés fogadott bennünket. Szuper háromórás csónakázás volt a tavon. Voltak, akik 

folyamatosan a nádat vizsgálták közelről, valamiért nagyon tetszett nekik… Vagy 

lehet, hogy a kormányos lett ormányos? Ebéd után jött a meglepetés jégkrém.  

 

 

Viszlát! Ide még visszajövünk! (2014) 

 Gyorsan elröpült a három nap, s máris újra pakolhattuk a csomagokat a 

buszba, s alighogy elindultunk, megérkezett az eső, szipogva búcsúzott tőlünk a Tisza-

tó. Szuper volt a TÁMOP-os tábor, ide (is) vissza kell(ene) jönni!  

Karikó-Tóth Tibor 
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Erdei iskola a Velencei-tó mellett 

Tábori napló 2014-ből 

 

1. nap; május 20. kedd 

 Reggel 6 órakor indultunk Szentesről, a gyerekek útközben a buszon kapott 

térképen figyelték az útvonalat, követték az érintett városokat. Első állomásunk 

Százhalombatta volt, ahol a Régészeti Parkot tekintettük meg. Az idegenvezető 

segítségével végigjártuk térben és időben a magyar kultúrát és történelmet. 

Megismertük őseink épített környezetét, termesztett gabonanövényeit és 

gyógynövényeit. A gyerekek is felismerték, őseink összhangban éltek a természettel, 

annak kincseit nem kihasználták, hanem felhasználták mindennapi életükben. Nem 

termeltek hulladékot, mint a mai emberek, minden előállított anyagot felhasználtak, 

hasznosítottak. Egy videofilm egy helyreállított sírkamra bemutatásával temetkezési 

szokásaikat mutatta be.  

 Ezután a szállásra mentünk. Egyszerű, de kényelmes szállásunk volt, a 

környezet a gyerekek számára „felfedező kuckós” volt, különösen a focipályának 

örültek. Már itt is találkozhattak a gyerekek a környezetvédelemmel, a szelektív 

hulladékgyűjtés a tábor területén is kiemelt szerepet kapott. A mosdókban a csapok 

elzárására is nagy figyelmet fordítottak a víztakarékosság miatt.  

 

 

Rövid pihenő a múzeum udvarán (2014) 
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Délután ellátogattunk a Duna-Ipoly Nemzeti Park területére, ahol Fenyvesi 

László természetőr várt bennünket. Vezetőnk a park növény- és állatvilágát mutatta 

be, sőt az általa tartott őshonos állatokkal is találkozhattunk. Sok érdekes ismerettel 

gazdagodtak a gyerekek. Fény derült József Attila Altató c. versének egy sorára is, a 

versben szereplő vadak vadjuhokat jelentenek.  

 Az este kellemes hangulatban telt, Andi néni (Haller Andrea) vezetésével 

agyagnyakláncot készítettünk, miközben a gyerekek összefoglalták az aznapi 

eseményeket. A napot vízparti sétával, a naplemente megtekintésével zártuk.  

 

2. nap; május 21. szerda 

 Reggeli után aznapi nagy túránkra, Pákozdra indultunk. Az ingókövekhez 

vezető utat a gyerekek kezébe adott térképrészlet mutatta, nagy izgalommal keresték a 

turistajelzéseket. Útközben növényhatározó segítségével beazonosítottuk a Velencei-

hegység növényeit, és néhány fontos információt is megtudhattunk róluk.  

 

 

Növényhatározás (2014) 

 

 Az ingókövekhez érve Márti néni (Cseh Lajosné) szemléletes előadást tartott 

az ingókövek képződéséről. A gyerekek ámulattal figyelték a csodás természeti 

képződményeket, s próbálták azokat fényképek alapján beazonosítani. Ezután a 

Bence-hegy következett, ahonnan a Velencei-tó teljes nagyságában látható volt. 

Láthatóvá vált a tó fertői állapota, a nádas elterjedése, hiszen a nyílt víztükör nagy 

részét már nád borítja.  
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 A napot ma is nagy sétával zártuk, a vízpart felé haladva virágos növényeket 

gyűjtöttünk. Az összegyűjtött növényeket a színes virág szőttesek készítéséhez 

használtuk fel.   

 

3. nap; május 22. csütörtök 

 A 3. napon a Velencei-tó megismerésére kerékpárral és sárkányhajóval 

indultunk el. A Rönkvárban várfoglalkozáson vettünk részt, ahol egy valódi várcsatát 

is eljátszhattak a gyerekek. Megnéztük Gárdonyi Géza szülőházát is, közben felidéztük 

az író alakját.  

 Délután sárkányhajóval jártuk körbe a tavat, hogy minél jobban 

megismerhessük a víz és a vízpart környezetét, tudatosítsuk a gyerekekben a 

környezetvédelem fontosságát és szükségességét. Láttatni akartuk a vízi élőhelyet, az 

itt élő növény- és állatvilág szerepét, egymásrautaltságát.  

 

 

A sárkányhajóban (2014) 

4. nap; május 23. péntek 

Az utolsó napot az agárdi szabad strandon kezdtük, de nem fürödtünk, hanem a vizet 

vizsgáltuk. Mikroszkóppal kerestük a vízben élő szabad szemmel alig, vagy egyáltalán 

nem látható élőlényeket. Beszéltünk a vízparti kövek szerepéről, a hullámtörés 

fontosságáról. S miközben a vízben lévő szemetet gyűjtöttük össze, alkalmunk nyílt a 

hattyúkat is megszemlélni egészen közelről. A játékos kedvűek a kacsázást 

próbálgatták.  
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 Utolsó programunk a pákozdi-sukorói arborétum megtekintése volt, ahol 

végig haladva a tanösvényen a helyi múzeumhoz és a kalandparkhoz jutottunk. A 

kilátóban Zoli bácsi (Szegedi Zoltán) vezetésével a térképészeti ismereteiket 

felhasználva a környék településeit nézték meg.  

 Fáradtan és élményekkel gazdagodva érkeztünk haza a TÁMOP-os erdei 

iskolából, a gyerekek még heteken át meséltek a Velencei-tó sokszínűségéről. 

Seres Anita 

 

Mesefalva  

 

 Évtizedek eseményei igen meghatározók lehetnek egy ember 

életében. Közel húsz éve szervezem azokat a nyári játszótáborokat, 

amelyeknek a MESEFALVA nevet adtam. 

Fontosnak tartom, hogy a gyere-

kek és felnőttek együtt valós közösséget 

alkossanak, s úgy éljék meg az egy-egy 

hetet, hogy a lelkükben, mint hamuba 

sült pogácsát vigyék magukkal annak 

bensőséges hangulatát, tudományát, 

mély emberi szeretetét.  

Számításaim szerint az évtized 

során 450-500 lélek pendítésére 

törekedtünk. Biztos vagyok abban, hogy 

a tapasztalatok nemcsak az én, hanem 

az egy emberként gondolkodó táborve-

zetőség, s a gyerekek életének is bizonyos helyzetekben erőt adó, meghatározó 

elemévé is váltatnak. Az első táborunkat Bükkszentkereszten tartottuk, majd 

Szilvásvárad, Túristvándi, Orfű, Parád, Pilisszántó, Pécsvárad, Monok, Nagyvisnyó 

után táborhelyül Mátrafüredet választottuk. A változatos természeti környezet minden 

tábor meghatározója, s alföldiek lévén hegyek közé kívánkozunk. Ez sok esetben adja 

az irodalmi – történeti-keretjátékot, melyre a tábor lelke épül. 

 A mostani táborunkat két turnusban tartottuk, s így 96-an léphettünk a mesék 

világába. A többségében 8-10 éves táborlakók zöme Szentes 5 általános iskolájából 

jelentkezett, de akadt csongrádi, százhalombattai, kecskeméti, derekegyházi, 
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nagymágocsi gyerkőc is. Örülök, hogy az egymást nem ismerőknek is kínálhattunk 

lehetőséget a kapcsolatteremtésre, barátságra. 

 

 

 Barátságfonál (2013) 

Fontosnak tartottam, hogy e táborunk kerete olyan legyen, ami összegzi, 

lezárja az eddigi témákat, s kiteljesíti a MESEFALVA nevet. Most a meséket a gyere-

kek költötték a hét során, mely a zárón került bemutatásra. Itt minden kicsi és nagy, 

gyerek és felnőtt szerepbe bújt.  

 Étkeink – hisz mi főztünk reggeltől estig – között több népi étel is elkészült 

pl.: pityókapaprikás, rongyleves, majomfogó… Valószínűnek tartom, hogy jó pár 

kilóval nehezebb lett a tábori hazautók össztömege az érkezéshez képest. Köszönjük a 

szülők támogatását, amelyből kiegészíthettük az étrendet. 

 Odafelé, Jászberényben, az állatkertben sok érdekes állatot nézegettünk meg. 

A táborban délutánonként eljutottunk a Mátra valamelyik „szegelletébe” (Sástó, 

Kékes, Parádi Üveggyár, Ilona-forrás, siroki vár, bükkszéki strand, Kozáry kilátó). 

Hazafelé jövet pedig Hollókőt jártuk be, mely Mesefalva valós színhelyéül is szolgál-

hatna. A kirándulások költségeiben a polgármesteri hivatal és Kiss Bálint Református 

Általános Iskola segített, köszönjük.  

 Az évek során kialakult tábori hagyományaink megadták napjaink ritmusát, 

lendületét, a reggeli ébresztéstől az esti meséig. A hét folyamán a táborzáró felvezeté-

sén voltunk, ezért ez a program a legmeghatározóbb része. A kimondott szó erejét 
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barátságfonallal növeltük, erősítettük most is, s mikor pókhálóként kifeszült 

közöttünk, érezhetővé vált az együtt töltött idő varázsa, mely itt lengedez ma is körü-

löttünk, pedig már itt az iskola.  

 

 

Hercegkúti táborkép (2014) 

2015-ben a XX. Mesefalva megtartására készülünk.  

A jubileum kapcsán szeretném megszervezni a MESEFALVÁSOK találkozóját 

is, melyre az őstáborosoktól kezdve a frisstáborosok is meghívást nyernének, 

természetesen a táborvezetőség hajdani és jelenlegi tagjai is. Köszönettel tartozom 

pedagógus társaimnak: Forrainé Julinak, Nánási Attilának, Nagy Zsuzsinak, Seres 

Katinak, Rácz-Sz. Málinak, Medgyesi Pista bácsinak, Bubla Bencének, hogy velem 

voltak a Mesefalva út egy-egy szakaszán. A segítő kiscsoportvezetők névsora is igen 

széles. Szeretettel gondolok rájuk: Oltyán Kata, Boldizsár Anna, Forrai Réka, a 

Szaszkó fiúk, Nánási Attila, Almási Edit, Halál Dominik, Szarka Edit, Gergely Kornél... 

