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BEVEZETÉS

Fenntartói köszöntés

„Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és 
főpapjára, Jézusra… Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az.” 

Zsid 3,1.4

Mindenekelőtt illesse köszönet mindazokat, akik 
munkájukkal elkötelezetten támogatták és segítették 
Intézményünk életét, illetve annak jóhírét öregbítették. 
Mindenekfelett pedig legyen hála és dicsőség Istennek 
a megmaradásért, az elnyert lelki és szellemi javakért, a 
megtapasztalt fejlődésért és élményekért.

Általánosan elmondható, hogy egy intézmény értékét 
a benne élők és dolgozók minőségi jelenléte és munkája 
teszi igazán értékessé, elismertté. Egyházi oktatási 
intézményünkben ez az emberi jelenlét - a biblikus 

gondolkodás szerint - Isten képviseletében való járás feladatával párosul.
Aki a Pécsi Református Kollégium diákja, dolgozója lett, az tudja, hogy e falak között 

önmagára úgy is ráismerhet, mint aki Isten szeretett gyermeke. A figyelem itt nem csupán 
gyermekre, óvodapedagógusra, diákra, tanítóra, tanárra, munkatársra vagy vezetőre 
irányul. Isten, iskolánkon keresztül elvégzett kegyelmének ajándéka az a lehetőség, hogy 
lelkészeinkkel ki-ki megtalálhatja azt a hangot, melyben megérezheti az Isten emberi 
életeket féltő szeretetét. Ez a „felfelé” tekintés teszi hitelessé az Intézmény falai között 
dolgozó pedagógust és formálja hitében és jellemében az itt tanuló diákot is.

Az énközpontúságra torzítóan nevelő külső világot ellensúlyozza a falaink között 
megszólaló Isten igéje. A Lélek hangja, amely mint felkiáltójel felfelé, Krisztusra mutat, 
de lefelé is, azaz reánk. Jelzi, hogy fent a hangsúly, lent a pont. Egyszerre mutat a tökéletes 
Istenre és a tökéletességre vágyó emberre. Alázatra és egyszerre öntudatosságra nevel, ami 
Isten és egymás felé vezet, szolgálatra indít. Értéket teremt.

A Pécsi Református Kollégium történetének elmúlt négy évére tekintünk vissza ebben 
az évkönyvben. Arra a négy évre, mely a gyarapodások különös mértékét mutatja: új 
intézménytípussal bővült iskolánk (Alapfokú Művészeti Iskola), és a Károli Gáspár 
Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Karával kötött megállapodással 
bekapcsolódtunk a felsőoktatásba is. A fejlődésnek a legszembetűnőbb jelét az új általános 
iskola felépülte adja Pécsett. 

Ebben az időszakban került egyházi tulajdonba Drávafokon az iskola és Pécsett az 
óvoda. A növekedés közben a legkisebbekre is odafigyeléssel voltunk, amint felkaroltuk a 
református múltra visszatekintő zengővárkonyi általános iskolát.

Aki építkezett már, az tudja, hogy minden tervezés ellenére is előállhat olyan helyzet, 
ami megakasztja az építkezést, vagy újra kell tervezni annak egyes részleteit. Az elmúlt 4 
évben nagyon sok tervezés, újra tervezés és ezeknek eredményeként igen sok fejlődés van 
mögöttünk, de ezeknek még koránt sincs vége. Ingatlan felújítások és bővítések várnak 
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Bevezetés

ránk az előttünk álló időben is (Nagyharsány, Drávafok). A tervezés folyamatos, a fejlesztés 
leggyakrabban külső tényezőtől függ. Sok esetben nem látjuk előre, mikor érünk célt. 

Mégis, minden bizonytalan földi tényezőn túl azt láttuk és tapasztaltuk meg, hogy a 
mindenható Isten az övéivel van. Minden eddig elért eredményért neki adunk hálát és Őt 
dicsőítjük. Valljuk: az Ő házanépe vagyunk.

Egy történet szerint, egyszer egy turista, amikor egy nagyvárosban járt, igen nagy 
építkezést látott. Odament az egyik kőműveshez, és megkérdezte, mit csinál. A kőműves 
morogva válaszolt: – Láthatja, hogy követ kőhöz rakok. Az idegen nézte egy ideig, hogy az 
iparos hogyan rak le precízen egymáshoz illesztve minden homokkövet. Ez a munkás ritkán 
nézett fel, öröm nem ült ki az arcára.

A turista körbejárta az építményt és találkozott egy másik kőművessel. Látta, hogy 
ugyanazzal a technikával dolgozik, de mégis más volt. Ez az ember munka közben halkan 
dúdolt. – Mit csinál? – kérdezte az idegen. Azt gondolta, tudja, mit fog hallani, de azért 
megkérdezte.

– Az Isten házát építem. Templomot építek – mondta örömmel a szemében és tovább 
dúdolt.

A Pécsi Református Kollégium falai között ezzel a felfelé tekintéssel, és zsoltáréneklésre 
indító hálával és reménnyel a szívben történhetett az építkezés a múltban, melynek során 
megélt igazság lett, hogy nem a mának élünk, hanem távlatosan gondolkodva Istennek 
dicsőségére és embernek javára. 

Így kérem Istenünk áldását Intézményünk dolgozóira és tanulóira, és ez évkönyv minden 
olvasójára!

Győrfi Bálint 
a Baranyai Református Egyházmegye esperese

Igazgatótanács-elnöki köszöntő

„Ében-Háézer! Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” 1Sám. 7,12

Tisztelt Olvasók! Kedves „Pécsi Refi” Család!
Baranyai Református Egyházmegyénk veteményeskertje, a 

Pécsi Református Kollégium a legutóbbi összintézményi Évkönyv 
2016-os megjelenése óta látványos gyarapodásnak indult. 
E mostani kötet szép összegzést kínál a református iskolaközpont, 
megyeszerte elterjedt kifejezéssel a „Refi” tagintézményeinek 
életéről. Az alábbiakban a fenntartói Igazgatótanács által 
felügyelt működési feltételek biztosításáról, hálaadásra indító 
eredményeink bemutatásával igyekszem összegezni, mi 
mindenben segített meg bennünket az Úr a mögöttünk álló 
munkás, egyszersmind áldásokkal teli esztendőkben.

Az 1994-ben alapított intézményünk néhány tucat diákból és pár tanárból virágzott 
ki. Magam, feleségemmel együtt negyed századdal ezelőtt kezdtem el tanítani, az akkor 
még csak egyetlen épületben, az egy diákotthonnal és évfolyamonként egy-egy osztállyal 
működő Pécsi Református Gimnáziumban. Az iskolafenntartó Baranyai Egyházmegyénk 
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Igazgatótanács-elnöki köszöntő

a Dunamelléki Egyházkerület és a Zsinat támogatásával, kormányzati, európai uniós 
támogatásokat felhasználva az akkori egyetlen épületből mára Pécsett 6, Drávafokon 2, 
Nagyharsányban hamarosan 1, Zengővárkonyban egyházközségi kezelésben 2 épületet 
tulajdonol, melyek 1200 diák és 120 pedagógus második otthonai.

2016-ban elnyertük az Emberi Erőforrások Minisztériuma által koordinált Emberi 
Erőforrás Operatív Program legnagyobb hazai egyházi iskolaépítési támogatását. Fontos 
megjegyeznünk, hogy a döntéskor a minisztériumot Balog Zoltán miniszter, református 
lelkipásztor, mára Dunamelléki Egyházkerületünk gyülekezetei által nagy többséggel 
megválasztott püspöke vezette. Az 1 milliárd 320 millió forintos rekord támogatást új 
pécsi általános iskolai épületünk felépítésére fordítottuk, mely összeget saját intézményi 
megtakarításból további százmilliós tétellel sikerült kiegészíteni. Három év múlva, tavaly 
augusztus 31-én a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitóján 
Zsinatunk lelkészi elnöke, dr. Bogárdi Szabó István püspök úr és a Miniszterelnökséget 
vezető református miniszter, dr. Gulyás Gergely jelenlétében adhattuk át ezt a csodálatos, 
új épületünket a legnépesebb tagintézményünk tanárainak, diákjainak. Ez a korszerű, 21. 
századi iskolaépület ma Egyházmegyénk legnagyobb értékű épülete. Közben a 2007-2008-
ban Kollégiumunkba integrált drávafoki Csikesz Sándor Általános Iskolánk két épületét az 
integráció után 10 évvel, 2017-ben Egyházmegyénk megvásárolta a helyi önkormányzattól. 
Erre fedezetül az egyházi kiegészítő normatíva szolgált.

Szintén tízesztendőnyi sikeres református kollégiumi tagintézményi működés után, 
2019-ben vásároltuk meg Pécs MJ. Város Önkormányzatától az addigra már KEHOP 
pályázatból teljes körűen felújított, pécsi óvodánk épületét és nagy udvarát a Zsolnay 
Mauzóleum mellett a Magyarországi Református Egyház Zsinata által koordinált 
református óvodaprogram kormányzati támogatásával.

A tavalyi év új gyümölcse volt még az egyházközségi tulajdonú épületekben újraindított 
„kistestvér”, a zengővárkonyi alsó tagozatos általános iskola kapuinak megnyitása, 
mint ahogy a Nagyharsányban megalapított, egyelőre három művészeti ágat (dráma, 
kézművesség, néptánc) művelő Alapfokú Művészeti Iskolánk elindítása is. Drávafokon 

– ugyancsak uniós EFOP-pályázat keretében – tornateremépítő és iskolafelújító projekt 
megvalósítását kezdte el a fenntartó Baranyai Egyházmegye. 2019-ben pedagógus-
továbbképzést indítottunk a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai 
Karával együttműködésben. A 2020/2021. tanévtől a Dunántúli Református Egyházkerület 
Kántorképző Tanfolyamának kihelyezett évközi kántorképzése indult el pécsi 
tagintézményeinkben. 

A diákok és tanárok kiemelkedő teljesítményét számos díj jutalmazza. A Pécs-
Belvárosi Református Egyházközség évente „Református Értelmiségért” díjat adományoz 
a legkiválóbb diákoknak, a Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség pedig évente két 
Dizseri Sándor-díjat biztosít a legjobb pedagógusoknak. Az egyházmegyei alapítású 
Timóteus Alapítvány és az e beszámolót jegyző, ezidejű Igazgatótanács elnök alapította Pro 
Schola Reformata Pécs Alapítvány minden tanév végén díjakat ajánl föl az arra érdemesült 
pedagógusoknak és diákoknak.  A Kollégium 2018-tól kezdve saját díjakat is oszt a kiváló 
pedagógusoknak (Pro Educatio) és a segítő munkatársak (Bonum Servitium). Emellett 
az Egyházmegye elnöksége és az Igazgatótanács vezetése minden évben két alkalommal 
soron kívüli jutalomban részesíti az összintézmény dolgozóit. Ezeket a szép elismeréseket 
egészítik ki a Refi diákjainak egyre gyarapodó mennyiségű nyelvvizsgái, helyi, megyei 
és országos tantárgyi versenyeredményei, országos kompetencia- és érettségi eredményei, 
művészeti és sport sikerei. 
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Nevelési egységeinket, tagintézményeinket évek óta felkészült, elkötelezett református 
pedagógusok vezetik. A lelki építkezést két teljes állású és további négy részmunkaidős 
lelkipásztor segíti, akiknek munkáját a katolikus diákok saját felekezetű hitoktatói 
egészítik ki. A pedagógiai szakmai munkát 118 főállású pedagógus látja el – óraadókkal 
kiegészülve. Az intézmény oktató-nevelő munkáját pszichológusok, gyógypedagógusok, 
fejlesztőpedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek segítik. Mindannyiuk munkáját 
innen is megköszönve Istenünk áldását kívánjuk további munkájukra.

Külön köszönettel és hálával tartozunk a gyermekeiket ránk bízó családok, szülők 
bizalmáért csakúgy, mint a történelmi felekezetek lelkipásztorainak az iskolásaink 
családjainak egyházközségi hátterének gondozásáért. Azt kérjük és várjuk a Pécsi 
Református Kollégium vezetőitől, tantestületeitől, hogy naponkénti eredményes, 
megbecsült pedagógiai munkájuk mellett mindig tekintsék feladatuknak a jövő hitüket 
megélő értelmiségének utánpótlását és a leendő gyülekezeti tagok nevelését személyes 
példaadással is. 

Ugyanígy köszönetünket fejezzük ki a 2016 augusztusa óta a Református Kollégium 
főigazgatói teendőit ellátó, teológiai doktorátussal, lelkipásztori és vallástanári oklevéllel, 
intézményvezetői tapasztalattal hozzánk érkezett, azóta számos új pedagógiai értéket 
meghonosító, a gyülekezetlátogatás új formáit bevezető, diáklétszámunkat újra emelkedő 
pályára állító, az Igazgatótanáccsal kiegyensúlyozottan együttműködő, a tagintézmények, 
intézményegységek vezetőit hatékonyan koordináló dr. Kádár Péter főigazgató úrnak.

Köszönet illeti zárásként a fenntartó Baranyai Református Egyházmegye egész 
közösségét, Kovács János, majd Győrfi Bálint esperes urakat és dr. Nagy Anna egyházmegyei 
gondnok asszonyt az elmúlt hat évben nyújtott támogató, irányító szolgálataikért. Hálával 
tartozunk az Egyházmegye gyülekezeteinek imádságaiért, illetve az épülést, fejlődést 
elősegítők munkájáért! Mint ahogy köszönet mondunk Magyarország Kormányának is az 
elmúlt négy év során nyújtott, eddig soha nem tapasztalt mértékű támogatásaiért. 

