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Borsosné Lekvár Erika 
 

Az olvasás megszerettetése  
az Erős Lajos Református Általános Iskolában 

 
„Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, 

üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.” 

(Péter 2. levele 3:18) 

 
Az Erőss Lajos Református Általános Iskola a 

rendszerváltás utáni egyházi ingatlanok rendezése során 
kapta vissza azokat az épületeket, amelyekben 2011-ben 
újraindulhatott az egykor, állami kényszer által meg-
szüntetett református oktatás Püspökladányban. 

2011. május 22-én alapította újra a fenntartó Püs-
pökladányi Református Egyházközség iskolánkat, ame-
lyet Erőss Lajos püspök úrról nevezett el. Iskolánk cí-
merének a tűzből újjászülető főnixmadarat választották. 

A 100 tanuló és 9 pedagógus, amellyel az első tanévet kezdtük, mára szinte 
megduplázódott, 207 tanulónk és 16 pedagógusunk van. 

Az egyre „Erőss”-ödő érdeklődést mutatja, hogy városunkban a fél évszá-
zadnyi állami ateizmus sem tudta kiölni a keresztyén értékek tiszteletét, az Isten 
iránti szeretetet. 

Iskolánk légkörét meghatározza a szeretet és egymás tisztelete. A reformá-
tus értékek közvetítése nem csak tanulóink, de szüleik, sőt az egész család felé 
történik.  

Pedagógiai módszereink sokrétűek. Nem csak a tanórákon, de a tanórán 
kívüli foglalkozásokon is számtalan formában és módon neveljük-oktatjuk ta-
nulóinkat. 

Fontosnak tartjuk, hogy a betűvetés és számolás elsajátítása mellett úgy ta-
nuljanak meg olvasni, hogy szeressék a könyvet, barátnak, kellemes és hasznos 
elfoglaltságnak találják azt. 

A számítógépek világában a bájt agyú gyerekek helyett igyekszünk könyv-
molyokat nevelni. Nehéz feladat, de nem lehetetlen. 
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Faragó Katalin kolléganőm például – a kortárs magyar gyermekkönyv-író 
– Nógrádi Gábor Galambnagymama című könyvén keresztül is igyekezett ezt a 
célt megvalósítani. 

15 tanítási órán keresztül dolgoztak fel egy-egy novellát a könyvből külön-
böző módszerek segítségével. Túl a programon biztosan állítható, hogy a részt-
vevő 25 tíz éves tanuló szereti és érti a könyveket. Mikuláscsomag helyett 
könyvet kaptak ajándékba valamennyien. Örömüket látni annyi volt, mint 
munkánk gyümölcsét szedni. 

Szinte valamennyi gyermeknek ott van a táskájában valamilyen olvasniva-
ló, és munkájuk befejeztével fel-feltartják a kezüket jelentkezni: 

„Tanító néni! Kész vagyok mindennel. Olvashatok?” 
Kell ennél több? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