Ebből az alkalomból talán egy jó hangulatú élménybeszámoló kerekedne ki, 

megszületne egy kiállítás a képekből emléktárgyakból. Kíváncsian várom, kinek mi 

maradt meg, milyen utóhatása van a táboroknak. Egy vendégkönyvben, talán egy 

tábortörténeti leírásban írott formába tudnánk önteni Mesefalvát. 

 

Almásiné Szaszkó Edit táborvezető 
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 „Mese” Mesefalváról 

 

 Nyakunkon a tél és az emlékkosárból sorra húzzuk elő a nyári élményeket. 

De jó volt lelocsolni egymást vízzel, amikor hazaértünk a tikkasztó túráról! De jó volt, 

amikor kiültünk hallgatni az éjszaka csendjét! Bárcsak megint nyár lenne! Télen, a 

hidegből hazatérve egy bögre forró tea, vagy egy pohár forralt bor felmelegíti a 

testünket, az élmények pedig a lelkünket, ezt már a téli tücsök is tudta Csukás 

regényében.  

 Élmény. Úgy gondolom ez 

kulcsfontosságú. Az élmények azok, 

amik egész úton elkísérnek minket, 

újra-újra átéljük őket, ezáltal többek 

leszünk. És miért mondom csak azt, 

hogy nyári élmények? Mert ekkor 

van belőlük a legtöbb. Főként, ha az 

ember gyerek. A vakáció ideje alatt 

több mint két hónapig elfelejtheti az 

iskolát, helyette várja a sok kaland, 

szórakozás. És hogy a legjobbak a 

kalandok? Természetesen, ha az 

ember a barátokkal együtt éli át őket. 

Ennek pedig a legkiválóbb helyszíne 

a tábor. Ismeretlen helyszín, hasonló 

korú gyerekek, és még ha a 

pedagógusok is lelküket-szívüket 

adják? Ó, már indul is, sőt szalad a kis gyerekláb felfedezőútra, hogy olyan élmények 

érjék, amiket soha nem fog elfelejteni.  

 Gyerekként nem nagyon volt lehetőségem táborban részt venni, de most 

eljutottam Mesefalvára, és mondhatom, hogy éveket ugrottam vissza, megdobbant 

gyermeki szívem. A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanítói, Almásiné Szaszkó 

Edit és Garai-Szabó Julianna jóvoltából egy olyan tábori élményben volt részem, 

amire minden bizonnyal még öregségemben is szívesen fogok visszagondolni. És ezzel 

nem csak én leszek így, hanem a pedagógus kollégák, a háziak mellett az a 43 gyerek 

is, aki szintén ott volt a XVII. Mesefalván, a cserhátszentiváni Angyalkert táborhelyen.  

„Ilyen jó már nagyon rég volt…” énekeltük az ébresztővel együtt. 
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 Sok szép helyet bejártunk, meghódítottuk Hollókő és Sirok várát, 

bebarangoltuk a Mátra és a Cserhát tájait. Kerettörténeteink, mesetáborról lévén szó, 

beleillettek a mesés tájba. Kincsek kerültek ki a gyerekek kezéből a nemezelés, 

gyöngyfűzés, bőrmunkák és batikolás közben, s volt, amikor mi magunk dagasztottuk 

a vacsoráravalót. Kacagtunk a divatbemutatón és sírtunk a tábortűznél. És a 

búcsúestén, amikor elszakadt a nehezen kimondott szavakkal kísért, szimbolikusan 

összeszőtt barátságfonál, hogy darabjait egymás karjaira kössük, gombóccal a 

torkunkban és örömkönnyel a szemünkben éreztük, hogy valami véget ért, valami 

viszont most kezdődik. Életre szóló barátságok, felejthetetlen kalandok, jó sztorik és 

örömteli pillanatok vésték bele kitörölhetetlenül nyomukat a szívünkbe. 

 A tea kihűlt, de nem baj, hiszen van helyette egy fantasztikus nyári élmény. 

 

Bubla Bence tanító 

 

Menni, menni, megismerni száz csodát… 

Túra Salgó várába   

 

  Somoskőújfaluban napsütéses, kora tavaszi idő fogadott bennünket. A falu 

szélén indultunk el, ahonnan ragyogó kilátás nyílt az első célpontunkra, a Salgó 

várára. Nagyon érdekes volt a falu temetője, amely a hegy oldalában helyezkedik el.  

 Nemsokára megpillantottuk a régen szebb napokat látott Somosi kisvasút 

alagútját. A bejárat előtt Nyíri tanár úr igen élvezetes előadást tartott az 1948-as 

Somosi vonatrablásról. Nagy kaland volt átkelni a sötét alagúton. Innen egy gyönyörű 

fenyves erdőben folytattuk a gyaloglást. Ezen a szakaszon több fokkal hűvösebb a 

levegő, a páratartalom viszont magasabb volt. Szinte harapni lehetett a levegőt. 

 Hamarosan elértük a várhoz vezető tanösvényt, és nemsokára a várkapuban 

találtuk magunkat. Olyan érzés volt ez, mint amit Petőfi Sándor érezhetett, amikor 

megírta a Salgó című versét: 

„Itt állt Salgóvár, mint egy óriás 

Ki az egekre nyujtja vakmerő 

Kezét, hogy onnan csillagot raboljon;” 

 

Nagy élvezettel vettük birtokba a várat. Csodáltuk a minden irányba kitárulkozó 

gyönyörű panorámát. Jóízűen falatoztunk a hátizsákban rejtőző turistamenüből. 
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Somoskő (2014) 

 

Mindenkinek felkeltette az érdeklődését az északi határon fekvő Somoskő 

vára. Úgy határoztunk, hogy megváltoztatjuk az eredeti programot, és ellátogatunk 

ebbe a várba is. Hamarosan előttünk állt Somoskő vára. A vár lábánál megtekintettük 

aPetőfi Sándor emlékkunyhót, majd az országhatárt átlépve, már szlovák oldalon, 

felküzdöttük magunkat a várfalak közé. Innen is gyönyörű kilátás nyílt a környező 

hegyekre. Északon már jól látszott az Alacsony-Tátra is.  A várhegytől rövid séta után 

– ráadásként, a túrát megkoronázva – elmentünk a somoskői bazaltorgonákhoz, 

melyek a területen lejátszódó, egykori vulkanikus tevékenység gyönyörű bizonyítékai. 

A sok gyaloglástól és látnivalótól megfáradva, de igen vidám hangulatban értünk 

vissza a buszhoz. 

 

Túra a Mecsekbe  

 

 A buszunk a Kiskunsági Nemzeti Parkon keresztül érte el a Dunát. 

Rácsodálkozhattunk a félsivatagos, homokdűnés tájra. A folyón átkelve hamarosan 

Paks közelébe érkeztünk és messziről látható volt az atomerőmű. A gyerekek között 

kisebbfajta vita alakult ki az atomenergia felhasználásának előnyeiről és hátrányairól.  
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 Váralján kezdtük meg a gyaloglást. Gyönyörű napsütésben baktattunk felfelé a 

lankákon. Már több helyen pompáztak a kora tavaszi virágok. Hamarosan 

beérkeztünk Óbányára, az apró, világ zajától távollévő, ősi szász faluba. A Pro Silva 

tanösvényen folytattuk utunkat. Káprázatos látvány volt a mészkő lépcsőkön átbukó 

patak, a pisztrángos tó. Az ösvény mellett jó néhány tájékoztató tábla ismerteti meg a 

vándorokat az erdő élővilágával, valamint bemutatja az egykor itt működő üveghuták 

történetét. Kisújbányán nagy sikere volt a „járgányos cséplőgépnek”.  

 

 

Az őszi erdőben (2013) 

 

A Cigány-hegy volt a túránk legmagasabb pontja. A kilátóból 

körpanorámában gyönyörködhettünk, de a messze távolban már feltűntek a vészjósló 

felhők. Sürgősen neki is vágtunk a mintegy két és félórás hátralévő útnak. Bizony el is 

kapott bennünket a vihar. Hirtelen hideg lett, fölerősödött a szél és eleredt az eső is. 

Szerencsére mindenkinél volt esőkabát, így könnyebben vészeltük át ezt a gyors 

időváltozást. Már ránk sötétedett, mikor a buszhoz értünk.  

A hazafelé úton többen mély álomba zuhantak. Ezen nem is csodálkoztam, 

hiszen 23 kilométer gyaloglás egy kis viharral fűszerezve bizony próbára teszi az 

ember testét és lelkét is. 
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Túra a Dunakanyarba  

 

 A dömösi hajóállomás volt a túra kiindulópontja. Sok tanuló most látta 

először ilyen közelről a hatalmas folyamot. Ámulatba ejtő volt a folyó túloldalának 

látványa, hatalmas sziklafalak és a közöttük meghúzódó Remete-barlang. Elindultunk. 

Első megállónk a Szentfa kápolna volt, majd folytattuk utunkat a turista ösvényen. 

Igen kalandos volt a patakon való átkelés. S végre megérkeztünk a híres szakadék 

bejáratához, ahol figyelmeztető tábla fogadott bennünket, amelyről tájékozódhattunk 

a ránk leselkedő veszélyekről. 

 Valóban nem mindennapi izgalmas pillanatok vártak ránk az egyre 

összeszűkülő kanyonban. Létrák, kapaszkodók segítségével jutottunk előre. Nagyon 

élveztük ezt a részét a túrának. A vadregényes Lukács-árkon ereszkedtünk vissza 

Dömösre. A hazafelé vezető úton megálltunk Szentendrén, és rövid sétát tettünk az 

óvárosban. Elragadó volt a mediterrán hangulatot idéző épületek közötti bolyongás.  