Bizakodjunk a koronavírus-világjárvány idei súlyos körülményei közepette, hogy lassan 
három évtizedes iskolatörténetünk jelen korszaka a mai globális értékválság vészterhes 
időszakában, az egyre gyarapodó keresztyénellenes megnyilvánulások közepette új Noé 
bárkájaként menedékül szolgálhat a ránk bízott gyermekeknek és fiataloknak, átmentve 
keresztyén, nemzeti és egyetemes emberi értékeinket egy a mainál reményteljesebb jövőt 
építő kor számára!

Soli Deo Gloria! Áldás, békesség!
Pécs, 2020 Adventjében

Dr. Hoppál Péter 
a Pécsi Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke
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Főigazgatói beköszöntő

Iskolaavatásra

Tisztelt Velünk Ünneplő Vendégünk! Kedves Testvérünk!
Szeretettel köszöntöm a Pécsi Református Kollégium vezetői 

kara, 110 pedagógusa, 65 munkatársa és mintegy 1200 gyermeke, 
diákja közösségében! Az egykori siklósi alapítású, majd Trianon 
után Pécsre került polgári leányiskola lelki örökösei vagyunk. 
Mégis, új alapítású intézményként kaptunk megbízást nemzetünk 
református köznevelési szolgálatára, előbb középfokon, majd 
alapfokon; kezdetben Pécsett, utóbb a megye különböző pontjain.

Tanintézményünk két éve ünnepelte negyedszázados alapítását, 
amikor a Kodály Zoltán Gimnázium református osztályaként 1992-
ben induló iskola-csíra életre kelt. Az alapítók, Bóka András esperes, 

Nagy Péter lelkész, igazgatótanácsi elnök, Baka Sára igazgató, Bereczky Ildikó iskolalelkész 
és mások hitbeli előrelátása szerint haladt előre az iskola ügye. Az Egyházmegye az 
egyházi kárpótlásból megvásárolt, ipari területen fekvő irodaépületben alakította ki 
a gimnázium székhelyét, az internátust, a konyhát és az étkezőt. Újabb két év múlva 
kisiskolánk életre hívásakor egészen máig „szükséglakhelyeken”, raktárépületekben 
működött általános iskolánk.

Ezt követően az akkori főigazgató, dr. Hoppál Péter irányítása mellett a Kollégium 
gyarapodása szinte évről évre nyomon követhető. Önálló épületet kapott a gimnázium 
(1998). Használatba vettük az Engel János utca 11. alatti ún. bérleményt, a később 
megvásárolt épületet (2001). Felépült a sportcsarnok (2002). Az aulában megszólalt 
az orgona (2004). Megindult a nyelvi előkészítő képzés (2005). Haranglábat avattunk 
(2006). A drávafoki iskolát átvétellel mentettük meg a bezárástól (2007-2008). A Vadász 
utcai óvodában csoportot indíthattunk, majd átvettük a teljes óvodát (2009-2010). 
A nagyharsányi tagiskola hozzánk került (2010). Ezt követte északi raktárépületünk 
(„csűr”) felújítása (2011), internátusunk, konyhánk és étkezőnk bővítése gazdasági iroda 
kialakításával az A épületben (2013), majd ugyanezen az őszön a szakképzés megindítása.

A következő két évben az óvodaépület energetikai felújítására került sor. Így érkeztünk 
el az általános iskola alapításának 20., a középiskola megszervezésének 25. évfordulójához, 
egyidejűleg az új általános iskolai épület megépítését lehetővé tevő EFOP-pályázati 
támogatás (1,320 M Ft) elnyeréséig.

A közbeszerési eljárás éve után 2017 tanévnyitásakor helyeztük el az alapkövet dr. Szabó 
István püspök úrral, Győrfi Bálint esperesünkkel és dr. Hoppál Péter igazgatótanácsi 
elnökünkkel. A raktárépület lebontása után 2018 januárjában került sor az első kapavágásra.

Az építkezés ideje alatt újabb szükség-időszakot vészeltek át székhelyi iskoláink, 
eleinte konténertermekkel, valamint a gimnázium, az internátus, a bérlemény és a csűr 
épületeinek társbérletével. Pedagógusaink egy tanteremnyi helyiségen osztoztak meg 
szűkösen, testvériesen. Ha lezúdult az eső, az iskolai osztályokat olykor bokáig érő vízben 
vezetgették pedagógusaink az építési terület átjáróin át. 2019 márciusában került sor az 
épület műszaki átadására. Ezután a bútorok, berendezések, kerti játékok közbeszerzésére 
került sor.
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Bevezetés

Végre, elérkezett a 2019/2020. tanév nyitánya. Az új iskolaépület három szintjén korszerű, 
éppenhogy elégséges számú teremmel, de tágas, világos belső terekben fordíthatjuk 
tekintetünket a fény felé: Isten napfényére, igéjére és bölcsességére figyelve.

Külön öröm számunkra, hogy az ünnepi órákra nyithatjuk meg új kis „hadállásainkat” 
Zengővárkonyban az alsó tagozatos iskola újraindításával és Nagyharsányban, egyelőre 
három művészeti ágat (dráma, kézművesség, néptánc) művelő Alapfokú Művészeti 
Iskolánk megindításával.

„Legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” – szólít meg Jézus 
útmutatása Kollégiumunk jelmondatában. A XXI. század magyar, európai keresztyéneiként 
életesebb célt nem is tűzhetnénk magunk elé, minthogy ezt a két tulajdonságot elsajátítsuk 
Mesterünktől: a szelídséget Isten és ember iránt, és az okosságot a világ dolgaiban. 

Egyedül Istené a dicsőség és az örök hála ajándékaiért, a nekünk adott gyermekekért, 
fiatalokért, munkatársakért, lehetőségekért és biztató ígéreteiért! 

Köszönet Magyarország Kormányának a támogatásért. 
Jegyeztessék fel Kollégiumunk új épületei állandó tervezőjének, Kokas Ignác építésznek 

és tervezőcsapatának a neve! 
Köszönet illesse a kivitelező Aktív Kft. vezetőit, alvállalkozóit és beszállítóit a jó 

színvonalú munkákért!
Legyen nekünk a mi hitünk szerint a 2019/2020. tanévben is!

Dr. Kádár Péter 
főigazgató

(Megjelent a Kollégium „Prudentes et simplices” című kiadványában, amely az Országos 
Református Tanévnyitó és Iskolaavató ünnepségre került kiadásra.)
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ALAPÍTÓINK EMLÉKEZETE

In memoriam Bóka András (1937-2018)

Bóka Andrásra, Egyházmegyénk nyugalmazott esperesére, a Kollégium egyik alapítójára 
Berecky Ildikó írásával emlékezünk:

Bóka Bandi halálára,
aki „mindvégig állhatatos maradt”- Bürüstől Újpetréig! 

Micsoda „karrier”; a legkisebbektől a legkisebbekig! S közben 
nem ácsingózott kis- és nagyvárosba – ahova a többiek előbb-
utóbb továbbléptek – még akkor sem, amikor a rendszerváltás 
első, szabadon választott esperese lett nagy tudásával, 
intelligens, kedves, missziói lelkületű egyéniségével! Akkor, 
egyszerűen Újpetrén volt az esperesi hivatal. Ott, ahol Ildikó 

„paradicsomkertet” teremtett a hatalmas családnak, minden 
külföldi és hazai vendégnek, akárhonnan is estek be a kapun. 
Ott, ahol senki nem maradt finom, meleg étel, ha kellett szállás, 
méretes ruha és jó szó nélkül! Ott, ahol a „renitens baranyai 

papok” összedughatták a fejüket, kereshették a magyar igazságot, kipanaszkodhatták 
magukat, lázadhattak, sírhattak, tervezhettek, missziói stratégiákat gyúrhattak össze 
romokból és reményekből. Ott, ahol az iskolától az öregotthonig mindenről születtek 
megvalósítandó víziók. Ott, ahol minden dolgozathoz lehetett forrásanyagot találni. Ott, 
ahol az irodában évtizedek alatt modern, teológiai könyvtár gyűlt össze – mint annak 
idején Filep Lajos és Csikesz Sándor parókiáján. Ott, ahol Kákicsi Kis Géza szellemisége 
éltette a reményt; „ha eredményt akarsz elérni, olyanra vállalkozz, ami lehetetlen!” 

Ő volt az utolsó, aki még tudott volna beszélni a hatvanas évek „hősi” korszakáról, ami 
az első próbálkozási kísérlet volt a magukra hagyott faluk megmentésére. Többek között ő 
volt az, aki nyakába vette a délvidéki menekültek sorsát, segítését, melynek utólagos terhe 
is alig volt elhordozható. Ő bábáskodott esperesként a pécsi „refi” beindításánál. Ő volt 
az, aki példát adott hűségből, tudásból, örömből, szenvedésből, jóakaratból, „reménység 
ellenére való reménységből”. Többet kellett volna vele beszélnünk, de elmulasztottuk…

Baranyában egy év kettőt ér! Bandi fáradhatatlannak tűnt. Rendes szolgálati éveire 
rádolgozott még egy évet, még egy évet, aztán lassan gyengülni kezdett, a szíve nem bírta, 
és még mély gyász is siettette elmenetelét. 

Bóka András, a budapesti 56-os srác, tíz gyermek édesapja, baranyai lelkész és esperes, 
82 éves korában, betelve az élettel, értékes életet hagyva maga mögött ment - már „odaát” 
lévő szerettei után - gondviselő Urához!

Hiányozni fog!
Legyen áldott emléke! Isten adjon vigasztalást itt maradt szeretteinek!

Bereczky Ildikó 
lelkipásztor
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AlAPítóink emlékezete

In memoriam Nagy Péter (1949-2020) 

Az Évkönyv szerkesztése közben kaptuk a 
szomorú hírt, hogy Nagy Péter lelkipásztor 
testvérünket a mi Urunk, 2020. december 
10-én hazahívta Magához. Nagy Péter 
1949-ben született Nagy Gyula budapesti 
református lelkipásztor gyermekeként, 
majd a középiskola elvégzése után maga is 
a lelkészi hivatást választotta. A Budapesti 
Református Teológiai Akadémián szerzett 
lelkészi végzettséget, ezt követően pedig 
ösztöndíjas hallgatóként a németországi 
Münster egyetemén folytatta tanulmányait. 

Hazatérése után a Komlói Református Egyházközség választotta meg lelkipásztorának, 
ahol 1982-től kezdődően húsz éven keresztül végezte hűségesen szolgálatát. Ebben az 
időszakban a Pécsi Református Kollégium egyik alapítója, megálmodója volt. Ő volt 
az Igazgatótanács első elnöke. Fontos volt számára, hogy a baranyai reformátusságnak 
legyen egy szellemi központja, ahol a jövő reformátusai tanulhatnak. Hálásak vagyunk 
Istennek az életéért és szolgálatáért!

2020. augusztus 25-én, a Pécsi Református Kollégium pedagógusainak tanévre 
hangoló csendesnapján előadást tartott, melynek szerkesztett változatának közlésével 
emlékezünk rá.

A pedagógus mint tanítást végző ember:  
felülről, a Szentháromság Isten által tanított ember

Egy volt református tanító gondolatai a református tanítóról és iskoláról

Heidelbergi Káté (továbbiakban: HK) 103. Mit akar Isten a negyedik parancsolatban?
Először azt, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát és az iskolákat.
Én magam pedig – különösen a nyugodalom napján – Isten gyülekezetébe szorgalmasan 

eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a sákramentumokkal éljek, az Urat a szentek közösségében 
nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztyéni módon adakozzam.

Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, 
hogy az Úr Szentlelke által bennem munkálkodjék, és így az örökkévaló szombatot már 
ebben az életben megkezdjem.”

Szeretettel köszöntök Mindenkit!
Amikor elküldtem az előadás vázlatát, rengeteget szenvedtem vele, nem dolgoztam, 

hanem szenvedtem vele. Összefoglaltam benne, ami fontos lenne, volt cím is minden. 
De tulajdonképpen nemcsak arról van szó, hogy ki az, aki tanít, hanem nagyon 
nagymértékben meghatározó az, amit tanít. Igyekeztem jobban a személyre koncentrálni. 
Mindjárt az elején van egy ilyen elég rémületes definíció. Kicsit dogmatikus az eleje, és 
gyakorlatibb a másik fele, de ezt a dogmatikát kicsit felhígítom. De csak egy bizonyos 
határig, mert azt gondolom, hogy a református tanító legyen katechéta is. Tudni kell. Ha 
nem tudja, tanulja meg.
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In memoriam Nagy Péter (1949-2020)

1. A református tanító biblikus, hitvallásos kegyességű ember. Ez a teljes Szentírásra 
figyelő, üdvösségtörténet rendjében értelmezett bibliamagyarázatra alapuló hitvallásos 
szentháromságos gondolkodás. Azért ragaszkodik hozzá, mert az Isten gazdagságát 
tapasztalja meg általa, és ezt szeretné tanári munkájában megosztani.