 

 

A dömösi hajóállomáson (2013) 

Túra Lillafüredre  

Délről kerültük meg Miskolcot, így alkalmunk nyílott a Varga-hegyről 

megszemlélni az ország egykor szebb napokat látott nehézipari központját, ahol most 

az enyészet az úr. Diósgyőrben viszont kellemes látvány fogadott bennünket, hiszen 

éppen most újítják fel a várat. A papírgyár mellett elhaladva értünk a Csanyik-völgybe, 

túránk kiinduló pontjához. 
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 Negyedórás gyaloglás után érkeztünk meg a Kecskelyuk-barlanghoz. A 

gyerekek rögtön felfedezőútra indultak. Saját lámpáikkal felszerelve kutatták át a 

barlang rejtett zugait. Innen a Szeleta-zsombolyhoz vezetett utunk. 20 évvel ezelőtt itt 

is karbantartott pihenőhely és tájékoztató tábla volt, sajnos, ezt a különleges 

karsztképződményt is elfeledték a természetjárók. Ezt követően érkeztünk meg utunk 

egyik legszebb kilátópontjához, ahonnan csodaszép kép tárult elénk Lillafüredre, a 

Hámori-tóra és a Palotaszállóra. Innen leereszkedtünk a magyarországi 

ősemberkutatás egyik legfontosabb lelőhelyéhez, a Szeleta-barlanghoz. Itt is 

hosszasan elidőztünk. Élvez-

tük a barlang hűvösét és a 

sziklákra vetülő napfény 

melegének kettősségét. A 

Szekete-tetőn átvezetett az 

utunk, majd leereszkedtünk 

a Hámori tóhoz, és a déli 

partján haladva közelítettük 

meg Lillafüredet.  

Gyönyörű színekben 

pompázott a tükörsima víz 

körül a természet. Elidőztünk 

a Szinva-vízesésnél, majd 

József Attila emléktáblájánál.  

Jókor érkeztünk meg a 

kisvasút megállójához, mert éppen akkor érkezett meg egy szerelvény Garadna felől. 

Az estebéd után meglátogattuk az avasi református templomot, ahol a lelkész egy 

rövid, virágvasárnapi istentiszteletet tartott számunkra. 

 

Reformációi emléktúra 

 

 Sokadik alkalommal szerveztük meg a túrát, és gyalogoltuk végig a több mint 

15 km-s távot.   Csongrádra érkezve először a református templomhoz mentünk, ahol 

egy zsoltár eléneklésével emlékeztünk a reformáció napjára.  

Utunk a Holt-Tisza partján vezetett. Igen izgalmas volt az éj sötétjében 

figyelni a vizet, a növényeket és hallgatni az éjszaka hangjait. Az élő Tisza töltésére 

érve kitárulkozott a látókör. Innen fentről csodaszépen látszottak Csongrád fényei.  

Pihenő a Szeleta barlangban (2013) 
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Néhány nevezetes csillagképet is sikerült felismerni, tisztán látszott a Nagy 

Medve (Göncölszekér), a Hattyú, a Cassiopeia és feltűnt az Orion is. Rövid magyarázat 

után a gyerekek többsége könnyedén megtalálta az Északi Sarkcsillagot is.  

Szentes határába érve többen elkészültek az erejükkel. Megtapasztalhatták a 

gyerekek, mi az a fáradság. Tréfával, humorral elűztük a negatív gondolatokat és már 

vidáman kívántunk egymásnak jó éjszakát.      

                                                                 TÁMOP pályázati túrabeszámolók: Pólya Sándor 

 

Határtalanul a határon túl 1. – Erdély 

Úti napló – 2012.  

 

1. nap; május 26. szombat 

 Kora reggel indultunk Szentesről, az első megállónk Aradon volt, ahol rövid 

megemlékezést követően megkoszorúztuk a 48-as vértanúk emlékoszlopát, s 

elénekeltük a Himnuszt. 

 Időközben eleredt az eső, s ez kitartott az egész dévai várlátogatás alatt. A 

Magna Kúria meglátogatása után nagy élmény volt a telekabin elnevezésű felvonó. A 

vár bejárása után meghallgattuk a 12 kőműves balladáját, s fentről megnéztük Böjte 

Csaba testvér gyermekotthonát és a templomot.  

 Továbbindultunk Vajdahunyadra, ahol a Hunyadiak ősi várkastélya várt 

reánk. Szomorú szocreált idéző vasgyári „díszletek” között igazi ékszerdoboz a vár, 

sajnos szinte teljesen üresen tátongó termekkel. Az időjárás nagyon szerencsés volt 

hozzánk, hiszen itt már a borongós égboltból nem érkezett újabb csapadék.  

Hosszú útépítéses, lassú szakaszokon vágtuk át magunkat, így elég későn 

érkeztünk Egyházasfaluba. Nagy szeretettel fogadtak bennünket a „filharmónia” 

(„fili”) felnőtt és gyermek tagjai. A helyiek szerint holnaputánra már elmúlik az esős 

idő, s akkor jobb lesz a szabadba tervezett szekeres, kürtöskalácsos program. 

 

2. nap; május 27. vasárnap 

 Esős időre ébredtünk. Reggeli után Segesvár volt az első helyszínünk, ahol a 

Világörökség részét kitevő óvárost barangoltuk be, megmásztuk a fedett diáklépcsőt 

is. Koszorút helyeztünk el Petőfi kútjánál. Ez az a hely, ahol a legendák szerint utoljára 

látták a költőt.  
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Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, utána Korondon 

felvásároltuk a fél falut. Szejkefürdőn – ahol az erdélyi író, Orbán Balázs sírja 

található a sok-sok székelykapuval – megdicsért bennünket egy odalátogató csoport, 

mert nagyon szépen énekelték el a gyerekek a Székely Himnuszt.  

Székelyudvarhelyen a Templomdomb és a Tamási Áron Gimnázium megtekintése 

után egy kis cukrászdalátogatás is befért a programba, majd a híres szoborpark 

következett. Még egy rövid pihenés egy borvíz-forrásnál. Finom volt. A napot a 140 fős 

„Fili” nagyszerű koncertje zárta.  

 

 

A padláson: Rózsa Melinda, Farkas Tamara, Aradi Fanni és Skorka Odett (2012) 

 

3. nap; május 28. hétfő 

 

A helyi „kalandpálya” várt bennünket, amit egy pajtában és udvarán 

alakítottak ki. Nagyon jó hangulatban próbáltuk ki a különböző akadályokat, a labi-

rintustól a drótkötélpályáig. A helyi kürtöskalácssütő család is várt bennünket, meg-

mutatták, hogyan készül a csemege, a tésztakészítéstől egészen a sütés fortélyáig. Min-

denki kipróbálhatta a tésztatekerés művészetét, s bőven volt kóstoló is. 
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Ekkor már változatos volt az időjárás, mert hol esett, hol szakadt az eső. 

Mindettől függetlenül nagy élmény volt a hórihorgas fenyőfák közt törni az utat a 

szekerekkel, bár az esőben való sétakocsikázást legközelebb kihagynánk.  

 

 

Szekéren a zuhogó esőben (2012) 

Vacsora után nagyon hangulatos közös éneklésbe hívtak bennünket. Holnap 

indulunk tovább Sepsiszentgyörgy felé, remélem ott már a napot is látni fogjuk. Az 

esőt most már unjuk. Viszont a hangulat és a kedv töretlen! 

 

4. nap; május 29. kedd 

 Reggel elköszöntünk Szentegyházától, s Lövétén keresztül Csíkszeredára 

vettük az irányt. Megnéztük a csodálatos Makovecz-templomot, majd átmentünk 

Csíksomlyóra, a templomhoz. 

 A Szent Anna-tó és a különleges élővilágú Mohos-láp következett. Megnéztük 

a világ legnagyobb székelykapuját Torján, s felfedeztük Kézdivásárhely patinás 

óvárosát.  

Koraeste érkeztünk Sepsiszentgyörgyre, ahol a vacsora után átadtuk az iskola 

diákjai által gyűjtött könyvcsomagot és az iskolánk ajándékát. Focimeccs zárta a 
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napot. Holnap indulunk haza, Torda és Nagyvárad lesz még az úti cél. Hátha már nem 

fog esni az eső… 

 

 

Csíkszereda. A Makovecz „angyalkás” templom előtt (2012) 

5. nap; május 30. szerda 

 Az utolsó nap korán keltünk, közösen megreggeliztünk a sepsiszentgyörgyi 

iskolásokkal, s már indultunk is a hosszú haza útra. Kissé szokatlan érzés volt száraz 

időben pakolni a buszra, hisz már olyan jól megszoktuk a vizes körülményeket… 

 Első megállónk Kőhalom volt, majd egészen Tordáig robogtunk, ahol a 

sóbánya várt bennünket. Hihetetlen mélység, tizenötszörös visszhang, sós fal, 

csónakázás a hegy gyomrában, élménylift, meg az izmoknak élményt jelentő lépcsősor 

több száz lépcsőfokkal…  

 Hazafelé rövid megállás a Király-hágón. Idegenvezetőnk, Zita 11 pontos 

tesztlapja a látottakból, tapasztaltakból jól megmozgatta a gyerekek 

emlékezőképességét. Áthaladunk Körösfőn, majd Bánffyhunyad nevezetessé lett 

cigánypalotái között. Utolsó látnivalóként következett Nagyvárad, a Székesegyház, 

püspöki palota és a kanonok sor. Könnyes búcsút vettünk Erdélytől.  

Karikó-Tóth Tibor 
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Határtalanul a határon túl 2. – Felvidék 

Úti napló –2013 

 

1. nap; április 26. péntek 

 Jó sűrűre sikerült a mai program. Először Szklabonyán álltunk meg, Mikszáth 

szülőházát néztük meg, majd megkoszorúztuk a Jó Palóc szobrát. Ezt követően erősen 

kátyús úton elzötyögtünk Szentantalra, ahol egy gyönyörűszép kastély várt bennünket.  

 Selmecbánya óvárosa, majd hangulatos belvárosa következett, s a nap 

csattanója a bányamúzeum volt, ahol egy egykori tárnába is lemehettünk. Szuper 

élmény volt!  

 

 

A kastély előtt (2013) 

2. nap; április 27. szombat 

 Reggeli után Besztercebányára utaztunk. Megnéztük a nagyon hangulatos 

belvárost, a főteret, ferde tornyot, Corvin házat. Jutott idő egy kis szabadprogramra is. 

Utána átverekedtük magunkat az Alacsony-Tátrán. Az Ördög-hágón megálltunk 

ebédelni. Itt még bőven találtunk havat is. Helyenként láthattuk a 2004-es tátrai 

szélvihar által letarolt hegyoldalakon a kidőlt fák csonkjait. 
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 Poprád régies belvárosában is sétáltunk, megálltunk a 48-as hősök 

emlékművénél. (Háttérben a Magas-Tátra havas csúcsai…) Sanyi bácsi (Pólya Sándor) 

túra előkészítő bemutatót tartott.  