Ebbe mindent bele próbáltam sűríteni - nem kell azért megrémülni – olyan, mint a 
málnaszörp, hogy sok vizet kell ráönteni. Egy református tanító biblikus hitvallású 
kegyességű ember. Vajon ez mit jelent? Iszonyú sokféle jelentése van. Ahogy emlegetni 
szokták, már kihalt ez az emberfajta, az a falusi ormánsági néni vagy bácsi, akinek volt négy 
elemije és sokkal több esze volt, mint nekem. Miért? Azért mert ők, ahogy Erdélyben ma 
is csinálják, bevágták a komplett kátét 14 évesen. Fogalmuk nem volt arról, amit tanultak, 
de bevágták, kötelező volt! És utána, mint ahogy Zengővárkonyban, vagy bárhol, élete 
végéig, vasárnap délután háromra elment a templomba. Ott mi volt? Kátémagyarázat. 
Volt négy elemije, és volt egy olyan kátéismerete, amit folytonosan magyaráztak, amin 
keresztül látta a világot. Mellette ott volt a Károli Bibliája, meg az énekeskönyve. Ez egy 
iszonyatos komplett dolog, és azóta ez kihalt. Ezek tudták, hogy mit beszélnek. De azért 
ennek valami emlékei megmaradhattak, illetve ennek az eszenciája. Ezért mondom azt, 
hogy a keresztyén tanító biblikus hitvallásos ember. Nem azt mondom, hogy a káté összes 
kérdését állandóan forgassa magában, de azért legyen nyolc-tíz olyan standard cövek 
leverve, amik definíciószerűek, mert az az igazi, amikor sötétben elindul valaki éjjel és 
ránk üvölt, hogy mit hiszel az egyetemes egyházról és válaszolunk. 

Ez a teljes Szentírásra figyelő, üdvösségtörténet rendjében értelmezett bibliamagyarázat. 
Azért tanítunk elsőtől fogva, sőt az óvodában is bibliaismeretet, megyünk szépen sorban, 
mert annak van egy rendje. Ez az üdvösségtörténeti vagy kijelentéstörténeti rend, amiben 
vannak nagy cövekek, amiknek ott kell lennie. Van a teremtéstörténet, van a bűneset stb., 
Ábrahám és a szabadítástörténet, ez az egész biblikus üzenet paradigmája. Ez bennünk 
kell, hogy legyen. Bibliaismeret nélkül nincs keresztyénség. Van egy ilyen általános 

„lityilötyi”, ami most megy Angliában, Németországban, Svájcban, Skandináviában, ahol 
már nem is engednek számos helyen prédikálni, főleg nem bibliai textus alapján. Ha ez 
eljön, akkor eljött a vég. Miért kell egy református iskolában a tanároknak ragaszkodni 
a Biblia megismeréséhez? Azért, mert különben elveszti az identitását. Ezt nem lehet 
egy általános keresztyénséggel megoldani. A teljes Szentírásra figyelő, üdvösségtörténet 
rendjében értelmezett bibliamagyarázat. Tehát kontextusokban gondolkodó: ez 
hasonló, ez ezt mondta, mit mondott erről Jézus. Az üdvösség rendjében értelmezett 
bibliamagyarázat, nem lóg a levegőben. Van sok embernek olyan, hogy életem igéje és 
ez fontos is kell, hogy legyen, de azért az egésznek is kell megszólalnia. Régi időkben 
szerettem zongorázni, de azért nagyjából kellett hozzá négy oktávnyi billentyű, hogy ott 
egy dallam jól megszólaljon. Nem lehet csak egy xilofon gyerekjátékot használni, hogy 
megszólaljon az egész dallam. Ezért fontos, hogy ott legyen bennünk az egész, hogy legyen 
minek megszólalnia. Mint egy nagy zenekarban. A keresztyén hitnek és gondolkodásnak 
ez a gazdagsága jó lenne, hogyha megszólalna. Mi nagyon gazdagok vagyunk. Szoktam 
a konfirmandusoknak mondani, hogy te miért ülsz itt? Azért, mert apád elküldött és 
fölpofoz téged, ha nem jössz. 

Most, innentől kezdve, egy más helyzet van, mert nagyon kevés gyerek van itt és ezért 
nagy kiváltság, hogy itt lehetsz. Soha nem fogsz esetleg hallani róla máshol. És akkor 
kezdi egy kicsit másképp felfogni a dolgot. 
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Bibliamagyarázaton alapuló hitvallásos szentháromságos gondolkodás. Miért fontos ez? 
Azért, mert a komplett európai kultúrát Szentháromság nélkül nem lehet megérteni, sem 
képviselni, bármilyen furcsa is. Ezt elfelejtette Európa. A Szentháromságot úgy kezelik, 
hogy erről is beszélünk évente egyszer, a Szentháromság-vasárnap alkalmával. Hogy 
miről is szól ez, az egész keresztyén horizontnak az elmondása, a képviselete, a beleélése. 
Enélkül nem lehet, mert a nyelvünk szegény. Vannak dolgok, amik együtt, egyszerre 
érvényesek. Még akkor is, ha a rációval egymásnak ellentmondanak. Ennek gazdag 
üzenete van. Ez egy nagy különbség az iszlámmal szemben, akiket én nem bántok, de hát 
azért azt kell, hogy mondjam, hogy az sokkal egyszerűbb, tessék megnézni a Bibliát meg 
a Koránt. Az Isten Kijelentéséből kezdte az egyház sejteni a Szentháromságot, amikor a 
Biblia az Atyáról, a Fiúról, a Lélekről, a Lélek munkájáról beszél. Ezt másképp nem lehet 
kifejezni, ez a mi mérhetetlen gazdagságunk és ezt nem lehet leszegényíteni. Megérteni 
a Kelet és a Nyugat közötti különbséget enélkül nem lehet. Olyan mélyen gyökerezik az 
egész európai kultúrában, hogy aki megtagadja, elfelejti a Szentháromság Istenről szóló 
bizonyságtételt és akkor végleg elfelejtette önmagát. Azon vitatkoztak évszázadokig, hogy 
hogy van ez az Atya, Fiú, Szentlélek egymással? Kitalálták ezt a monarchikus szemléletet, 
hogy az elsőbbség az Atyának és így tovább. A másik oldalon a nyugat ebbe nem ment bele. 
Nem érted az orosz lelket, ha nem érted a keleti szentháromságtant. Teljesen más, tessék 
Dosztojevszkijt olvasni. Ezt érteni kell, mert a kulturális, tudományos művelődési átlagot 
tanítjuk meg a gyerekeknek. Ezt kell, hogy tanítsa egy keresztyén iskolában, jelen esetben 
egy református keresztyén iskolában a tanító. A világi iskolában soha nem fogják tanítani. 
Micsoda előnnyel indulunk! Ragaszkodunk hozzá, mert Isten gazdagságát tapasztaljauk 
meg általa. Ahogy a tanító gondolkodása egyre differenciáltabb lesz, egyszerre több 
mindent fog látni. Ezt szeretné megosztani valamiképpen a diákkal a tanár a munkája 
során. 

2. Ez csak folyamatos képzéssel és önképzéssel valósítható meg. A keresztyén gyülekezet 
az Ige népe, a logoszé, amely az Isten rendjét, logikáját mutatja fel a teremtett világban. Aki 
a világban rendet teremtett, az a szívekben és a fejekben is rendet teremt. Ezért lett testé az 
Ige Krisztusban.  

Hogyan valósítható ez meg? Csak folyamatos képzéssel és önképzéssel! Könnyű ezt 
kimondani. Ezt valahogy jó lenne beépíteni a pedagógusok önképzésébe, meg kellő 
anyagot biztosítani hozzá. A keresztyén gyülekezet az Ige népe. Az Ige, a Bibliában Logosz 
és a Logoszból jön a logika. Az Isten rendjét képviseli. Például a teremtéstörténetben 
látjuk, hogyan lesz rend a káoszban, úgy, hogy megjelenik az Ige. És mondja Isten: 
Legyen, és lett! És akkor elkezdődik ez a gyönyörű terv a teremtéstörténetben, aminek 
az az értelme, hogy átalakítja a káoszt a Logosz. És figyeld meg, hogy hol élünk, milyen 
világban, ez döbbenetes, a „káosz hadseregei” ott masíroznak nemsokára nálunk is már, 
a fenyegetések már megvannak. Hát ott már nincs logika, ott már nincs Logosz. Nincs 
eligazító és teremtő Ige, hanem káosz van. Világos, hogy az Isten rendjét kell valamiképpen 
megélni a gyereknek is a családban, meg az iskolában is. Mert az Isten szeretné, hogy ez a 
logika legyen a szívben és a fejben is. Ez nem egy normál logika, hanem az Isten rendjének 
a felismerése. A bibliai bölcsességnek az az alapja, hogy felismerem az Isten rendjét és 
hozzá igazodom. Ezért mond néha olyan egyszerűnek tűnő dolgokat, hogyha esik az eső, 
akkor nedves lesz a föld. Ennek van egy ilyen üzenete, hogy a világban rend van. És azért, 
hogy rend legyen, azért lett ez az Ige, ez a Logosz testté lett számunkra. Az Ige testté lett! 

AlAPítóink emlékezete
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Tehát ez nagyon-nagyon fontos a mi számunkra, hogy az Ige népe vagyunk, ennek 
messzemenő konzekvenciái vannak nemcsak a bibliai kegyességben, hanem egyáltalán a 
mi egész kultúránkban. 

3. A Kijelentésben Isten szabadító munkáját ismerjük fel. Az őstörténetek ma nagy 
hangsúlyt kapnak a katechézisben, hasonlóan a szabadítástörténet: Vörös-tenger, vándorlás, 
Sinai, ítélet-ígéret, próféták szerepe, üzenete, Jézus Krisztus személye, megváltói munkája, 
várása a Szentlélek jelenvalóságában.

A Kijelentésben Isten szabadító munkáját ismerjük fel. A teljes Szentírás, egy kálvinista 
princípium, ezen nem vitatkozunk. Állandó harcot folytatok a gyülekezetemben is 
néhány emberrel, akik csörgődobbal járnának az istentiszteletre és azt figyelnék, hogy 
mikor ikszelem már ki az Ószövetséget. Nem tudják, hogy mit beszélnek. Az őstörténetek 
nagy hangsúlyt kapnak a mai világban. Fontos ezt megtanítani a mai gyerekeknek. 
Jó 25 éve vágták hozzám azt a vádat, hogy a keresztyénség irtotta ki a fákat a világból, 
pl. Közel-keleten a libanoni cédrusokat. Bár akkor még nem volt keresztyénség, de ez 
nem érdekes. Kiderült, hogy ez tízezer évvel előbb történt. Markánsan, világosan kell 
képviselni a teremtés védelmét, a teremtés rendjét és abban elhelyezni a dolgokat. Magáról 
a teremtéstörténetről most nem szólnék, mert az egy külön fejezet lenne. Azt gondolom, 
hogy egy iskolában ezt meg kell tanítani! Nagy adóssága az egyháznak és a katechézisnek, 
hogy nem tanítjuk meg a teremtéstörténetet. Mert elmismásoljuk, hivatkozunk rá, de 
ha rákérdez a gyerek, akkor hallgatunk, mert nem értünk hozzá. Én mindig csak azt 
a kérdést teszem fel, hogy Úristen leszólt, Mózesnek: hogy öreg fogd a kőtáblát, mert 
lediktálom a kvantummechanikát? Ez mekkora baromság! Nem? Az egy tapasztalati 
történet egyébként, mert Ábrahám reggel felébredt és kinézett, a kis birkák nem borultak 
fel, tehát a Föld lapos. Ez tapasztalat! Az egy másik kérdés, hogy közben a tapasztalatok 
bővültek. A történetnek van egy üzenete, azt kell megérteni, a „tányért nem kell megenni”. 
Ez nagyon fontos, mert ma ez egy kulcskérdés, és az emberről szóló tanítás forrásvidéke 
is ott van a Genezisben. De annál inkább a próféták is fontosak a számunkra. Nem a 
futurológiával foglalkozunk, hanem a prófétákra figyelünk. És nyilván Jézus személye és 
megváltói munkája és az Ő visszavárása is fontos. Ez a Kijelentés számunkra röviden és 
ebben gondolkodunk.

4. Ebbe a rendszerbe illeszkedik a református emberszemlélet a maga realizmusával. 
Ebben a rendben tud csak beszélni a bűn és kegyelem kérdéséről, felismerve a pedagógia és 
a pedagógus határait is.

Ebbe a rendszerbe illeszkedik be a református emberszemlélet is. A bibliai realizmus 
nagyon fontos. Világosan kell látnunk azt, hogy az embert a bűn és a kegyelem 
összefüggésében szemléljük. Alapvetően van egy sötét tónusa a keresztyén embertannak, 
antropológiának. Ez nem véletlen. Bármennyire is optimisták vagyunk, a határainkat és 
a bűn realitását fel kell ismernünk. Ez ma teljesen tobzódva elszabadult. Mindent lehet, 
ami nekem tetszik. Nem is arról van szó, hogy ne ártsak másnak, ártsak nyugodtan, le kell 
őt lőni. Itt gátszakadás van. Ha ezt nem állítjuk meg, ha a szülőnek nem mondjuk el, hogy 
ez nem működik és ha a szülők nem működnek együtt és nem ezt képviselik, akkor nem 
lesz rend.  Ilyen nincs. Mert ha bármit megengedek, attól kezdve bármit mondhatnak.

5. Az egyház eredeti feladata a kultusz és a katechézis (Mt 28,28-20). Az egyházi iskola a 
katechézisbe integrálja mind a humán, mind a természettudományos tárgyakat.  Vállalja a 
világnézeti iskola megvalósítását. (Kultusz és kultúra kérdései)
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Elszabadultak a dolgok. Nekünk szerencsénk van, mert van óvodánk, van általános 
iskolánk, van középiskolánk. Az óvoda az nagyon fontos, mert egyedülálló lehetőség - ezért 
kell az óvodával szoros kapcsolatban lenni -, hogy egy gyereket 6-18 éves koráig egyben 
lássunk. A pedagógiai programunkat igyekezzünk úgy építeni, hogy ez valamiképpen 
megmutatkozzon. Gyakorlatilag látjuk, ha az óvodában elrontják a gyereket, akkor 
mindent elrontanak. A gyerekre, ha rosszul viselkedik, rá kell szólni, mert ha soha nem 
szólunk rá, akkor nem tanulja meg a rendet. Valamikor azt kell mondanunk, hogy vigyék 
el a gyereket, egy másik iskolába és lehet, hogy a másik iskolában megállja a helyét. Ezt is 
fel kell vállalni.

6. Az iskola nevelése az evangélium és törvény feszültségében és összjátékában történik. 
Szembe megy a rend és fegyelem (önfegyelem) gátlástalan feloldásával. A tekintély nem 
ősbűn, hanem nélkülözhetetlen alapvonása a pedagógusnak. Az iskola határozottan 
érvényesítse belépéskor a szülők és diákok által elfogadott pedagógiai célokat és a 
hozzátartozó házirendet.

Nagyon fontos lenne beépíteni jobban a pedagógiai gondolkodásba, hogy a nevelés 
az evangélium és törvény összjátékában történik. A rend és fegyelem a gátlástalan 
magatartás feltartóztatásában kell, hogy menjen. Nagyon fontos, hogy az evangélium 
és törvényben, az elsőbbség az evangéliumé, de a megtapasztalása, annak, hogy mi az 
evangélium mégsem megy törvény nélkül.  Egyrészt, hogy valami büntetést szenvedek. 
Másrészt, hogy meglátom a törvényben, mint tükörben, saját magam aljasságát, szennyét. 
Akkor kezdek igazán éhezni, az Atyai szóra, az Evangéliumra, hogy még nekem is van 
helyem ebben a világban, bár látom, hogy milyen féreg vagyok. Ezt nagyon határozottan 
kellene, mint alapvonást elsajátítani. Erich Fromm: A szeretet művészete című könyvében 
jól leírja, hogy vannak ezek a dialektikák, az apai és az anyai vonás.  Ez az apai vonás, 
nem a mai apáké, hanem a törvény, amit megmondtam, azt megmondtam és nem fogja 
meg közben anyuka a kezedet, de közben azért elmagyarázza neki, hogy a törvénynek 
engedelmeskedni kell. Nagyon fontos, hogy az iskolába, ha egyszer bejön a gyerek, nem 
árulunk zsákbamacskát, főleg nem a szülőknek. Itt van egy szemlélet, van egy rend, ezt 
aláírja. Ezt minden alkalommal, nemcsak az évnyitón, újra és újra el kell mondani. Nekem 
nagy élményem volt, hogy jártunk a lelkészkörrel Pannonhalmán. Akkor még a régi apát 
volt és kérdeztük tőle, hogy mi van az iskolában. Három követelményt mondott. A három 
közül bármelyiket megszegi a diák, akkor két órája van, hogy elhagyja a kollégiumot. 
Ha esik, ha fúj! Ott a világ végén, távol minden civilizációtól. Lehet pakolni, lehet távozni.  
Ebből akkor nem engedtek! Csináltak az ottani gyerekek is balhét, de ha ezt a hármat 
megszegték, akkor el kellett menniük, mert rend van. 

Tudom, hogy ma már nincs tekintély, önmagában régen sem volt. De lerombolni a 
tanárnak a szülőnek a tekintélyét, ez elfogadhatatlan, ezt helyre kell állítani. Én azt 
gondolom, hogy ezt képviselni kell, akkor is, ha ebből feljelentés, probléma van. Nincs 
elég gyerek? Szerintem van. Azért ne tűrjem el, mert kevés a gyerek. Ettől nem kell félni. 
Nem félnék attól, hogy mit szólnak a szülők. 

7. A keresztyén értékrendet és világnézetet nem a szülő és a gyermek határozza meg, 
nem a kereslet, hanem a kínálat. Viszont minőségi árut kell felkínálnunk, értő és hiteles 

„eladókkal”, és az „otthon vagyok az iskolában” érzését.
Ez egy „nagy bolt”, bejönnek a népek és megnézik, mit lehet kapni és akkor szembesülnek 

azzal, hogy nem a kereslet, hanem a kínálat határozza meg azt, hogy mit lehet kapni. Nem 
ő fogja megmondani, hogy mit lehet kapni. Ez a mi kínálatunk, ezt lehet kapni! 

AlAPítóink emlékezete
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Nem a szülő fogja megmondani, hogy így vagy úgy legyen, ez a mi kínálatunk, ezt lehet! 
De ez feltételezi a minőségi kínálatot, ez nagyon fontos! A jelentkező gyerek szüleiből egy 
perc alatt régi református ember lesz, ha tudja, hogy ez a feltétel, bármit megtesz azért, 
hogy a gyerekét felvegyék. 

Nem várható el, hogy a pedagógus mindig bent legyen az iskolában, de jelen kell lennie 
az „otthon vagyok az iskolában” érzésnek a gyerek számára. 

8. A keresztyén tanár azonosul a keresztyén ember definíciójával a HK 32. kérdése alapján. 
(Keresztyén ember hármas tiszte. További nélkülözhetetlen kérdések: 21., 31.,45,54.,60.,…) 

HK 32. „Miért neveznek téged Krisztusról keresztyénnek?
Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésében is részes vagyok, azért, 

hogy nevéről vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatul neki átadjam, és hogy ebben az 
életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak, ez élet után pedig vele 
együtt minden teremtmény fölött örökké uralkodjam.”

A HK 32. kérdése, az „szentség”. Mert az identitás válságának világában, a keresztyén 
identitás válságának világában is nekünk ezt pontosan kell tudni. De ez nem bonyolult 
és rettentő gazdag. Ez is egy klasszikus hármasság: Jézus Krisztus hármas tiszte. „Miért 
hívnak téged Krisztusról keresztyénnek? Azért mert hit által Krisztusnak tagja, és így az ő 
felkenetésének részese vagyok avégre, hogy nevéről én is vallást tegyek.” 

Krisztus a legfőbb Próféta és Tanító. A keresztyén ember pedig hitvalló ember, ezért ő is 
vallást tesz erről. Ebben minden benne van, a keresztyén tanító személyisége, a katechézis 
és egyebek. 

Aztán nekünk Jézus Krisztus a Papunk is. Erre mondja a keresztyén ember, a hitben járó, 
hogy magamat élő hálaáldozatul neki adom. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy, egyszerűsítve, 
nagy hangsúlyt fektetek a szeretetszolgálatra, hálás ember vagyok. A cselekedeteim 
motivációja a hála. Máshogy nem lehet motiválni egyébként senkit sem. Ezt nekünk 
nagyon fontos tudni, hogy a hála motivál igazán. Bármiben. Ha egy gyülekezetben vagy egy 
családon belül az önfeláldozás, az odaszánás izzadtságszagú, akkor kiégés van, elfáradás 
van, elegem van. De ha ez a hálaadás jelen van bennem, mert folyamatos kapcsolatban 
vagyok Istennel, akkor ez egy megújuló erőforrás. Ez nagyon fontos, hogy a hála megújuló 
erőforrás. A világban minden kimerül, de a lelki erőforrás, ha annak a hála a motivációja, 
akkor az nem fog kimerülni. „...a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak” – 
ez a Királyi tiszt – „vele együtt uralkodjam örökké minden teremtményen.”

Tehát az a helyzet, hogy először a harc van, az ecclesia militans. Ebben a szenvedő és 
harcoló egyházban vagyunk, és nem cseréljük meg a sorrendet, mert ha megcseréljük – 
voltak ilyen egyháztörténeti korszakok –, hogy valaki azt mondta, hogy mi a triumpháló 
egyház vagyunk. Csináltak hatalmas gótikus meg barokk templomokat, meg Debreceni 
Nagytemplomot. De nem tudunk kilépni a harcoló egyház korszakából. De ne is akarjunk, 
majd odaát, de ez nem egy olyan olcsó vigasz, hanem mi már ott vagyunk állampolgárok. 
A keresztyén ember hármas tisztje: prófétai, tanítói, papi tiszt. Ami nemcsak a papok 
dolga, végzem a családomban a katechézist, imádkozom – ezt nagyon szeretném 
aláhúzni – nagyon fontos az imádság, és harcolok, harcolok a bűn és az ördög ellen 
szabad lelkiismerettel. „Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek!” Igenis kell hadakozni, 
harcolni is. 

Amikor istenigazából beteg lettem, amikor lehúzzák a rolót, sehogy nem akart a roló 
összemenni, és éreztem, hogy nem néhányan, hanem több százan imádkoztak értem. Nem 
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egyszer, nem kétszer. Megértettem, hogy miért kell imádkozni, mert az egyedi imádság 
is fontos, de ezzel le lett kaszabolva a mező, az ellenség megfutamodott, a rontóerő, a 
betegségek. Ilyen hihetetlen spirituális erővel bír az imádság úgy, hogy nem tudtam róla, 
mert nem volt még ilyen élményem. Óriási fegyverek vannak a kezünkben. Az imádság 
olyan, mint amikor megjelenik a tigris a faluban és mindenki elfut. Használjuk ezt a 
lehetőségünket.

9. A keresztyén pedagógus autonóm személyiség, mert nem azt kutatja elsősorban, hogy 
ő kicsoda, hanem hogy „kihez tartozom, kié vagyok”(HK 1.) Szellemi helyét tekintve nem 
kell bujkálni, takargatni magát, hanem felemelt fővel tud válaszolni az Isten első kérdésére: 

„hol vagy?” Pállal szólva „lemondunk a szégyen takargatásáról” (2Kor 4,2.)
 Kié vagyok? A Heidelbergi Káté első kérdésére adott válasz: „…nem a magamé, hanem 

az én hűséges Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok.” Ezt ugyan már 
közhelyszerűen, állandóan ismételgetem, de nem baj ez, mert ebben minden benne van. 
Ez nekem nagyon fontos volt a kórházban is, meg otthon is. Most akkor kié vagyok? Ha ez 

„tiszta”, akkor lényegtelen, hogy itt vagyok, vagy ott vagyok, ugye? Hol az én helyem? Mire 
eljutottam ide, viszonylag elég gyorsan, hogy nem annyira érdekes ez a világ itt, hanem 
az a kérdés, hogy akár itt vagyok, akár ott vagyok, Neki tetszem. A többi nem számít. 
A betegség mondta, hogy itt nincs mit keresni, ezzel az emberrel nem érdemes foglalkozni.

Szellemi helyét tekintve nem kell bujkálnia, takargatnia magát, hanem felemelt fővel 
lehet válaszolni a kérdésre. Nem annyira az a kérdés, hogy ki vagy, ez is fontos kérdés, de 
a Bibliában az a kérdés, hogy hol vagy? Azt tegyük fel magunknak, hogy hol vagyunk. Ki 
vagy? – akárki lehetsz. Hogy hol vagyok, ez a döntő. Nagyon jó lenne még a keresztyén 
önismeretről beszélni. Kíváncsi vagyok rá, hogy van-e valójában speciálisan tanítói 
önismeret. Érdekes lenne kivesézni ezt a kérdést. 

10. A keresztyén tanító világosan érti a heteronom és autonóm törekvések jelenlétét a 
nevelésben, ugyanakkor van egy nagy plussza: a felülről vezérelt ember a Szentlélek 
uralma alatt. A megszabadult ember azonnal elindul a megszentelődés útján, s mint 
ilyen (megigazult emberként) Isten képmásának, krisztusi vonásainak hordozója, boldog 
ember. Nem tetszeleg a múltjának sötét korszakaival, de boldogan mutatja fel a növekedés 
kegyelmét, nagykorúsága jeleit. (Ef 4,14-15)

Tetszenek emlékezni talán arra, hogy sok-sok évtizeddel ezelőtt megjelent egy könyv 
David Riesman: A magányos tömeg. Egy nagyon hasznos könyv, szerintem mai napig is, 
mert tökéletesen leírja a kintről irányított embert, ez az urbánus ember. Azt az embert, aki 
azt hiszi, hogy bármit is kézben tart, s van a belülről irányított ember, ez az autonóm ember. 
Ez egy nagy kulcsszó ma, hogy autonóm legyen az ember. A gyerek ne legyen autonóm, 
mert hülyeségeket fog beszélni, meg csinálni, de nyilván egy autonóm személyiségnek 
kell azért kifejlődnie belőle. Az embernek egyszerre kell kívülről és belülről irányított 
embernek lennie, mert ugye a Tízparancsolat az kívülről jövő irányítás. Ez azért van, hogy az 
ember egy rendezett sorokban menetelő értelmes tömeg legyen, ez a törvény. Ugyanakkor 
azt mondja Jeremiás, hogy törvényemet az ő belsejükbe helyezem. Nem azért tartom meg 
a törvényt, mert félek tőle, hanem mert látom azt, hogy 100 %-osan az én emberségemnek 
az őrzője, fejlesztője. Autonóm módon vagyok jelen. Ugyanakkor felülről vezérelt ember. 
Nekünk van egy kulcsszónk, amit érdemes megfejteni, most fogjuk megfejteni, mit is jelent 
az, hogy nem autonóm, hanem theonom, tehát Istentől, felülről vezérelt ember.  A felülről, 
a Szentlélek által vezérelt ember, Isten képmásának a hordozója. Ha ezt a gyerek felismeri, 
akkor hiteles vagyok, még akkor is, ha nem mindig vagyok hozzá kedves.  Mindenesetre, 

AlAPítóink emlékezete
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hogy mit is jelent ez, hogy Szentlélek és Ige vezetése alatt: elküldöm nektek a Vigasztalót 
„Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít 
majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.” (Jn 14,26) Ezért 
van Írás, főleg az evangéliumok. Ha ismerjük, akkor eszünkbe jut. Ezek azok a billentyűk, 
amin egy darabot el kéne játszani. Ha vannak billentyűk. Ha van mit eszünkbe juttatni. 
Nagyon sokszor néhány Igével is ellavíroz minket az Isten, ezért kell a bibliai igéket a 
gyerekekkel megtanítani, nemcsak a történeteket, hanem igéket is, szó szerint, mert 
eszükbe fogja juttatni a Lélek ezeket a megfelelő pillanatban. Ki vagyok húzva a bajból. 
Ez egy hihetetlen erőforrás, ez egy vezeték, amin keresztül jön az, amire éppen akkor 
szükségünk van. Nagyon érdekes volt, hogy amikor tényleg bajban voltam és állandóan 
kellett menni - újraműtöttek, aztán kemóztak - volt egy kis könyvem és abba spontán 
írtam bele, ami eszembe jutott. Nem sok negatív van benne. Írtam bele mindent és most 
így visszatekintve elolvastam, amit írtam és láttam, hogy hogyan jutottak eszembe Igék, 
amiket Isten eszembe juttatott ösztönösen. „Eszetekbe juttatja, amit én mondtam néktek.” 
Amiket gyerekkoromban tanultam.  A keresztanyám egy diakonissza volt és állandóan 
nyomta nekünk a bibliai történeteket, Igéket. Hallatlanul színesen tudta ezeket előadni, 
zseniális valaki volt. Ezek valahonnan teljesen előjönnek, fölemelnek és megtartanak. 
Tehát ez nagyon fontos, hogy olvassuk az Igét. Ez hozzátartozik a mi kegyességünkhöz. 
És eszünkbe fognak jutni a legfontosabb üzenetek. Isten így kommunikál velünk. Egyéb 
módokon is tud, de azért Ő is szereti a járt utat. 