 

3. nap; április 28. vasárnap 

 Először Késmárkra látogattunk, ahol a Thököly-várat néztük meg. Gazdag 

kiállítási anyagot csodáltunk végig, köztük festmények, fegyverek, még az egyik első 

röntgen gép is ki volt állítva. A toronyból lenyűgöző kilátás tárult a Magas-Tátra 

hófedte csúcsaira.  

 Sétáltunk egyet a hangulatos késmárki belvárosban, majd délután a Csorba-

tónál egy kis ráhangolódás után indult a gyalogtúra. Még javarészt havas tájon haladt 

a csapat, 1500 méter magasan voltunk. Jó két óra múlva, öt kilométert túrázva értük 

el a Poprádi-tavat, ahol a helyi menedékházban lehetett felfrissülni. Aszfaltúton 

ereszkedtünk le, útközben láttuk a Tátra áldozatainak emlékhelyét, s a 2004. 

novemberi szélvész pusztította erdőket. A túrát egy-két kisebb fenékre huppanástól 

eltekintve épen teljesítettük. Sanyi bácsi nagyon érti a túravezetést…  

 

 

Túra a hegyekben (2013) 

4. nap; április 29. hétfő 

 Ma Lőcsére indultuk, ahol körbejártuk a székesegyházat, megnéztük a régi 

városházát, ami a Lőcsei fehér asszony vagy a Fekete város regényekből is ismerős 
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lehet, majd a szégyenketrecet, amit szerencsére nem kellett kipróbálnunk. Megálltunk 

a Szapolyai János építette Szepescsütörtök gótikus templománál. 

 Jött a nap fénypontja, a Hernád-áttörés túra! Néhányan a busznál maradtak, 

(ők kisebb sétát tettek), de a többség nekivágott. Rövid bevezetés után jöttek a láncos-

tálcás szakaszok, a falétrák. Nagyon fegyelmezett volt végig a kis csapat, le a kalappal 

előttük… Elérve egy szikla bevágást (kb. 3,5 kilométer könnyebb-nehezebb szakasz 

után) egy patak vízesésein keresztül haladtunk, másztunk tovább. Másztunk is, mert 

nyolc létra is segített a szintemelkedésben… Négy óra után értük el a hegytetőt, ahol 

egy 900 éves karthauzi kolostor romjainál pihentünk meg.  

A lefelé út jóval lazább volt, itt már nem voltak nehezebb részek, csak a 

szintkülönbség. Másfél óra múlva értünk vissza a buszhoz. Kellemesen elfáradva 

értünk haza a szállásra. A vacsora után nemcsak az asztali áldást mondtuk el, hanem a 

balesetmentesen teljesített két túráért köszönetet adva a Miatyánkot is. Sanyi bácsi 

szokás szerint még egy búcsúesti túrára várta az érdeklődőket.  

 

 

A Hernád-völgyben (2012) 

5. nap; április 30. kedd 

 A gyors reggeli bepakolás után búcsút intettünk a Magas-Tátra havas 

csúcsainak, s kanyargós utakon átkeltünk a Szlovák-paradicsom vonulatain. Rozsnyón 

megnéztük a belvárost, a székesegyházat, a püspöki palotát, majd rövid utazás után 

dél körül Rimaszombatra értünk.  



153 
 

 A helyi Tompa Mihály Református Gimnázium tanárnője köszöntött 

bennünket. Meghallgattunk egy mini koncertet egy megzenésített verseket éneklő 

csapattól, megismerkedtünk a helyi diákönkormányzat munkájával, majd közösen 

énekeltünk az itteni hetedikesek énekóráján. Átadtuk a könyvtáruk részére a diákjaink 

által gyűjtött és adományozott könyveket. A helyi DÖK vezető városnézésre invitált 

bennünket. Tompa Mihály és Petőfi Sándor szobrának megnézését követően a 

sétálóutcán értünk a városközpontba. Megcsodáltuk a könyvtár impozáns épületét, 

megemlékeztünk az első világháború áldozatainak emlékművénél, majd a szépen 

felújított református templomban néztük meg Ferenczy István síremlékét. A 

lelkészasszony ismertetője után a 25. zsoltár eléneklésével köszöntük meg a 

fogadtatást. Rimaszombat után a hosszú hazaút következett Szentesre. 

Karikó-Tóth Tibor 

 

Határtalanul a határon túl 3. – Erdély 

Úti napló –2014 

 

1. nap; április 26. szombat 

   Kora hajnalban indultunk el Szentesről. Áthaladva Nagyszalontán 

megemlékeztünk Arany Jánosról, aki 

ebben a faluban született 1817-ben. 

Délelőtt érkeztünk Nagyváradra, ahol 

a Kanonok soron már várt bennünket 

idegenvezetőnk, Sebestyén Zita. 

Kedvességével azonnal megnyerte 

magának a gyerekeket, még a 

báránykagyűjtő játékot is szívesen 

vették a kamaszok.  

 A Szent László székes-

egyházat néztük meg elsőként, majd 

sétáltunk a Püspöki palota kertjében. Az ablakokat nem számoltuk meg, elhittük, 

hogyha naponta csak egy ablakot nyitnánk ki, pontosan egy esztendő kellene ahhoz, 

hogy körbejárjuk az épületet. A belvárosban átsétálva a Sebes-Körös hídján 

megnéztük az Állami Színház épületét, majd a költők bronzszobránál tanulói 

kiselőadással idéztük fel a Holnaposok alakját, köztük Adyt és Juhász Gyulát.  

Nagyvárad. A költők szobra (2014) 
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 Nagysándor József Nagyváradon született, a lengyel Rulikowsky Kázmér 

Nagyváradon hunyt el. Mindketten a magyar szabadságharcban harcoltak. 

Emléktáblájánál, illetve sírjánál emlékeztünk rájuk. Nagyvárad után az egykori Királyi 

Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség határán, a Király-hágón álltunk meg. 

Gyönyörű kilátás tárult elénk.  

Kolozsváron a belvárosban sétáltunk, megnéztük a Farkas utcai református 

templomot, (éppen tatarozták), a Szent Mihály templomot és a mellette álló Fadrusz 

remekművet, a Mátyás-szobrot. A házsongárdi temetőben elszavaltuk Áprily Lajos 

versét, mellyel Apáczai Csere Jánosra emlékeztünk. A történelem órákhoz 

kapcsolódva kiselőadást hallgattunk meg Hunyadi Mátyás szülőházánál az „igazságos” 

királyunkról.  

 

2. nap; április 27. vasárnap 

 Szépen sütött a nap, bár reggel deres volt az autók teteje, ez nekünk furcsa 

volt április végén. De ahogy emelkedett a hőmérséklet, úgy emelkedtünk fel a 

hegytetőn is, az első úti célunk a Gyilkos-tó volt.  

 A gyönyörű tájban nagyon felemelő érzés volt megtekinteni az Oltár-kőt a 

Békás-szoros felé haladva. Volt félelem is bennünk a szerpentines utak miatt, de a 

sofőrök nagyon rutinosan oldották meg a hosszú busszal való fordulásokat. A Békás-

szorosban gyalogosan gyönyörködtünk a tájban. A gyerekek többsége még nem látott 

ehhez hasonlót, így megszeppenve hallgattuk a zúgó Békás-patakot.  

 Délután a gyergyószentmiklósi élettel ismerkedtünk, megtudtuk, hogy a helyi 

gimnázium homlokzatára tavaly kerülhetett vissza a magyar koronás címer, ami 

korábban évtizedekig díszítette az épületet. Megnéztük a város Tarisznyás Mátyásról 

elnevezett székely múzeumát. Megtudtuk, milyen nagy kincs a víz a Kárpát-

medencében, és azt is, hogy a székely ember hogyan készít pityókából bort.  

A délutáni program részeként Gyergyószárhegyen meglátogattuk azokat a 

gyerekeket, akik önhibájukon kívül a családjuktól távolabb, a Böjte Csaba által 

alapított otthonban élnek. Azt hiszem,  jó néhány gyermekünket megérintette az, amit 

ott láttak és hallottak: a székely gyerekek ragaszkodását, a mindennapi élethez való 

viszonyulásukat. 

 

 3. nap; április 28. hétfő 

 Csíkszeredán jártunk ma, bár a jéghoki válogatottal nem találkoztunk… 

Meglátogattuk viszont az Erőss Zsolt arénát és a festőművész Nagy Imréről elnevezett 
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általános iskolát, ahol a hetedikeseink az ottani hetedikesekkel barátkoztak, 

beszélgettek. Csíkszeredán sétálva megnéztük a Makovecz Imre tervezte angyalkás 

templomot is. A gyerekek ámuldozva nézték, Isten háza ilyen is lehet… 

 

 

A csíksomlyói templom előtt (2014) 

 Felkerestük a Mikó-várat is. Idegenvezetőnktől megtudtuk, a teret nem régen 

újították fel, s korábban is ez volt a város főtere. A vár jelenleg a Csíki Székely 

Múzeumnak ad otthont.  

A csíksomlyói templomban néma csendben figyeltük, hátha most is könnyezni 

fog a Mária-szobor. Nem könnyezett, csak az ég, mert míg a busszal utaztunk, eleredt 

az eső. De mire a Szent Anna-tóhoz értünk, már a nap is kibújt, ezért sétáltunk is, s 

közben abban reménykedtünk, felbukkan egy igazi medve. 3 család 8 boccsal él az 

erdőben, az önálló erdőjárás nem is ajánlott a helyiek szerint. Sajnos csak képen 

láttunk medvét. 

  A szállás felé haladva megálltunk a mádéfalvi veszedelem emlékére állított 

emlékműnél. Itt elhelyeztünk egy otthonról hozott koszorút és megfejtettünk egy 

rejtélyt: Miért hívják a községet Madéfalvának, s nem Mádéfalvának? Mert kölcsön 

adta az ékezetet Szárhegynek… 

 

4. nap; április 29. kedd 

 Szemerkélő esővel indult a nap, kissé meg is ijedtünk, hogy elhagyott a 

„jóidős” szerencsénk. De csak megviccelt, mert megint csak addig esegetett, amíg a 
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buszban utaztunk. Tartalmas és kimerítő napunk volt ma is, nagy sóterületeket 

jártunk be. 