A Lélek megújuló forrása az imádság. Vannak nagyon jó imádságos könyveink, amiket 
jó, ha kézbe veszünk. Vannak modernek, de ott van az „öreg Szikszai” (Szikszai György: 
Keresztyén tanítások és imádságok). Mikor az ember ezt néha forgatja, akkor látja, hogy 
mekkora ember volt. A keresztyén embernek imádkozni kell és felsorolja az élet különböző 
helyzeteit, az élet teljes valóságát, még a csapásokat is. 

12. A továbbiakban dr. Békési Sándor tanulmányából idézünk. A munka címe „A református 
karakter”. Az un. protestáns principium, a kritikai állásfoglalás szerkezete, a feltétel nélküli 
igen és nem kimondása. (prófétai vonás) Ennek rendjében fogalmaz meg hét tételt az un. 
református karakterről. 

A továbbiakban dr. Békési Sándor professzor tanulmánya alapján fogunk menni, aki a 
régi, főleg XIX. századbeli protestáns gondolkodók alapján írta meg, hogy van-e reformá-
tus paradigma. Ez egy jó kérdés. Ha van ilyen, akkor az micsoda? Békési tanulmányozott 
egy nagy protestáns teológust, egy Tillich nevű embert, aki beszélt a protestáns princípi-
umról, aminek a lényege a következő tézisekben van. Van egy állítás és egy tagadás, mert 
a protestánsok nem tudnak állítani tagadás nélkül. 

A református ember
a. Az Isten igéjével való naponkénti élést szorgalmazza, viszont elutasítja a 

törvényeskedő, vagy szubjektív magyarázatot.
Mi az, amit elutasít? A törvényeskedést, és a szubjektív magyarázatot. Nem 

törvényeskedik. Ez nagyon fontos ma, amikor az un. fundamentalizmus - bármely 
vallásban és politikai irányzatban is - kaszál. Miért? Mert elbizonytalanodott a világ. Nem 
kell dönteni, mert a szektavezér vagy a politikai főnök megmondja, hogy „gyerekek, ezt 
kell csinálni”. A 20. század ezt tökéletesen mintázta. A második világháborúban senki 
nem gondolkodott, hanem „ment, mint egy ökör”, ha nem is értette, hogy ez miért van így, 
hanem ment és csinálta. A másik oldalon pedig nincs ez a kontroll nélküliség. Kontroll 
nélkül igen nagy baj van. Ez a privát keresztyénség. Sokan vannak, akik ezt ma vallják, meg 
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azt, hogy a „magam módján”. Én meg a magam módján hiszek – mondja erre a másik – de 
ilyen nincsen. Van objektivitása a dolognak. Az atyák hagyományában, a hitvallásokban 
ez benne van, nem lehet – főleg gyerekeket – ebbe az irányba terelni. 

b. Védelmezi a lelkiismeret függetlenségét, viszont protestál az önző individualizmus, 
szabadosság, szélsőséges liberalizmus ellen.

Nagyon fontos a lelkiismereti szabadságot támogatni minden módon és akár el is 
hordozni, ha az valamilyen erőteljes módon megnyilatkozik. De az a fajta, hogy „énnekem 
senki ne mondja meg”, ez nem szabad, hogy jelen legyen az iskolában. Ez a fajta önző 
individualizmus, amit naponta tapasztalunk, ez szörnyű. A másik meg a szabadosság, 
ami teljes elmezavar. Nem is értik, hogy mit beszélnek. Húsz évvel ezelőtti szabadosság 
például, hogy jön egy aranyos leányka a gyülekezetből, hogy össze szeretnének házasodni. 
Írom be az adatokat és látom, hogy a menyasszonynak ugyanaz a címe, mint a vőlegénynek. 
Hogy van ez? – kérdezem tőle. Azt mondja, hogy már régen összeköltöztek. Mondom neki, 
hogy ezt hogy gondoltad? És akkor leordított, hogy hogy képzeli, hogy hozzámegyek úgy, 
hogy nem próbáltam ki. Hol vagyunk már ettől? Amikor azt mondja, hogy házasságot 
kötök tiszteletes úr 10 évre. Van ilyen. Vagy valaki azt mondja, hogy 5 évre. Öt év múlva 
majd elválunk. Hogyha nagyon jó, akkor esetleg maradunk. Vannak már ilyenek. Idáig 
lehet jutni a házasság intézményével, ami szent, ami Istentől alapított, ami egy életre szól.

c. Mentes a külsőségektől, viszont szembe száll az istentisztelet legjobb hagyományai-
nak felbomlasztására irányuló törekvésekkel.

Ez főleg a lelkészeknek és a katechétáknak lenne a feladata, erre nagyon-nagyon kell 
vigyázni. Bele tudok halni bizonyos istentiszteleti újításokba, ott ahol egyébként jól 
működik az istentisztelet. A istentiszteleti formánk talán valóban túl puritán, de ha valaki 
előjön egy szál gitárral és butaságokat énekel, ez a halálom! Ezt a harcot megharcoltam 
Komlón és sikerült. Énekeltük az ifjúsági énekeket. Nagyon jó kis csapat volt, jól énekeltek. 
Van az énekek között egy jónéhány, ami jó, mert a gyerekek egyből fölismerték. Amikor 
ez így ment már három vagy négy éve, akkor elém állt a gyülekezetből néhány fiatal és azt 
mondta, hogy mi ilyet többet nem akarunk énekelni. A „fekete énekeskönyvből” akarunk 
énekelni inkább. Ha megismeri az énekeket és a tartalmukat és megfelelő módon van 
prezentálva, gitár vagy lantkisérettel, azonnal más lesz a fogadtatás.  Az istentiszteletnek 
van egy menete, ami nagyon fontos, azért mert a templomba nem úgy megyek be, 
lihegve, két szatyorral, aztán elrohanok. A nagy példa előttem Ecsedy Aladár bácsi, 
aki a Szentendrei-szigeten volt esperes Tahitótfaluban. Ő szombaton elrendelte az 
egész népnek a mosakodást, borotválkozást, fürdést. Szombaton délután készültek a 
vasárnapra. Aztán vasárnap szépen felöltözve, megtisztálkodva, rendezett ruhában szépen 
mentek a templomba. Ez olyan mértékben beleépült a nép tudatába, hogy a mai napig 
is így mennek a szigeti emberek a templomba. Megyek reggel és az egész templomba 
vezető út már Istentisztelet. Már elkezdődött a liturgia, ahogy én a vasárnap reggelemet 
kezdem, lelkileg, ahogy rákészültem. Tudom, hogy hová megyek, s amikor belépek a 
templomba, abban a pillanatban elkezdek másképpen viselkedni. Ahogy megyek, ahogy 
másokkal találkozom, az már a liturgia része. Megtettem azt, hogy már kilenckor, fél 
tízkor bementem a templomba és előtte felkészültem imaközösségben. Kilenctől tízig 
találkoztam az egész gyülekezettel és mindenkivel beszélgettem, tudtam róluk mindent. 
Megérkeztem hozzájuk és ők is megérkeztek ezáltal. Megyek befelé és a cél az, hogy most 
már valójában teljes egészében koncentráljak az Isten Igéjére és arra, hogy velem közöljön 
valamit. Ezek létkérdések. 

AlAPítóink emlékezete
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A Reformáció 500. évfordulóján megcsináltunk egy Huszár Gál által összeállított liturgiát 
az istentiszteleten, aminek a fele még graduálokból állt, másik felét már több szólamban 
énekeltük. A Huszár Gál liturgiát megnéztük úrvacsoraosztással együtt, ahol profi éneke-
sek kellettek, mert a szövegek is énekelve mentek. Papként még én is énekeltem és le is 
térdeltem. Azt mondtam, hogy egyszer az életben egy protestáns pap is letérdelhet a temp-
lomban, letérdeltem. Végigcsináltuk, gyönyörű volt. Engem az érdekelt, hogy mitől volt ak-
kora hatása az istentiszteletnek a 16. században. Csináljuk meg, nem azt akarjuk utánozni, 
csak megtapasztalni és hihetetlen volt, hogy a nép sírva ment ki a templomból. Ilyet még 
én nem láttam. Sírva mentek ki a templomból, mert elementáris volt. Ezt csak azért aka-
rom elmondani, mert a hagyománynak szokásos ma a pocskondiázása és látom, hogy ez a 
neobaptista vonal a református gyülekezetekben, ami az egyházzenét illeti.  Ráadásul jön 
még egy ilyen amerikai evangelical vonal, borzasztó szövegekkel, borzasztó, meg kell, hogy 
mondjam. Mitől van ez, és miért nem jó a miénk? Amikor nem lehetett prédikálni, a temeté-
si énekek voltak az igehirdetések. Az énekeskönyvünk hihetetlenül biblikus, és a nagy része 
énekelhető. Van egy-kettő, ami nem annyira énekelhető, de nagy része énekelhető. Ezt nem 
szabad elengedni. Ez ellen állandóan harcolok. A vesperás istentisztelet nálunk a legjobb 
az országban. Ez egy hihetetlen élmény, mert, hogy graduál öt szólamban is van. Minden 
hónap első szombatján hat órakor van ilyen istentiszteletünk Budafokon. 

d. Nagy hangsúlyt fektet a tökéletesedésre, a megszentelődésre, viszont protestál a szektás 
tökéletességgel és kizárólagossággal szemben

e. Gyakorolja a toleranciát, a méltányosságot, viszont szembeszáll a türelmetlenséggel, 
mind egyházon belül és kívül.

A tolerancia, az egy igen-igen fontos dolog. Református, protestáns jellemvonás. Hiszen 
a vallási türelem első igazi európai törvényét is Erdélyben a tordai országgyűlés hozta meg. 
Négy felekezet egymás között megegyezett, még az unitáriusok is benne voltak, pedig ha én 
ott vagyok, akkor nem lettek volna, ők toleránsabbak voltak. 

f. Igenli a puritán életvitelt, a javak felelős kezelését és sáfárkodik azzal, viszont elítéli a 
becsületesen szerzett javak megvetését, akár anyagiakról, vagy szellemiekről legyen szó.

Kiemeli a puritán életvitelt, a javak felelős kezelését, sáfárkodik azzal. Nagyon fontos szó 
volt gyerekkoromban is ez a sáfárság, hogy az anyagiakkal hogyan kell bánni. Hozzátartozik 
az is, hogy elégedjünk meg azzal, amink van, mert puritánok vagyunk. Nem ment ez ami 
most nálunk, hanem felhalmoztak és befektettek. Az egy másik kérdés persze, hogy a mai 
napig látjuk a megoszlást Európa térképén, hogy kik a gazdag országok, és kik a kevésbé 
gazdagok. Tessék a felekezeti térképet megnézni: Anglia, skandináv országok, Németal-
föld, ezek gazdagok, Kevésbé gazdagok az olaszok a spanyolok, ez ebből fakad, ebből van. 
A pénzt ezek az országok úgy kezelték, mint mandátumot és ebből nőtt ki az egész gon-
dolkodásmód, az adakozás a különböző intézményekre, árvákra, netán megesett lányokra, 
kórházakra, egyebekre. Ebből lett a modern nyugat-európai szociális állam, ebből a gon-
dolkodásból. Azért fontos ezt megtanítani a gyerekeknek, mert ezek keresztyén örökségek. 
A szegényekkel, az elesettekkel, a kicsinyekkel – ez volt Jézus alapgondolata – a keresztyének 
kezdtek el foglalkozni. 

g. A tudás és hit folytonos gyarapítása, harcolva annak mesterséges szembeállításával 
(gyakran rosszindulatúan). Protestál a természet gátlástalan kifosztása  és az élet tisz-
teletének hiánya ellen. Őrzi és tovább adja a protestáns történelemszemléletet a magyar 
történelem és irodalom legjobb fejezeteiben és alakjaiban.
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Harcoltam a tévé ellen, de amikor nyugdíjba mentem, kaptam a gyülekezettől egy 
akkora tévét, hogy a képernyője elfoglalja a fél szobát. Nézem ezeket az egyébként nagyon 
dicsért csatornákat, és hallom azokat a hallatlan rafinált elhelyezett kis izéket, amelyek 
a keresztyénséget rossz színben állítják be, pl. a keresztyének mindenkit kinyírtak. 
Nézik a gyerekek, nézik a felnőttek, aztán nekem jönnek, nehéz szembeszállni ezzel. 
A mesterséges szembeállítása a hitnek és a tudásnak - ez is a „kedvenc” műsoraim közé 
tartozik. Nagyon primitíven teszik ezt általában. A természet gátlástalan kifosztása és 
az élet tiszteletének hiánya ellen protestál Albert Schweitzer élete és írásai. A természet 
kifosztása azért tragikus, mert tulajdonképpen mindenki sikoltozik, hogy segítség, hogy 
valaki csináljon már valamit, de senki nem csinál semmit. Ebben látszik az, hogy ez egy 
öngyilkos civilizáció. A keresztyénség nem lehet ennek az őrzője és biztatója. Őrzi és 
továbbadja a protestáns történelemszemléletet. A magyar történelem és irodalom legjobb 
fejezeteiben és alakjaiban. Ez abszolút a református iskola dolga. Ezt meg kell tanítani a 
gyerekeknek. 

Köszönöm szépen a figyelmet!

Az előadás szövegét legépelte: Bartos Erika, szerkesztette: Kovách Péter.

KRÓNIKA

Hitéleti események a Pécsi Református Kollégiumban  
2016-2020 között

Tanévkezdő közös kollégiumi csendesnap (Pécsvárad, 2016. 08. 25-26.)
Téma: Megújulás, a megújulás lehetőségei. Útravalók a 

következő tanévre
Az első napon délelőtt Szénási János lelkipásztor tartott 

előadást „Megújulás a Bibliában” címmel. Délután Karsay 
Eszter lelkipásztor előadását hallgattuk meg „..gerjeszd fel 
az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által 
van benned.” (2Tim 1,6) Használd Isten 

kegyelmi ajándékait, amiket neked adott!” címmel. A nap 
a MASA Kvartett koncertjével 
és vetélkedővel zárult.

Másnap délelőtt a 
tagintézmények külön-
külön fogalmazták meg 

jövőképüket, amit azután a többiekkel is ismertettek.
A csendesnap reggeli és esti áhítatait, valamint a 

záróáhítatot az intézmény lelkipásztorai tartották. A 
csendesnapon 112 fő vett részt, akiknek többsége ott aludt 
a várkastélyban. 

Karsay Eszter

Szénási János
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500/100 500 éves a Reformáció, 100 éves a Pécsi Református Kollégium
Komplex nap Siklóson (2016. szeptember 30.)

A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája, a Nagyharsányi Református Általános 
Iskola és az idén 25. tanévét megkezdő siklósi Sztárai Mihály Református Általános Iskola 
több mint 350 alsó tagozatos tanulója számára szerveztünk komplex napot Siklóson. 
A siklósi helyszínt azért választottuk, mert a Pécsi Református Kollégium jogelődjeként 
működő siklósi református polgári leányiskola és internátus 100 évvel ezelőtt, 1916 őszén 
kezdte meg munkáját. A rendezvény két érdekessége az volt, hogy a pécsiek idén először 
vettek részt komplex napon a város területén kívül, és a három iskola először vett rész 
közösen ilyen rendezvényen. Vargáné Józsi Anita, a házigazda siklósi iskola igazgatója 
köszöntötte a résztevőket, majd Kovách Péter, pécsi intézményi lelkész mondta el 
gondolatait a nap vezérigéjéről: „Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és 
örüljünk ezen.” Zsolt 118,24.

Felső tagozatos hittanos nap
 A pécsi és a drávafoki általános iskolások egész napos kirándulása az Ormánságba. 

Megismerkedés az Ormánság történetével: Kórós (kazettás templom), Drávaiványi 
(kazettás templom), Sellye (Kiss Géza Ormánsági Néprajzi Múzeum, Arborétum), 
Vajszló (Kodolányi János Múzeum), Drávasztára (a Dráva élővilágának megismerése). Az 
évfolyamokat szállító autóbuszokon egy-egy az Ormánságot jól ismerő felnőtt kísérte a 
diákokat (Bereczky Ildikó, Unger Károlyné, Unger Károly, Lovadi István, Pál Tamás).

Reformációi emlékfutás (2016. október 27.)
Első alkalommal rendeztük meg a Pécsi 

Református Általános Iskola tanulói és 
a tanulók szülei számára a Reformációi 
emlékfutást. A versenyen három 
kategóriában indultak a versenyzők: alsó 
tagozatosok, felső tagozatosok, szülők.

A táv 1517 méter volt, amely a Reformáció 
kezdetének az évszáma. A versenyző 
gyerekek az Engel János utca Iskola 
felőli oldalán kijelölt pályán futottak. 

A csendesnap résztvevői
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Az utcát a verseny idejére a rendőrség lezárta, a másik oldalt elválasztó füves sávban 
pedig szalagkorlátot helyeztünk el, illetve pedagógusokból és a 8. osztályosok egy részéből 
álló sorfal jelezte a pálya szélét. A pálya kitűzését az Iskola karbantartócsapata és Győrfi 
Dániel pedagógiai asszisztens végezte. A verseny előtt Bartisné Gagyi Ágnes igazgató 
köszöntötte a résztvevőket, Kovách Péter intézményi lelkész beszélt röviden a Reformáció 
kezdetéről, majd Kilián Balázs testnevelőtanár ismertette a verseny technikai tudnivalóit. 
Ezután zenés bemelegítés következett Antalné Árvai Kornélia tanítónő vezetésével.

A verseny résztvevői hatalmas lelkesedéssel futották végig a távot a pálya mellett álló 
szülők, pedagógusok buzdítása mellett.

Kárpát-medencei bibliaolvasó nap a Reformáció 500. évfordulója alkalmából 
(2017. január 31.)

A Kárpát-medencei bibliaolvasó napra a 
Debreceni Református Kollégium szervezésében 
került sor 2017. január 31-én az emlékév 
országos megnyitójának napján. A programban 
76 református oktatási intézmény vett részt 
az országból. A PRK minden tagintézménye 
jelentkezett az eseményen való részvételre. 
A Bibliaolvasó nap keretében a Kárpát-medence 
arra vállalkozó református iskoláinak diákjai 

hangosan felolvasták a Biblia teljes szövegét. A felolvasandó igeszakaszokat a debreceni 
szervezők küldték meg. A bibliai szakaszok felolvasását, feldolgozását a drávafoki és a 
nagyharsányi általános iskolában önállóan szervezték meg. 

Az általános iskolások részére Józsa-Papp Éva, Fikó Andrea, Szűcs-Barka Adrienn, 
Duchnovszky Júlia és Kovách Péter készítettek segédanyagot a felolvasott igeszakaszhoz. 
Ebben ppt-ben a bibliai könyvhöz tartozó rövid bevezető, térkép, a felolvasott történethez 
kapcsolódó művészeti alkotások, a feldolgozást segítő képek, rajzfilm, zenei anyag szerepelt. 
A középiskolások részére ugyanezt a munkát Fodor Ákosné, Fodor Ákos, Sümegi Péterné és 
Kovách Péter végezték el. A célunk az volt, hogy a tanulók megismerkedhessenek a bibliai 
szakaszok hátterével, helyszíneivel, irodalmi, képzőművészeti, zenei összefüggéseivel. 
A felső tagozatosok és a középiskolások között több osztályban alakult ki beszélgetés a 
felolvasott részről. 
Baranyai Református Diákok Találkozója (2017. május 19.)

A Nagyharsányi Református Általános Iskola Reformációs Munkacsoportja készítette elő, 
szervezte meg a Baranyai Református Diákok Találkozóját is, amire május 19-én, pénteken 
került sor. Ezen a Találkozón a PRK pécsi és drávafoki tagintézményeinek diákjain kívül 
a siklósi Sztárai Mihály Református Általános Iskola küldöttei is részt vettek. Az alkalom 
nagyon jól sikerült. A résztvevők örömmel vettek részt a programokon. Az Iskola minden 
dolgozója teljes odaadással dolgozott a rendezvény sikeréért.

A Találkozó programja:
1. 900-930: Áhítat a templomban – Dr. Kádár Péter, majd a Sztárai szobor 

megkoszorúzása a templomkertben.
2. 935-1015: ALSÓ TAGOZATOSOK részére: filmvetítés a sportcsarnokban.  

FELSŐ TAGOZATOSOK részére. Vetítéssel egybekötött előadás a templomban: 
Ősi motívumok a templomban – Bereczky Zoltán lelkipásztor
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3. 1015-1145: SZABAD SÁV: 
• gyertya készítés (2. oszt. tanterme/ udvaron, pavilon)
• kerámia készítés (korongozó terem)
• gyékény fonás (4. oszt. tanterme/ udvar, pavilon)
• kazetta festés (7. oszt. tanterme)
• „Faluszelfi”: Nagyharsány vallási-történelmi nevezetességeivel ismerkedünk a 

faluközpontban. 
• „95 üzenet”: A templom ajtaján hagyjuk mai üzeneteinket, gondolatainkat 500 

évvel Luther után
• „Reformáció és Biblia” kiállítás a Könyvtárban.
• Fotókiállítás a Dél-baranyai és drávaszögi református templomokról (csendes terem)
• hegedű készítés (3. oszt. tanterme)

4. 1145-1230: ITB zenekar koncertje (Sportcsarnok/ színpad, udvaron) 
5. 1230-1300: Ebéd/ piknik
6. 1300-1415: Kulturális műsor iskolánk tanulóinak közreműködésével
7. 1415-1515: Zenés és kézműves programok folytatása. A pécsi REFI BAND koncertje 

a sportcsarnokban, tárogatókoncert a templomban
8. 1530: A nap zárása: közös éneklés

Sztárai Program 
A Sztárai Programot dr. Kádár Péter főigazgató hirdette meg. A Program keretén belül 

a PRK Vegyeskara látogatott el a Baranyai Református Egyházmegye gyülekezeteibe. 
Az igehirdetés szolgálatát ezeken az alkalmakon főigazgató úr végezte. Minden 
istentiszteletre magukkal vitték a PRK történetét bemutató képes anyagot, amit a 
helyi gyülekezet tagjai megismerhettek. Ismertető hangzott el a Kollégium különböző 
tagintézményeiben folyó munkáról. Később a Programba a pécsi általános iskola tanulói 
is bekapcsolódtak az osztályszolgálatokon keresztül. 

KÁTÉ program
A program a Zsibriki Drogterápiás Intézetben a kanadai Portage modellen alapuló 

képességekre (kompetenciákra) épít. Húsz kompetenciát bont 3 szakaszra, a társadalmi 
együttéléshez szükséges alapkompetenciáktól haladva az összetettebb kompetenciákig, 
melyeket magasabb életkorhoz, iskolázottsági fokhoz rendel.

Eszerint: Az 1. számú modul kompetenciái: 7-8. osztály
1. Segítségkérés
2. Felügyelet elfogadása
3. Programban való aktív részvétel

4. Csapatmunka
5. Megbízhatóság tanúsítása

A 2. számú modul kompetenciái: 9-10. osztály
1. Megfelelő önkifejezés
2. Kezdeményezőkészség
3. Tervezőképesség

4. Napi tevékenység strukturálása 
5. Strukturált tevékenység végrehajtása
6. Objektivitás

A 3. számú modul kompetenciái: 11-12. osztály 
1. Empátia
2. Társaid bátorítása
3. Következetesség
4. Energikusság, lelkesedés

5. Konfliktus feloldás
6. Jó kommunikációs készség
7. Pontos énkép
8. Társas kapcsolatok
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A KÁTÉ kompetenciák nemcsak a problémás drog-, illetve alkoholhasználat jelenségét, 
illetve hatásait kívánja megelőzni, illetve mérsékelni, hanem támaszt nyújtanak egy saját 
célokat megvalósító, önérvényesítő magatartásforma és életgyakorlat kialakítására.

A KÁTÉ program a spontán, sodródó és indulatvezérelt magatartási mintákkal szemben 
nyújt alternatívát egy tervezéssel, átgondoltsággal és fegyelmezettséggel működtetett 
életprogramra.

A fenti modulokban alkalmazott kompetenciák és a program szemlélete akkor tud 
hatékonyan működni, ha a diákokon kívül a szülőknek és a pedagógusoknak is rálátásuk 
van a program céljaira és eszközeire. Ennek érdekében minden modul tartalmaz rövid 
pedagógus tréninget és szülőcsoportot.

A program lebonyolítására a KIMMTA és a Pécsi Református Kollégium között 2016 
tavaszán megkötött együttműködési megállapodás alapján a második félévben került sok 
a két hetedik osztály tanulói számára hetente 2-2 órában. A program során megvalósult 
az osztályokban tanító pedagógusok képzése és a gyerekek szüleivel való konzultáció is.  
A lebonyolítás anyagi hátterét a KIMMTA által benyújtott nyertes pályázat tette lehetővé. 
Köszönjük Szabó Juditnak, a KIMMTA vezetőjének a program megszervezésében nyújtott 
jelentős munkáját.