Először a Medve-tóhoz utaztunk Szovátára, ahol megtudtuk, a tavat a 

kiterített medvebőrhöz hasonlították, innen a neve. Sokáig nem ajánlatos benne 

fürdeni, mert igen nagy a sótartalma, éppen ezért elsüllyedni sem tud az ember benne.  

 Parajdon folytattuk a sótúrát, tapicskoltunk a sóiszapban és nyalogattuk a 

sósziklát, majd a föld mélyében, a sóbarlangban sétáltunk. Túránk során körbejártuk 

a sóhegyet, és érdeklődve hallgattuk, hogy tudott kialakulni éppen ezen a tájon ez a 

természeti csoda. Korondon a pénzt költöttük, miközben a kerámiák sokaságában 

gyönyörködtünk. „Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne” – 

idéztük fel Tamási Áron szavait farkaslakai sírjánál. Orbán Balázs erdélyi író 

síremlékénél a székelykapukat számoltuk. 

 A nap végén pedig Székelyudvarhelyen a városnéző sétánk során a só helyett 

már fagyit nyalogattunk – a gyerekek örömére. Közben megnéztük a „vas székely” 

szobrot és a református kollégium épületét is.  

 

 

Székelyudvarhely (2014) 

5. nap; április 30. szerda 

 Ez a nap már a hazautazásról szólt. Az otthon hiánya a gyerekeken is érződött, 

látszik, hogy elfáradtak a tartalmas út alatt. Nagyon sok látnivaló tárult elénk, s 

remélem a látottak, hallottak nyomot hagytak a gyerekekben. A reggel a búcsúzás 

jegyében gyönyörű napsütés mellett telt. Köszönetet mondtunk a finom vacsorákért, a 

kedves vendéglátásért. 

 Hosszú útra indultunk a Maros mentén. Első megálló Marosvécsen volt, ahol 
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Wass Albert író emléktáblája alatt jól megjegyeztük versének refrénét „a víz szalad, a 

kő marad, a kő marad…”  

 A Maros mentén haladva Szászrégenben álltunk meg, a helyi magyar 

református közösség tiszteletes asszonya fogadott bennünket nagy szeretettel. A 

kazettás mennyezetű templomban a címerek és a református templomok festményei 

között közösen imádkoztunk a magyarság megmaradásáért.  

 Marosvásárhelyi sétánk során megemlékeztünk Bolyai Farkas és Bolyai János 

matematikusokról, majd felnéztünk a Zsolnay kerámiából készült 

Kultúrpalota tetejére. Innen az utunk már hazafelé vezetett a Király-hágón át, s búcsút 

intettünk Erdélynek, s kedves idegenvezetőnknek, Sebestyén Zitának is. 

De Erdély visszavár.  

Vanó Éva 

 

„… akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, 

futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! ” 

Ésaiás 40,31 

 

A Poprádi-tónál (2013) 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportra fel! 
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Ugráló kötelezésből kötélugrás 

 
„Az igazi bajnokok a célt látják maguk előtt, nem pedig az 

akadályokat.”  
/Lionel Messi/ 

 

 

A kötélugrás kezdetben tömegsportként indult. Legalább tíz éve már, egy 

pályázatnak köszönhetően indítottuk el a mindennapos testedzés programot, melyhez 

én is nagy kedvvel csatlakoztam. Ugráló kötelező mozgásformát vállaltam, és az 

iskolai szünetekben, szabad-

időben játékosan nagy 

lelkesedéssel foglalkoztattam 

tanulóinkat.  

Engem is rabul ejtett e 

mozgás kimeríthetetlen játé-

kossága, vidám hangulata.  Egy 

este a tv-ben látott rövid, de 

lenyűgöző kötélugró bemutató 

döbbentett rá a továbbfejlődés 

lehetőségére. Ettől kezdve 

nyughatatlan vágy vezérelt, hogy 

minél többet megtudjak erről a 

sportágról. Felkutattam és 

megkerestem a látott csapatot, 

ahol képet kaptam a 

versenyszerű és akrobatikus 

kötélugrásról. További 

kapcsolatokat kerestem és jártam 

hozzájuk lelkes tanítványként. 

Mindent tudni akartam!  

 

 

A dobogón: Andrikó Noémi, Vass Vivien, Kiss Nikolett 

és Gurdon Hanna (2010) 
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Szerencsémre a következő évben tanfolyamra is eljutottam, ahol a gyakorlat 

mellé megszerezhettem az elméleti tudást is. Végre elkezdhettem a tervszerű és 

szervezett munkát. Kezdetben a lelkes gyerekekkel elemről elemre együtt haladtunk. 

Versenyeztünk kinek sikerül hamarabb elsajátítani, majd hibátlanul végrehajtani egy-

egy kötélugró elemet. Elutaztam versenyekre, gyűjtöttem a képi anyagokat és az 

ismereteket, ezek segítségével elszántan gyakoroltunk. Az elemek összekapcsolásával 

megszületett az első gyakorlat.  

 

 

A kötélugró csapat: Mihály Ferencné Gitta, Varga Dorina, Varga Márk, Kiss Alfréd, Andrikó 

Noémi, Vass Vivien és Varga Máté (2012) 

 

Ettől kezdve ki-ki szorgalma és kitartása függvényeként gyarapította, 

tökéletesítette tudását. Segítő és baráti kapcsolatokat kerestem más kötélugró 

egyesületekkel, jártunk hozzájuk tapasztalatcserére. A szorgalmas és példamutató 

munkának köszönhetően folyamatosan szaporodtak a tehetséges ugráló kötelesek. 

 Elérkezettnek láttam az időt, hogy megméressük tudásunk. 2010-ben 

versenyzési céllal megalakítottuk a Kiss Bálint Kötélugró Klubot, beneveztünk első 

versenyünkbe. A megyei, majd az országos megmérettetésen is az I. korcsoportban a 
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formációs versenyszámban aranyérmet szereztünk, megszülettek az első érmek és 

oklevelek. Ezek a sikerek hatalmas lendületet adtak és igazolták a befektetett munkát.  

Iskolánk a kezdetektől fogva mellettünk állt, és segített bennünket, ezért a következő 

évtől minden országos versenyen ott lehettünk.   

 Az eredmények hatására a klub élete átértékelődött, felpezsdült a munka. A 

szülőkkel megterveztük és felépítettük a támogató munkát. Edzőtáborokat, családi 

napokat szerveztünk, lelkesedéssel készültünk kötélugró bemutatókra, városi, 

környékbeli településeken, családi rendezvényeken, zenés, látványos elemekkel 

tarkított műsort adtunk, számos helyen népszerűsítettük kedvelt sportunkat.  

 Kötélugróink az évek alatt az ország legjobb sportolói közé küzdötték fel 

magukat, a szentesi kötélugrók, a lányok és fiúk is, elismerést vívtak ki maguknak. 

Munkám során fő célkitűzésem tanulóink egészséges életmód iránti 

elkötelezettségének fejlesztése, szabadidejük hasznos eltöltésére és sportra nevelése. 

Nagy hangsúlyt fektettem a tanórán kívüli tehetséggondozásra és a közösségépítésre.  

 

Mihály Ferencné 

 

 

23 órás tekergés 

 

Az 1956-os forradalom emlékére szervezte meg évekkel ezelőtt az első 23 órás 

tekergést Cseuz László testneveléstanár. Az erőpróbát most már a Szentesi 

Családsegítő Központ irányítja. A városban már hagyománya lett, hogy október 23-án 

délután elindulnak kerékpárosok, és a hősökre emlékezve 23 órán át róják a köröket.  

 A váltóversenyhez iskolánk is csatlakozott már több ízben, több csapattal 

(diák és tanár) vágtunk neki az embert próbáló feladatnak. Egy-egy csapatból a tagok 

1 órán át bicikliznek, majd átadják a stafétát a csapattársnak. Fontos szabály azonban, 

hogy a folyamatosság ne szakadjon meg, egy csapatból mindig legyen valaki mozgás 

közben. 

A sportolás mellett új barátságok is köttetnek az unalmasnak tűnő körbe-

körbe karikázás alatt. Sokan kérdezték már, hogy ennek mi értelme van? Az értelmét 

mindenkinek saját magában kell keresnie. Ki kell próbálni! Ez egy kihívás, nagyon jó 

erőpróba a nem aktív sportolók számára is. 
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A nyitókör (2010) 

 
 A legnehezebb az éjszakai tekerés, amikor mindenki alszik, bizony a 

résztvevőknek is meg kell birkózniuk az álmossággal. A pihenőben van lehetőség a 

felfrissülésre, a versenyzők harapnivalót, meleg teát és biztató szavakat kapnak, amik 

lelket öntenek az elfáradó, elcsüggedő biciklistákba. 

 Innen senki nem megy haza üres kézzel! A 23 órás esemény tombolahúzással 

zárul. A kifáradás garantált, de jóleső érzéssel tölti el a részvevőket, teljesítették a 

kitűzött célt.  

Stefancsik Katalin 

 

Az iskolai csapat (2012) 
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Duatlon, triatlon 

 

A duatlon alapvetően két sportágból áll, futásból és kerékpározásból, mégis 

három szakaszban áll össze a sportág: futás – biciklizés – futás.  

Minden verseny futással kezdődik, majd kerékpárra pattanva következik a 

bringás táv, visszaérve, lerakjuk a kétkerekűt a depóba, újra – de már kevesebb – 

futótávot kell teljesíteni. A triatlonban az első futó szám helyett úszás szerepel, de a 

többi változatlan: kerékpár, végül futás. 

Versenyektől függ, hogy milyen távot kell teljesíteni, persze ezt meghatározza 

még az életkor és a fizikai állapot is. Egy sprint táv 750 m úszásból, 20 km-es 

kerékpározásból és 5 km-es futásból áll. Ezt a távot már tizenéves gyerekek is 

teljesíteni tudják, akárcsak a felnőttek, de egy alsó tagozatosnak ez még komoly 

erőpróba lenne, ezért nekik kisebb távon rendeznek versenyeket.  

 

 

A duatlon csapat: Szabó Réka, Rácz Gergő, Mészáros Ákos, Bozó Máté, Dósai-Molnár Szilvia 

edző kisfiával, Kondorosi Gréta, Dudás-Szabó Kata, Gyarmati Ármin, Szabó Benedek, Bélteki 

Balázs és Györgyi Attila  (2012) 
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Edzésen külön gyakorolunk, így van úszó, kerékpáros és futó edzés is. 