A visszajelzések alapján a diákok nagyon jól fogadták ezeket az alkalmakat, amit az 
is mutat, hogy bár a 7-8. órában kerültek megtartásra péntekenként, mégis szívesen 
és örömmel vettek részt rajtuk. Olyan témákat beszéltek meg és olyan helyzeteket 
modelleztek le, amelyek sokat segítettek nekik a különböző helyzetek kezelésében és a 
helyes magatartás megtalálásában. Sikeres pályázat esetén a KÁTÉ programot szeretnénk 
folytatni a következő tanévben is felmenő rendszerben.

Vezetőségi bibliaóra
Dr. Kádár Péter főigazgató kezdeményezésére kerül bevezetésre ebben a tanévben 

a vezetőségi bibliaóra alkalma minden hónap harmadik keddjén. Ezeken az 
intézményegységek, tagintézmények vezetőin kívül legtöbbször az intézményben szolgáló 
lelkipásztorok is részt vettek. Az igehirdetés szolgálatát a lelkészek felváltva végezték. Az 
első évben a téma: A jó vezető – Nehémiás példája. John White: Vezesd a népemet! című 
könyve alapján.

Témák:
1. A vezető és az imádság Neh 1 – Kovách Péter
2. A vezető és a szervezés Neh 2 – Fodor Ákos
3. A vezető és a munka Neh 3-4 – 

Némethné Hesz Márta
4. A vezető és az ellenállás Neh 3-4, 6 válogatott 

versei – Unger Károly

5. A vezető és a belső ellenállás Neh 5 – 
Kovách Péter

6. A vezető és a személyes támadások – 
Némethné Hesz Márta

7. A vezető és a megújulás – Unger Károly

Az igemagyarázatokat általában élénk beszélgetés és imaközösség követte. Ezek a 
találkozások arra is alkalmat adtak, hogy a résztvevő vezetők az aktuális kérdéseket 
megbeszéljék, egyeztessék egymással. 
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2017-18
Az intézményi lelkészi szolgálatot a 2017/2018. évi tanévben, az elmúlt tanévhez 

hasonlóan négy lelkipásztor végezte a Pécsi Református Kollégiumban. Az Óvodában 
a lelkészi szolgálatot Némethné Hesz Márta látta el félállásban. A drávafoki Csikesz 
Sándor Általános Iskolában a lelkészi szolgálatokat Unger Károly, a Drávafok-Kétújfalui 
Református Társegyházközség lelkipásztora végezte. A pécsi általános iskola lelkipásztora 
Kovách Péter teljes állásban, akihez hozzátartozott a nagyharsányi tagintézmény 
intézményi lelkészi feladatainak elvégzése is.  Az ő feladatköre az általános iskola és a 
középiskola tantestületének lelkigondozása, a hitéleti alkalmak szervezése, koordinálása, 
illetve megtartása. Ő vezette a megalakult PRK hittan munkaközösségét is. Fodor Ákos 
a középiskola és az internátus lelkipásztora félállásban. Nagy Mariann, kozármislenyi 
lelkipásztor 2-2 hittancsoportnak tart hittanórákat a pécsi általános iskolában és a 
középiskolában. Az internátusi bibliaórák tartásába bekapcsolódott Fodor Ákosné, 
vajszlói lelkipásztor és Győrfi Bálint zengővárkonyi lelkipásztor.

Tanulmányi kirándulás a Reformáció 500. évfordulója alkalmából  
(2017.szeptember 22-23.) 

A tanulmányi kiránduláson a PRK pedagógusai vettek rész. Az út során megtekintették 
a vizsolyi templomot, a Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumot és a 
debreceni Nagytemplomot. Megismerkedtek az intézményekben folyó munkával. Szállás: 
Sárospatakon, a Kollégiumban. 

Csoportunk a Sárospataki Református Kollégium 
 Nagykönyvtárában

... és a vizsolyi műemlék református templomban

A Debreceni Református Kollégium udvara
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II. Reformáció emlékfutás Pécsett (2017. október 25.)
A verseny kilenc csoportban zajlott: 1-2. osztály lányok, 1-2. osztály fiúk, 3-4. osztály 

lányok, 3-4. osztály fiúk, 5-6. osztály lányok, 5-6. osztály fiúk, 7-8. osztály lányok, 7-8. 
osztály fiúk, szülők.

A három első helyezett oklevelet, kupát és érmet kapott minden csoportban. A futópálya 
az Engel János utca Kollégium felőli oldalán volt. A járda felőli sávban lefelé, a másik 
sávban visszafelé futottak a versenyzők a Kollégiumtól a Vadász utcáig és vissza. 

Meghívtuk a drávafoki Csikesz Sándor Általános Iskola, a Nagyharsányi Általános Iskola 
és a siklósi Sztárai Mihály Református Általános Iskola tanulóit is a versenyre. Minden 
résztvevő egy pólót kapott ajándékba.

REFORMÁCIÓ 500. hálaadás, megőrzés és megújulás (2017. november 5.) 
A Pécsi Református Kollégium ünnepi gálaműsora a pécsi Kodály Központban. 

A nagyszabású gálaműsor három pillérre épült a Reformáció 500. évfordulójával 
kapcsolatban, a hálaadásra, a megőrzésre és a megújulásra.

A gálaest több órás műsorában a PRK korábbi és jelenlegi tehetséges óvodásai és diákjai 
műsorát tekinthette és hallgathatta meg a nagyszámú közönség. Az ünnepi alkalomra 
meghívtuk az Egyházmegye gyülekezeteinek tagjait, a tagintézmények dolgozóit, valamint 
a szülőket. 

Bibliaiskola felnőtteknek – sorozat
A második félévben – pályázati támogatással – Bibliaiskolát indítottunk a PRK-ba járó 

tanulók szüleinek, az érdeklődő gyülekezeti tagoknak, valamint a Kollégium környékén 
lakóknak. A sorozat alkalmain sajnos kevesen vettek részt.

Időpont Áhítat Előadás Bemutató

2018.01.17. Bóka András 
Bibliával a kezünkben. A Szentírás 
keletkezéséről és használatáról. 
Dr. Kádár Péter előadása

Jézus születésének és 
gyermekségének helyszínei. 
Tám László fotóművész 
diaporámái

2018.02.21. Kovách Péter Mit tanít a Biblia a böjtről? 
Szénási János előadása

2018.03.28. Győrfi Bálint A kereszt igaz története. 
Dr. Komlósi Péter előadása

2018.04.25. Németh 
Norbert

A Reformáció és a Biblia. 
Anyanyelvi bibliafordítások.
Kis László előadása

Szatyor Győző: Stáció

2018.05.30. Némethné 
Hesz Márta

Az első keresztyén gyülekezet 
kialakulása és élete. 
Németh Norbert előadása

Egyházmegyei ifjúsági és konfirmandus találkozó (2017. november 25.) 
A találkozó Fodor Ákos intézményi lelkipásztor szerevezésében az Egyházmegye és a 

PRK együttműködésében valósult meg.
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Szolgálatot végzők:
• Székely Zsolt lelkipásztor - áhítat 

• Fodor Ákos lelkipásztor - szervező

• Bartos Erika – kézműveskedés vezető

• RefiBand – ének (vezető: Fekete Etelka) 

• Kósa Attila (szülő) – kézműveskedés

• Kovách Péter – beszélgetőkör

Mi a trend? Egyházmegyei konfirmandus csendesnap (2018. május 5.)
A csendesnap az Egyházmegye és a PRK együttműködésében valósult meg.
Szolgálatot végzők:

• Bereczky Ildikó lelkipásztor – áhítat

• Sümegi Péter lelkipásztor – szervező

• Sümegi Péterné – bibliaismereti vetélkedő

• Bartos Erika – kézműveskedés

• Kovách Péter – beszélgetőkör

Reformáció és Biblia vándorkiállítás
A Magyar Bibliatársulat által összeállított vándorkiállítás a tanév során minden 

tagintézményben megtekinthető volt.

Intézményi hitoktatói munkaközösség
Az intézményi hitoktatói munkaközösséget dr. Kádár Péter főigazgató hozta létra abból 

a célból, hogy a Kollégiumban hitoktatóként, vallástanárként dolgozó pedagógusok és 
lelkipásztorok találkozzanak egymással, megbeszéljék a közös kérdéseket és segítsék 
egymás munkáját. A munkaközösség vezetője: Kovách Péter intézményi lelkipásztor

2018-2019
Az intézményi lelkészi szolgálatban a 2018/2019. évi tanévben az elmúlt tanévhez képest 

jelentős változást jelentett Fodor Ákos lelkipásztor elmenetele. Ennek következtében a 
pécsi általános iskola, a középiskola és az internátus lelkipásztora Kovách Péter volt, akihez 
hozzátartozott a nagyharsányi tagintézmény intézményi lelkészi feladatainak elvégzése 
is 2019. április 1-ig. Az ő feladatköre az általános iskola és a középiskola tantestületének 
lelkigondozása, a hitéleti alkalmak szervezése, koordinálása, illetve megtartása. 2019. 
április 1-től kapcsolódott be az intézményi lelkészi szolgálatba Hampel Réka lelkipásztor, 
aki a tanév végéig ellátta a középiskolai szolgálatokat, valamint a nagyharsányi lelkészi 
szolgálatot. Nagyharsányban hetente két napot tartózkodott. Az óvodában a lelkészi 
szolgálatot Némethné Hesz Márta látta el félállásban. A drávafoki Csikesz Sándor Általános 
Iskolában a lelkészi szolgálatokat Unger Károly, a Drávafok-Kétújfalui Református 
Társegyházközség lelkipásztora végezte. Nagy Mariann, kozármislenyi lelkipásztor 2-2 
hittancsoportnak tartott hittanórákat a pécsi általános iskolában és a középiskolában. Az 
internátusi bibliaórák tartásába bekapcsolódott Fényes Endre lelkipásztor és Győrfi Bálint 
zengővárkonyi lelkipásztor, esperes.
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2019-2020
Az intézményi lelkészi szolgálatot a 2019/2020. évi tanévben négy lelkipásztor végezte 

a Pécsi Református Kollégiumban (PRK). Az óvodában a lelkészi szolgálatot Kisóvári-
Németh Márta látta el félállásban. A drávafoki Csikesz Sándor Általános Iskolában a 
lelkészi szolgálatokat Unger Károly, a Drávafok-Kétújfalui Református Társegyházközség 
lelkipásztora végezte. A pécsi általános iskola, középiskola és internátus lelkipásztora 
Kovách Péter volt teljes állásban. Az ő feladatköre az általános iskola, a középiskola és az 
internátus tantestületének lelkigondozása, a hitéleti alkalmak szervezése, koordinálása, 
illetve megtartása. Ő vezette a kollégiumi hittanos munkaközösséget. Hampel Réka 
lelkipásztorhoz tartozott a nagyharsányi tagintézmény intézményi lelkészi feladatainak 
ellátása. Ő, amellett, hogy a pécsi általános iskolában magyar nyelv és irodalmat, a 
középiskolában hittant tanított, segített a két pécsi intézményben a lelkészi feladatok 
végzésében.  

Rajtuk kívül Nagy Mariann lelkipásztor két csoportnak tartott hittanórákat a pécsi 
általános iskolában és egy csoportnak a középiskolában. Kisóvári-Németh Márta 
lelkipásztor az általános iskolában tartott három csoportnak hittanórát. Ebben a tanévben 
az általános iskolában külön-külön csoportban voltak a hétfő reggeli áhítatok az alsósok 
és a felsősök részére. Az alsósok reggeli áhítatait Kisóvári-Németh Márta tartotta, a felső 
tagozatosok Kovách Péterhez tartoztak. Az általános iskolai hittanoktatást Duchnovszky 
Julianna, Fikó Andrea és Kovács Márta végezte. 

Fodor Ákosné lelkipásztor, vallástanár a középiskolában öt csoportnak, Sümegi Péterné 
pedig két csoportnak tartotta a vallásórákat. 

Az internátusi bibliaórákat Sümegi Péterné internátusvezető, Győrfi Bálint esperes-
lelkipásztor, Fényes Endre lelkipásztor és Kovách Péter tartotta.

Történeti visszatekintésként dr. Kádár Péter főigazgató úr felkérésére Kovách Péter 
elkészített egy kimutatást arról, hogy az elmúlt 10 évben a hit- és erkölcstan csoportokba 
járó tanulóink létszáma alapján milyen volt a felekezeti megoszlása a Pécsi Református 
Kollégiumba járó diákoknak. Az első szám a református hit- és erkölcstanra járók számát, 
a második szám pedig a római katolikus hit- és erkölcstanórára járók számát mutatja az 
adott tanévben.

Felekezeti megoszlás a Pécsi Református Kollégiumban a hittancsoportok létszáma 
alapján 2010-2020 között

Tanév Pécs Gimi Pécs Nagyharsány Drávafok
2010-2011 159/96 270/118 96/58 42/27

2011-2012 176/84 261/127 83/69 38/31

2012-2013 156/68 278/130 93/65 37/31

2013-2014 134/79 261/131 89/69 44/25

2014-2015 131/78 280/131 90/66 31/34

2015-2016 133/81 298/123 84/76 33/24

2016-2017 139/79 295/119 72/81 40/38

2017-2018 167/72 296/125 67/84 47/34

2018-2019 168/77 300/124 82/76 53/37

2019-2020 178/82 305/127 77/78 53/40
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Hitéleti események a Pécsi Református Kollégiumban 2016-2020 között

A PRK pécsi intézményeit érintő hitélettel kapcsolatos közös események

Közös pedagógus csendesnap – 2019. augusztus 23.
A csendesnap témája: Az idő. Részletes beszámoló a Középiskola hitéleti anyagában 

olvasható.