Komolyabb szinten nem árt erősítő-erőnléti edzéseket is tartani, hogy fejlődjön az 

erő-állóképesség. Az iskolásokkal Kürtkerülő duatlon versenyre készültünk. A 

tiszakürti versenyen már ismerősök vagyunk, mindig szép eredményekkel térünk 

haza. Barátságos, családias hangulatú a verseny, élmény az ottani versengés.  

Szentesen nincs duatlon egyesület, kevesen űzik ezt a sportot, talán az 

összetettsége miatt. Hiszen itt egyszerre kell jó úszónak, futónak és bringásnak lenni. 

Az edzéseken éppen ezért mindhárom mozgásformát gyakorolni kell. Ez sok időt vesz 

igénybe. Ezért is öröm, hogy diákjaink közül többen is jelentkeztek már a duatlonozni.  

 

Dósai-Molnár Szilvia 

 

 

Rege az első Ironman-emről 

 

Mi is az az Ironman? 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás és 42,195 km futás. 

Nos, kérem, mindezt egy nap alatt kell teljesíteni egymás után.  

Én, mint két gyermekes édesanya, hobbi triatlonista, egyszer csak gondoltam egyet a 

lányom születése után néhány hónappal, s neveztem életem első Ironman versenyére. 

Mindig is szerettem volna egyszer részt venni, régóta ott volt a szívem csücskében. 

Sokan gondolták, hogy várni kellene vele, kicsit korai lesz ez, de nem tudtak 

lebeszélni, elkezdtem újra edzeni. Most már nincs vissza út, csinálni kell! Azt 

mondják: „Az út maga a cél!” Tudtam, hogy hosszú út előtt állok, mire eljön a július 

26-a, az a bizonyos nagyatádi Ironman!!! Mindennap ott zengett a fülemben: 

Nagyatád, Ironman… 

Sokat készültem, igyekeztem nagyon, amennyire lehetett két gyerkőc, házi 

munka és egyéb teendők mellett. Nagyon nagy szerepe volt a családomnak abban, 

hogy fel tudtam készülni. A sporttársaim nagyon sokat segítettek, elláttak jó 

tanácsokkal.  

Sok kilométert gyűjtöttem: 101,5 km-t úsztam, 2625 km-t bringáztam, 1514 

km-t futottam a verseny napjáig. Szerencsére kisebb sérülésekkel, de sikerült 

felkészülnöm. Verseny előtt egy hónappal megcsináltam edzés alatt a táv felét, majd 

néhány héttel előtte letekertem 186 km- t. Akkor már úgy éreztem, hogy ennek 

sikerülnie kell. Készen állok, hogy megcsináljam azt a híres nagyatádi ironmant. 
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Végre eljött a verseny napja, kellemes idő volt, talán 34 fok. Reggel fél 8-kor 

eldördült az a bizonyos ágyú, és a Gyékényesi bányatóban megkezdtük az úszást,  

2-szer 1,9 km-es kör volt, majd jött a bringázás.  75 km után értünk be Nagyatádra, 

majd 3-szor 35 km-es kör következett. 120 km-nél úgy éreztem, nem úgy mennek a 

dolgok, mint szeretném. Nehéz erőre kapni, de aztán 2-3 km után újra belelendültem. 

180 km után végre leszálltam a bringáról. Jöhet a futás: 8-szor 5,25 km-es körök. 

Bringa után általában nehéz futni, a lábaink nem úgy mozognak.   

Végre célba értem 13:49’25 alatt. Leírhatatlan érzés volt! Mindenkit 

ünnepeltek, „hős” lett, ahogy itt szokták mondani. 

 

 

 

Másnap volt az eredményhirdetés, korcsoportomban 3. helyezett lettem. 

Csodálatos érzés volt, hogy az „első bálozókat” egyenként hívták fel a színpadra, ahol 

egyenként gratuláltak azok, akik már több mint 10-szer megcsinálták ezt a hatalmas 

távot.  

Még mindig összeszorult szívvel gondolok vissza arra hosszú, de annál 

csodálatosabb napra, hogy megcsináltam. Megérte. Nincs lehetetlen, számomra 

„minden fejben dől el!” A hosszú út végére értem, célomat elértem! Boldog vagyok! 

Lesz még ilyen alkalom! Kérdés, mikor lesz újra több időm edzeni. Majd egyszer 

csak… 

Dósai-Molnár Szilvia 
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Hosszútávon 

 
Iskolánk tanárai közül sokan aktívan sportolnak.  Néhányan rendszeresen 

futnak a ligetben, mások naponta lejárnak az uszodába. Vannak, akik az edzőtermeket 

látogatják, aerobik, zumba és más egyéb edzésre is sokan járnak, míg másokat a túrák 

és a hegymászások tartanak egészségesen.   

Olyanok is akadnak szép számmal, akik sportversenyeken méretik meg 

magukat, vagy hosszútávon teljesítenek. A képen látható kollégák közül Ádám Olga és 

Dósai-Molnár Szilvia maratoni futásban szereztek számtalan érmet, Bacsa Éva, 

Galbács Éva, Négyesi Judit és Nyíri Dániel pedig többszörös Balaton-átúszók. 

 

 

A hosszútávon teljesítők: Dr.Mokbelné Bacsa Éva, Négyesi Judit, Dósai-Molnár Szilvia,  

Nyíri Dániel, Ádám Olga és Galbács Éva (2014) 

 

Reformátusok úszóversenye 

 

Már több mint tíz éve képviselteti magát az iskolánk a mezőtúri református 

iskolák országos úszóversenyén, melyet minden év áprilisában rendeznek meg. 

Iskolánkból sok gyerek sportol az úszóklubban, és a vízilabda klubban, így mindig 
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eredményesen szerepeltünk és több éve hozzuk el a kupát. Ez a két nap mindig jó 

hangulatban telik. A gyerekek biztatják egymást, örülnek az elért sikereknek, mert 

tudják, hogy ezzel közelebb kerülnek a kupa megnyeréséhez. Jó érzés látni rajtuk az 

eredményhirdetéskor a várakozással teli izgalmat, de az öröm leírhatatlan, amikor 

már a második helyezettet hirdetik, és mi még nem kerültünk sorra.  

Vidovicsné Szamosi Csilla – Pólya Sándor 

 

 

A szentesi csapat (2011) 

 

Forma 1 

 

Lehetőségünk nyílt arra, hogy az Erzsébet program keretében pályázatot 

nyújtsunk be a Forma 1 szabadedzésén való részvételre. Mivel a pályázatunk nyert, 40 

gyermekkel és 3 kísérő tanárral elindultunk a Hungaroringre. 

Megérkezésünkkor mindenki megkapta a saját belépőkártyáját, amelyet 

rögtön a „nyakunkba is vettünk”, és elindultunk a pálya irányába. Már délelőtt 

hömpölygő tömeg volt, ennek ellenére elég gyorsan bejutottunk. Megkerestük a 

helyünket, ami a Silver 2 tribün volt. Ekkor még csak sejtettük, hogy jó helyünk lesz! A 

célegyenes elején, az utolsó kanyarnál ültünk, a 4., 5., 6. sorokban.  
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Előttünk óriási kivetítő, mellettünk egy TV közvetítő kamera állványa volt, 

felettünk pedig szüntelenül helikopterek repkedtek. A csapat lelkes Forma 1 rajongói 

mindig közölték velünk, hogy éppen melyik autó megy el előttünk, és ki a pilótája. 

10 órakor kezdődött a szabadedzés, majd a déli szabadprogramot követően 

délután 2-től ismét szabadedzést néztünk, csak másfajta gumiabronccsal száguldoztak 

az autók. Négy óráig tartott a program, utána átvehettük a bőséges úti csomagjainkat. 

Ekkorra már felállítottak több helyen párakapukat a nagy meleg miatt, így nagyon 

élveztük, hogy átmehetünk alattuk.  

Estére érkeztünk meg elég fáradtan, de tele új élményekkel! A gyerekek ötösre 

vizsgáztak fegyelemből, szófogadásból és viselkedésből. Abban a hatalmas tömegben 

senki nem veszett el, mindig együtt maradtunk, mindenki figyelt a társaira és ránk is! 

Kísérők voltak: Ráczné Miskolczi Erzsébet, Lukács Adrienn és 

Urbancsokné Tóth Ildikó 

 

Sulipoló 

 

Minden évben a Diáksport Szövetség keretein belül a Magyar Vízilabda 

Szövetség írja ki a Sulipóló országos bajnokságot. 

Ebbe a versenybe már első osztálytól felmenő rendszerben 3 korcsoportban, 

fiúk és lányok nevezhetnek. Mivel sok úszónk és vízilabdásunk van, így szinte mindig 
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kerül csapat az országos döntőbe. Az ország különböző uszodáiban rendezik meg a 

döntőket, ahová már népes szurkolótáborral érkeznek a csapatok, így fergeteges 

hangulatban játsszák a gyerekek a meccseket, a győzteseket pedig gyönyörű éremmel 

és kupával jutalmazzák. 

Vidovicsné Szamosi Csilla 

 

 

A csapat: Vidovics Nóra, Bárány Alexandra, Kocsis Fanni, Kis Kamilla, Magyar Gabriella, Szabó 

Krisztina, Szamosi Csilla edző, Lantos Csilla, Dudás-Szabó Kata és Szabó Flóra a kupával (2013) 

 

Vízi torna a medencében 

 

 Az aquafitness, mint általában a legtöbb fitness irányzat, az Amerikai Egyesült 

Államokban alakult ki. Több mint 25 éve Glenn McWaters fejlesztette ki egy súlyos 

lábsérülés után saját rehabilitációs edzésére. Olyan mozgásformákat dolgozott ki a 

vízben, amely főleg futó mozdulatokból állt, és nagyban felgyorsította a gyógyulását. 

Az edzésekhez készített egy segédeszközt, egy szivacsos anyagból készült mellényt, 

amelynek segítségével olyan futóedzést tudott tartani, hogy nem terhelte meg az 

ízületeit.  

Az aquafitnesst kezdetben kizárólag csak gyógyászati célokra alkalmazták, 

hogy ezzel elősegítsék az élsportolók gyors felépülését. Ez a terv azonban annyira jól 

sikerült, hogy a sportolók a felkészülési programjukba is beépítették. 
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 Mostanra kidolgoztak olyan medencében végezhető tornagyakorlatokat, 

melyeket bárki elvégezhet. Rengeteg sporteszköz segíti hatékonyabbá tenni ezt a 

mozgásformát, pl.: vízinudli, vízi súlyzók vagy akár egy tenyérben elférő labda. 

 Miért nagyon jó az aquafitness? Mert a gyakorlatok során a víz felhajtóerejét 

használjuk ki. Ennek köszönhető, hogy a vízben könnyűnek érezzük magunkat, és 

olyan gyakorlatokat is végre tudunk hajtani, amelyeket szárazföldön nem. 

Tehermentesül a vázizomzat, az ízületek, a szalagok, fokozódik az izmok erő 

állóképessége és rugalmassága, frissíti a vérkeringést, oldja a mindennapok 

feszültségét. 

 

Kiknek ajánljuk?  

Fogyni és erősödni vágyóknak, akik a víz közegellenállását tudják kihasználni, 

mely legalább 12-szerese a levegőének. E szám hatványozódik, ahogy a mozgás ereje 

fokozódik. A vízben való mozgáskor az izmok tónusosabbakká válnak, és több kalóriát 

tudunk elégetni. (Egy óra intenzív vízi gimnasztika során akár 400-500 kcal-t is!) 

Időseknek, kismamáknak, a mozgáshiányban szenvedő ülő foglalkozásúaknak kiváló! 

Ízületi- és gerincbántalmak, valamint csontritkulás esetén, derék vagy 

hátfájással küszködőknek. A mozgás során a hasi és hátizmok együttesen húzódnak 

össze, mely a munka mellett megfáradt gerincoszlopot a helyes testtartásra 

kényszeríti.  

Krónikus légúti betegségben szenvedőknek (asztma, pollen allergia)a víz alatti 

mozgás folyamán szabadabbá válik a légzés, mely a vér oxigéntelítettségét kedvezően 

befolyásolja. A vízfelszín feletti uszodai párás levegő jó hatással van a légzésre és 

biztosítja a pollenmentes környezetet. 

Pszichoszomatikus zavarok és depresszió esetén a víz egyben pihentető, 

relaxáló közeg is, mely serkenti az endorfin nevű boldogsághormon termelődését. 

Ezáltal kiváló ellenszer a pszichés problémákra. 

Gyerekeknek (6-8 éves kortól), a torna felkészít az úszástanulásra, korrigálja a 

gerincferdülést, operáción, súlyos sérülésen átesetteknek, tartós fekvőbetegség után 

rehabilitációs tornaként. 

Egyszóval: MINDENKINEK! 

A TÁMOP pályázatnak köszönhetően iskolánkban is lesz aquafitness oktatás, beépítve 

a mindennapos testnevelés kereteibe.  

 

Vidovicsné Szamosi Csilla és Urbancsokné Tóth Ildikó 
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Diákjaink  
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Kiss Bálint - díjasok 

4. osztály 

 

2002/03 

Csó János 

Hocheiser Beatrix 

Juhász-Bóka Antal 

2003/04 

Harsányi Bettina 

Juhász Bóka- Bernadett 

Martinka Mátyás 

2004/05 

Dajka Dalma 

Szabó Bence 

 

2005/06 

Karikó-Tóth Zsófia 

2007/08 

Szalay Róbert Zsolt 

2008/09 

Szabó Réka 

Rácz Boróka Zsóka 

Páli Petra 

2009/10 

Bátor Violetta 

Dimák Stella 

Fazekas Levente 

2011/12 

Fülöp László 

Majdajk Melinda 

Vass Vivien 

2012/13 

Dudás-Szabó Dóra 

Papp Nikolett 

2013/14 

Füri Laura 

Nyíri Boglárka 

 

 

 

8. osztály 

 

1998/99 

Kocsis Olga 

Udvardi Péter 

2000/01 

Gajda Amanda 

Kocsis Ágnes  

Szabó Emma 

2001/02 

Lakatos Elisabeth 

László Julianna 

Szűcs Katalin 

2002/03 

Délczeg Adrienn 

Gálfi Viktória 

Mészáros Alíz 

2003/04 

Bohus Nóra 

Harsányi Alexandra 

 

 

2004/05 

Bencs Ferenc 

Földesi József  

Őze Péter 

2005/06 

Köves Vivien 

Sebestyén Ágnes 

2006/07 

Csó János 

Juhász Bóka Antal 

2008/09 

Berczeli Alex 

Dajka Dalma 

Dobsa Dorina 

Cserháti Nóra 

2009/10 

Bélteki Benjámin 

Dávid Eszter 

Karikó-Tóth Zsófia 

Rácz Réka 

2010/11 

Gera Franciska 

Koplándi Péter  

2011/12 

Skorka Bence 

Szalay Róbert Zsolt 

Veres-Ravai Ákos 

2012/13 

Csatlós Vanda 

Jenei Zoltán 

Kovalovszki Balázs 

Rácz Boróka Zsóka 

Páli Petra 

2013/14 

Nagypál Anna 

Tóth Brigitta 

Várdai Lilla 
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Osztályaink 2014 őszén 

 

1. a 

tanítók: Haller Andrea és Szegedi Zoltán 

 

 

Agócs Botond László  

Arató Lili  

Balázs Kata  

Bélteki Csanád 

Bottyán Boglárka  

Czakó Balázs  

Czibolya Kevin  

Csákó Kata 

Dancsó Orsolya Darina  

Farkas Máté Csanád 

Ferenczi Kira  

Kovács-Valkai Lilla  

László Botond  

Nagy Álmos Botond  

Némethy-Czakó László 

György  

Őze Csanád  

Rőth Máté István  

Simon Alma  

Szabó Lázár  

Száraz Anna  

Szarka Nándor  

Szögi-Zödi Ferenc 

Csongor  

Tomcsányi András  

Traj Nelli  

Vágvölgyi Dániel 

László 

Valkai Levente 

Varga Szabocs  

Vidovics Ferenc  

Zsoldos Erika 

 

1.b 

tanítók: Cseh Lajosné és Seres Anita 

 

Borbás Amand Attila  

Czakó Péter  

Czesznak Dávid  

Csáki Ádám Csaba  

Cselőtei Gergő István  

Földvári-Nagy Ferenc 

Levente  

Fülöp Dorina Vanessza  

Garaba Kornél  

Garai Gergő Zoltán  

 

Kóczán Kira Amira  

Kozák Mira  

Kukovecz Péter  

Losonczi Julianna 

Nikolett  

Lukács Botond Miklós 

Mikecz Attila  

Nagy Péter Tibor  

Nemes Nóra 

Nyíri Csongor Dániel  

Orosházi Ádám László 

Puskás Nóra  

Szabó Linett 

Szalai Sára 

Székely Levente Ádám  

Tóth Zalán  

Tóth Kamilla  

Török Zétény  

Vajda Lilian  

Vida-Szűcs Dávid  

Vidovenyecz Adél
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2.a 

tanítók: Urbancsokné Tóth Ildikó  

és Izbékiné Csige Hajnalka 

 

 

Ádám Inez 

Ádász Szabolcs Dénes 

Arató Csanád 

Bartucz Bálint 

Csányi Réka Melinda 

Csernus-Lukács László 

Dancsó Nóra 

Dancsó Bence 

Dávid Róbert Dávid 

Inokai-Tóth Martin 

Kornyik Tímea Anita 

Kovács Izabella Vanda 

Kovács Róbert 

Lucz Linda 

Magyar Zsófia 

Megyeri János Áron 

Molnár Csanád 

Nagy Csillag Róza 

Ördög Adrienn 

Péter Vivien 

Prievara László Alex 

Szabó Zita Katalin 

Szakál Judit Gabriella 

Szarka Zsanett 

Tomcsányi Péter 

Varga Máté

 

 

2.b 

tanítók: Almásiné Szaszkó Edit  

és Forrainé Garai-Szabó Julianna 

 

 

Balog Vanda 

Bánfi Ákos Zoltán 

Biácsi Kristóf 

Böszörményi Milán 

Csendes Balázs Tamás 

Füri Georgina Panna 

Grosics Gergő 

György Gábor Konrád 

Holman Dóra 

Horváth Luca 

Horváth Zsófi  

Izbéki Simon 

Jancsovics Máté 

Kanfi-Horváth Levente 

Kovács Balázs 

Lakos Sára 

Magyar Csilla 

Mihalik Anna Rozália 

Nagy Dániel Levente 

Nagy Döme Brúnó  

Nagy Mirtill Virág 

Németh Dominik 

Pintér Sára 

Szabó Denisz Nataniel 

Széles Lilla 

Széles Zsófia 

Szűcs Erik 

Török Luca 
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3.a 

 

tanítók: Lukács Adrienn, Nyíri Dánielné és Nyíri Dániel 

 

 

Bácskai Laura 

Bajczár Anasztázia 

Busi Barnabás 

Dajka Dorka 

Gulyás Kende Robin 

Harkai Dávid 

Kálló László Péter 

Kis Levente Szabolcs 

László Csongor 

Lesku Dominik István 

Melkuhn Máté Dezső 

Mezei Dusán József 

Móga Alexandra 

Őze Virág 

Papp Martin 

Papp Pongrác Paszkál 

Pataki Lili 

Rónyai Csanád 

Rózsa Bettina 

Sándor Réka 

Simon Anna 

Szabics Lúcia Málna 

Szebegyinszki Márton 

Zsolt 

Szin Orsolya Panna 

Tabajdi Zétény 

Tamáskovits Gyula 

Ákos 

Varga Dániel 

Vincze Dóra Dorka 

 

3. b  

 

tanítók: Piti Éva és Balogh Gáborné 

 

 

Balogh Imola 

Bartha Levente Pál 

Bíró Barna 

Bugya Renáta 

Csákó-Balogh 

Veronika Anna 

Drahota-Szabó Dóra 

Fazekas Barbara 

Fekete Vanessza 

Patrícia 

Kocsis Eszter Mariann 

Kovács Bálint 

Kövér Kis Martin Imre 

László Bianka 

Mácsai Eszter Panna 

Márton Bella Gabriella 

Molnár Balázs 

Molnár János 

Molnár Róza 

Nagy Afrodité Napsugár 

Nyíri Sára Panka 

Remzső Lara 

Sarusi-Kis Maja 

Sőrés Vajk 

Szabó Gergő 

Szunyi Lilla 

Táborosi Ákos 

Vida Nolen Levente 

Zsigó Dávid Márk
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4.a 

 

tanítók: Molnárné Bodnár Henriett  

és Ráczné Miskolczi Erzsébet 

 

 

Agócs Vince 

Bajusz Helga Zoé 

Bakai Petra 

Balla Dávid 

Balogh István Richard 

Benkő Bence 

Bocskay Lili 

Bottyán Blanka 

Csányi Tímea 

Csendes Amina 

Dóczi-Zsilák László 

Garai Máté Gábor 

Gelegonya Lizett 

Gránicz László 

Gyevi-Szabó Orsolya 

Madarász Karina 

Nagy Valentin 

Petrovszki Panni 

Pörneki Richárd 

Rácz Luca Kata 

Sultis Bianka 

Szabó Réka 

Szerencse Dávid Gábor 

Szőke Krisztina 

Szvoboda Zétény 

Tóth Levente 

Tóth Réka 

 

 

 

4.b 

tanítók: Bucskó Mónika és Vidovicsné Szamosi Csilla 

 

 

Aradi Anasztázia 

Bartucz László 

Béni Zsófia 

Berczeli Nóra Laura 

Czakó Krisztina 

Csákó Zoltán 

Félegyházi-Török 

János 

Héja Szabolcs Dániel 

 

Kása Dániel Gábor 

Komár Barbara Edit 

Komár Csaba Martin 

Kornyik Vivien Éva 

Kotvics-Varga Viktória 

Kozák Maja 

Lantos Lili 

László Dávid 

Nagy Kincső Anna 

Őze Levente 

Pásztor Zalán 

Pataki János 

Podmaniczki Panna 

Szalaji Gábor 

Tajti Réka 

Tonomár Nina Bonita 

Tonomár Zoltán 

Tóth Levente 

Varga Adél 
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5.a 

osztályfőnök: Dósai-Molnár Szilvia és Szegedi Zoltán 

 

 

Ágoston Gergő 

Arató Bence Noel 

Bakai Anna 

Dömsödi Dalma 

Elbert Rókus Gergő 

Gergely Bence 

Gyarmati Lehel 

Jancsovics Dóra 

Józsa Dorina Fanni 

 

Kocsis Péter Pál 

Kovácsi Zóra 

László Márk 

Mikó Balázs 

Niethammer Tamás 

Osztreluczki Márton 

Papp Martin 

Pásztor Milán 

Prievara Zsolt Márk 

Sebők Csanád 

Sebők Martin Imre 

Steinberg Endre 

Sulyok Bernadett 

Enikő 

Szabó Gergő István 

Székely Csenge 

Tarján Viktória Mária 

Valkai Máté 

Vigh Doris Zorka 

 

 

 

 

5.b 

osztályfőnök: Pólya Sándor 

 

 

Ásós Zsolt 

Bárány Gergő Endre 

Borbás Erik Attila 

Csákó-Balogh Antal  

Mihály 

Csatlós Vencel 

Dobos Dóra 

Faur Annamária 

Füri Laura Vivien 

Gila Péter 

Horváth Mihály 

Horváth Virág 

Kálmán Gábor 

Kozák Léna 

Mácsai Tünde 

Mándoki Zsolt 

Mazula Loretta 

Molnár Helga 

Nagy Dorka 

Nagypál Lehel 

Nyíri Boglárka Éva 

Pusztai Csanád 

Rácz Huba Gergő 

Takács Krisztián 

Botond 

Várdai Janka Jolán 

Varga Dorina 

Varga Karina  

Varga Péter Róbert 
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6.a 

osztályfőnök: Csó Jánosné és Nagypál Julianna 

 

 

Abonyi Dávid  

Berényi Patrik 

Bozó Dániel 

Drahota-Szabó István 

Dudás-Szabó Dóra 

Fodor Viktória Ildikó 

Gajda Nikolett 

Horváth Enikő 

Karai Viktória 

Kovács Adrienn 

Kovács Zoltán Antal 

Köteles Gergő 

Lakatos Dominika 

Denissza 

Mácsai Gergely Zsolt 

Mezei Gréta Dóra 

Móga Dávid István 

Moldován Patrik 

Levente 

Müller Dominik  

Őze László 

Papp Viktória  

Pörneki Roland 

Sarusi-Kis Milán  

Sulyok Máté Tamás 

Szabó Hunor 

Szakál Andrea Daniella 

Szinger Panna 

Tóth Ábel 

Tóth Ferenc 

Veres-Ravai Eszter 

Vincze Norbert 

 

 

6.b 

osztályfőnök: Lőrincz Edit Andrea  

és Tomcsányiné Lucz Szilvia 

 

 

Antalfi Angelika 

Daniella 

Bajomi-Nagy Ádám 

Mihály 

Bakos Luca 

Bárdi Babett Niké 

Batta Orsolya Hanna 

Bertók Dávid Gyula 

Csáki Eszter 

Csányi Adrienn 

Cseh Georgina 

 

Dimák Patrik 

Fenyvesi Szilveszter 

Fülöp Ádám 

Garai-Szabó Lia 

Zsuzsanna 

Gazsi Dániel 

Gődér Ádám 

Harsányi Zsolt 

Jutasi Tamás 

Korom Zsadány 

Kovács Dávid Antal 

Kovács Hédi 

Lévai Róbert Patrik 

Magyar Péter 

Orosz Réka 

Rébeli-Szabó Áron 

Benedek 

Rőth Petra Katalin 

Sebestyén Szintia 

Szilágyi Sándor Gábor 

Tabajdi Kornél 

Varga Márk 

Vecseri Martin
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7.a 

 

osztályfőnök: Farkas Márta 

 

Bartók Judit 

Berezvai Anna  

Bődi Peggy Édua  

Czinka Barbara  

Farkas Flóra Fanni  

Fehér Balázs 

Gazsó Rebeka Dorina  

Grund Félix  

Gyarmati Ármin 

Horváth-Varga Péter  

 

Jenei Norman Árpád  

Kozma Gergő  

László Petra  

Magyar Dominika 

Petra  

Majdajk Melinda  

Mészáros-Berkecz 

   Andrea  

Orbán Réka  

Palkó Balázs 

Sarusi-Kis Kamilla  

Sipos Balázs  

Szabó Benedek  

Székely-Tóth Ágnes 

Tarr Zsombor  

Tedás Zoltán  

Vangel Erik  

Varga Alexandra  

Varga Vivien  

Vass Vivien  

Vidovics Adél Nóra 

 

 

7.b 

 

osztályfőnök: Dimákné Sebők Veronika 

 

Andrikó Noémi 

Beck Balázs  

Fazekas Sándor  

Fülöp László  

Gulyás Réka Szilvia  

Györgyi Attila  

Kiss Nikolett Lilla 

 

Kókai Angelika 

Erzsébet  

Komár Noémi  

Kovács Máté Csaba  

Nagy Benjámin István  

Nagy Zoltán Ferenc  

Osztreluczki Réka  

Sebők Karolina  

Száraz Csaba  

Táborosi Benjámin  

Táborosi Réka  

Váczi Fanni Kitti  

Váczi Péter  

Valkai Vencel  

Varga Zoltán Dominik 
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8.a 

osztályfőnök: Négyesi Judit 

 

 

Bugya Andrea 

Czékus Petra 

Czinka Richard 

Czinka Róbert 

Friedl Máté 

Friedl Sára 

Gődér Viktória 

Ilovszky Réka Ágnes 

Kollár Renáta 

Kovács Dávid 

Kovács Péter 

Kövér Kis Diána 

László Attila Csaba 

Papp Márk 

Pulya Natália 

Teplán Péter Pál 

Varga Máté 

Véró Erik 

Vincze Zsolt 

Völgyi Ferenc Martin 

Zsoldos Péter 

 

 

8. b 

 

osztályfőnök: Horvát József 

 

 

Bajomi-Nagy Dániel 

Balázsi Dániel 

Balika Zsombor 

Bárdi Róbert Vid 

Bélteki Balázs Máté 

Berki Artúr 

Bozó Roberta 

Csák Gergő Balázs 

Dudás-Szabó Kata 

 

Horváth Martin 

Jóna Viktória Edit 

Keller Máté Mihály 

Kiss Henrietta Éva 

Kocsis Fanni 

Lakos Flóra 

Lantos Csilla 

Magyar Gabriella 

Pusztai Zoltán Miklós 

 

Rehák Melinda 

Sárai Soma Simon 

Szabó Flóra 

Szabó Kristóf 

Szabó Krisztina Laura 

Szénási Andrea 

Tóth Gyula 

Valkai Andor 

Veszprémi Zsombor
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A 2013/14-es tanévben elballagott diákjaink 

 

8.a 

osztályfőnök: Karikó-Tóthné Puskás Gabriella 

 

Ádász János Ákos  

Badó Ádám Csaba  

Bátor Violetta  

Berezvai Zsombor  

Boros Éva 

Czesznak Dóra  

Csendes Diána Dóra  

Dimák Stella  

Erhardt Ákos  

Fekete Bálint  

Király Róbert  

Kovács Kamilla  

Kürti Péter  

Lantos Attila  

Lénárt Martin  

Lévai Gabriella 

Adrienn  

Mazula Stella  

Molnár Hanna  

Őri Dániel  

Puskás Mónika  

Szabó Stella  

Szili Nóra  

Szuly Georgina Blanka  

Szűcs Kornél  

Török Patrik  

Török Tamás 

Trombitás Dániel  

Varga Ármin  

Zilcsák Mihály Patrik 

 

 

 

8.b 

osztályfőnök: Pólya Sándor 

 

Bárány Alexandra 

Besenyei Judit Réka 

Borsos Konrád Axel 

Botka Réka Petra 

Czibula Réka Luca 

Csík Balázs Béla 

Fazekas Levente 

Fehér Krisztofer 

Garai Szabó Imre 

 

Gruik Gergő 

Határ Viktor 

Karácsony Bence 

Kondorosi Gréta 

Márté Mihály 

Nagy Attila Endre 

Nagypál Anna Bíborka 

Paczali Soma Csaba 

Petri Dorottya 

Puskás Anna 

Szilágyi Kitti Kata 

Szűcs Csaba 

Tóth Boldizsár Bátor 

Tóth Brigitta 

Várdai Lilla 

Vass Nóra 

Vida Henrietta Nóra 

Vidovics Barnabás  

László 

 



182 
 

 

1.a osztály (2014) 

 

8.a osztály (2013) 
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1.b osztály (2014) 

 

3.a osztály (2014) 
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7. a osztály (2013) 

 

 

7.b osztály (2013) 
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6.a osztály (2013) 
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