Reformációi emlékfutás 
1517 méteres táv lefutása a Reformáció tiszteletére. Tavaly az emlékfutás elmaradt. Idén 

a pécsi általános iskolások és szüleik mellett a drávafoki református általános iskolások 
tudtak eljönni a versenyre. A középiskolások nem tudtak részt venni az alkalmon, mert 
aznap volt a kibocsátó istentiszteletük.  A verseny időpontja: 2019. október 25. péntek volt.

Szeretetdoboz
Decemberben megszerveztük a Szeretetdoboz akciót. 

A Szeretetszolgálati Irodától kapott egységdobozokba gyűjtöttük 
az adományokat: tartós élelmiszert, ruhaneműt, taneszközöket, 
könyveket, játékokat. Az összegyűlt 94 doboz adományt elvittük 
Drávafokra és Nagyharsányba, az ottani szegénysorsú tanulók 
megsegítésére. Az adományok gyűjtésében az általános iskola és 
a középiskola tanulói egyaránt részt vettek.

Imakör
Az Imakör alkalmai havi váltásban szerdánként vagy csütörtökönként 07:25-07:45 

között voltak új helyszínen, az átalános iskola igazgatói irodájában. A résztvevők száma 
jelentősen növekedett az elmúlt évekhez képest, 8-15 fő között mozgott. Megfigyelhető 
volt, hogy sok olyan pedagógus is részt vett ezeken az alkalmakon, akik korábban nem. 
A karantén időszakában először úgy hirdettük meg ezt az alkalmat, hogy mindenki otthon, 
ugyanabban az időpontban imádkozzon a javasolt és egyéni imatémák szerint. Májustól 
kezdve az alkalmakat online tartottuk. A résztvevők száma nagymértékben megnőtt. Volt, 
amikor 20 fő vett részt. Nagyharsányból is becsatlakoztak néhányan.

Kovách Péter 
intézményi lelkipásztor

Győrfi Dániel az adományokkal
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Kiemelkedő események az elmúlt években

Internátusi nevelők országos református szakmai találkozója  
2016. március 15-16.

A szakmai találkozó előadói: dr. Barna Viktor, dr. 
Szontagh Pál, dr. Kocsis Mihály, Bánné Mészáros 
Anikó és Rozgonyi Zoltán 

Dr. Barna Viktor „A kollégiumi szakértő 
tapasztalatai a Pedagógus Életpályamodell - 
Pedagógus Szakmai Ellenőrzés eljárásokkal 
kapcsolatban” címmel tartott előadást a 
pedagógusminősítési rendszer és a tanfelügyelet 
jelentőségéről és aktuális kérdéseiről, annak 
gyakorlati feladatairól. Dr. Szontagh Pál „A 
pedagógusminősítés keresztyén aspektusáról” 
beszélt, fókuszba állítva a keresztyén pedagógiát 

a keresztyén pedagógust kiemelve azt, hogy a hitélet, a keresztyén identitás, példamutató 
keresztyén életgyakorlat éppúgy elvárt „követelmény”, mint a szakmai tudás, pedagógiai 
elhivatottság, vagy közéleti tevékenység. Dr. Kocsis Mihály „A többszörös intelligenciáról” 
tartott előadásában felhívta a figyelmet többek között a Gardner-féle megközelítésre, 
amely a korábbi intelligencia-értelmezést szélesebb keretbe emeli. Ennek az 
értelmezésváltozásnak nagy szerepe 
lehet a tudás definiálásában és annak 
iskolai illetve iskolán kívüli gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatban, továbbá 
természetesen az intelligencia 
mérésekben. A „Nem kontrollált 
előfeltevések” című előadásában a tanár 
úr egyebek mellett kitért arra, hogy 
a kutatások a kompetenciaterületek 
közötti összefüggések (pozitív-negatív 
eltérések) arra mutatnak rá, hogy 
mindenképpen szükséges a pedagógusképzés mindennapi gyakorlatának folyamatos, 
újragondolása, újratervezése. Bánné Mészáros Anikó „Az öt szeretetnyelv pedagógia 
tevékenységben való hatékony alkalmazásáról”, annak lehetőségeiről illetve fejlesztési 
lehetőségeiről és az ehhez kapcsolódó pedagógus kompetenciák komplexitásáról szólt 
az internátusi nevelés területén szolgáló pedagóguskollégáknak. Rozgonyi Zoltán „Az 
internátusi levelezőrendszer” tapasztalataival kapcsolatban felhívta a résztvevők figyelmét 
az internátusok közötti szakmai kapcsolat jelentőségére, beszámolt annak eredményeiről 
és rövid-hosszútávú terveiről. A színvonalas, aktuális információkat, gyakorlati 
tapasztalatokat, tudományos eredményeket, magában foglaló előadások szakmai 

„térlátáshoz” juttatták a résztvevőket. Megtiszteltetésnek tartom, hogy intézményünk 
láthatta vendégül a konferencia előadóit és résztvevőit és azt gondolom, hogy a szakmai 
fejlődés, az intézmények közötti hivatalos kapcsolat ápolása és a személyes kontakt 
szempontjából is rendkívül hasznos és tartalmas volt ez a rendezvény.

Sümegi Péterné 
internátusvezető
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Református Óvodák XXV. Jubileumi Kárpát-medencei Szakmai Találkozója. 
Pécs, 2016. április 15-16.

A Pécsi Református Kollégiumba hívta az 
óvodapedagógiai szakma iránt érdeklődőket 
a Református Pedagógiai Intézet és a Pécsi 
Református Kollégium Óvodája. 

Az országból, Délvidékről és Erdélyből összesen 
mintegy 250 óvodapedagógus érkezett intézmé-
nyünkbe a kétnapos szakmai rendezvényre, mely-
nek témája a többszörös intelligencia fogalma, a 
többszörös intelligenciára alapozott pedagógiai 
munka hatékonyságnövelő lehetőségei az óvodai 

tevékenységszervezésben, differenciált fejlesz-
tésben. A köznevelés legújabb innovációja - a 
pedagógus  életpályamodell bevezetése - ke-
resztyén aspektusának értelmezését dr. Szon-
tagh Pál, az RPI főigazgatója segítette az egybe-
gyűltek számára.  

Az öt szeretetnyelv pedagógiájáról, Bánné 
Mészáros Anikó, az RPI pedagógiai szakértője 
tartott előadást.

A vacsorát követően, népi tánccal, mesedramati-
zálással, táncházzal, és villányi borok kóstolásával, 
szabadprogramként városnézéssel kedveskedtünk 
vendégeinknek.

  A konferencia második napján az első nap során elméletben hallottak gyakorlati 
megvalósítását próbálhatták ki az óvodapedagógus kollégák. Óvodánkban intelligencia 
labirintust járhattak be a Föld napjához kapcsolódóan, megtekinthették tervezési doku-

mentumainkat, ötletet adtunk 
az intelligencia területekhez 
kapcsolódó fejlesztőjáték gyűj-
temény létrehozásával. S hogy 
élményekkel, városunk kultu-
rális és református emlékeivel is 
gazdagabban térhessenek haza 
a résztvevők az óvodalátogatás 
mellett forgószínpadszerű cso-
portos programokkal zártuk 
alkalmunkat. A vendégek el-
juthattak a Zsolnay Kulturális 
Negyedbe, megismerhették a 

Gyugyi Gyűjteményt, városnézést szerveztünk kisvonattal valamint a kertvárosi reformá-
tus templomot, a belvárosi református templomot és a reformációtörténeti kiállítást te-
kinthették meg.  

Babocsánné Katona Ágnes 
óvodavezető
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100 éves a Pécsi Református Kollégium (2016. október 5.)
A Pécsi Református Kollégium (PRK) jogelőd intézménye, a Felsőbaranyai Református 

Egyházmegye által alapított polgári leányiskola és internátus 100 évvel ezelőtt, 1916. október 
2-án kezdte meg első tanévét. A jubileumra 
emlékezve az intézmény emléktábla 
állítással egybekötött hálaadó ünnepséget 
tartott Siklóson és Pécsett 2016. október 
5-én. Siklóson a Sztárai Mihály Református 
Általános Iskola előtt dr. Komlósi Péter, a 
fenntartó Siklós-Máriagyűdi Református 
Társegyházközség lelkipásztora, dr. Kádár 
Péter, a PRK főigazgatója, Vargáné Józsi Anita, 
a siklósi iskola igazgatója és Pintérné Lázok 

Orsolya, a PRK Nagyharsányi Általános Iskolájának igazgatója köszöntötte a jelenlevőket. Dr. 
Ács Marianna, a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának vezetője a siklósi református 
polgári leányiskola kezdeteivel és későbbi történetével ismertette meg a jelenlevőket. A siklósi 
iskola diákjainak műsora után az emléktábla leleplezésére és megkoszorúzására került sor. 

A pécsi emléktáblát dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár, az Igazgatótanács elnöke 
és Győrfi Bálint, a Baranyai Református Egyházmegye lelkészi főjegyzője leplezte le. Ezután 
került sor a koszorúzásra. A hálaadó ünnepség a sportcsarnokban folytatódott.

Az ide meghívottak között szerepeltek a polgári leányiskola volt növendékei is. 
Az alkalom istentisztelettel kezdődött, amelyen Győrfi Bálint hirdette Isten igéjét. Dr. Hoppál 
Péter köszöntő beszéde után a „Reformáció 500” alkalmából szervezett Sztárai Programot 
dr. Kádár Péter, a Kollégium főigazgatója nyitotta meg. Ezután dr. Ács Marianna tartott 
előadást „Epizódok a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának és 
internátusának múltjából” címmel.

Nagy sikert aratott Hoppál Hunor és Szilágyi Levente 10.B osztályos tanulók „Dédanyáink 
szorgalma, avagy mi állt anno a jeles mögött?” című, diavetítéssel kísért előadása, amivel 
szeptember 23. és 25. között Debrecenben 4. helyezést értek el a Református Tehetséggondozó 
Alapítvány és a Debreceni Református Kollégium által szervezett „Rejtőzködő kincseink” című 
tudományos diákköri konferencián.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget, majd a vendégeket a Kollégium állófogadáson 
látta vendégül.

A pécsi ünnepi istentisztelet résztvevői a Kollégium sportcsarnoka előtt

Dr. Komlósi Péter köszöntője
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Protestáns Iskolatörténeti Mozaik (2016. október 25.)
Október 25-én Pécsett, a Tudásközpontban megnyílt a több hónapnyi előkészítő munka 

után létrejött Protestáns Iskolatörténeti Mozaik című vándorkiállítás.
Célja, hogy a reformáció 500 évének iskolatörténetén keresztül mutassa be azokat a 

máig ható folyamatokat - illetve az azokat közvetítő oktatási intézményeket -, amelyek 
kultúránkat formálták, formálják ma is. 

 A megnyitón az igei szolgálatot Aradi András (Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye) 
és Kovács János (Baranyai Református Egyházmegye) esperesei látták el. A kiállítást dr. 
Hoppál Péter kulturális államtitkár nyitotta meg. Köszöntőt mondott dr. Hafenscher 
Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkáját segítő miniszteri biztos, dr. Papp Kornél, 
a Református Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának tagja, a kiállítás szervezője. 
A kiállítás szakmai kurátora, dr. Gáborjáni Szabó Botond gyűjteményigazgató (Tiszántúli 
Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei) szakmai szempontból mutatta be 
a tárlatot.

A kiállítás anyagának ösz-
szeállításában a felkért in-
tézmények pedagógusai, 
munkatársai működtek 
közre, az egységes szakmai 
anyagot dr. Gáborjáni Szabó 
Botond készítette, ő vezet-
te a megvalósítás múzeu-
mi-szakmai folyamatát is. 
A kiállítás a pécsi helyszín 
után eljutott a Kárpát-me-

dence 14 városába. Kiemelt célja volt, hogy nemcsak az érintett protestáns intézmények, 
gyülekezetek, hanem a világi közönség számára is érdekes látnivalót tartalmazzon. A 37 
molinó mellett korhű öltözékek felpróbálásával vagy éppen interaktív eszközökkel kerül-
hettünk közelebb mindahhoz, amit a reformáció első 500 évének hazai oktatástörténete 
üzen. A kiállításra Intézményünk is készített nyolc darab roll-upot, amin a PRK történetét 
mutatja be.

Kárpát-medencei Református Általános Iskolák IV. Találkozója
Pécs, 2017. június 29 – július 1.

JÚNIUS 29., CSÜTÖRTÖK JÚNIUS 30., PÉNTEK JÚLIUS 1., SZOMBAT

15.00 PRK főépület: Érkezés, 
regisztráció a Kollégiumban, 
szállás elfoglalása 

7.15 reggeli 8.00 Reggeli, úticsomag 
átvétele

16.00 Nyitó áhítat – 
Dr. Jakab-Szászi Andrea 
katechetikai igazgatóhelyettes, 
RWPI

8.00 Nevelés – szívvel, 
lélekkel – 
Dr. Pécsi Rita PhD 
neveléskutató

9.00 Áhítat
Helyszín: Pécs-Belvárosi 
Református Egyházközség 
temploma 

16.20 Köszöntés, az 
intézmény rövid 
bemutatása – 
Dr. Kádár Péter főigazgató

8.50 Nevelés – a szeretet 
erejével – 
Dr. Demeter László igazgató, 
ACSI Alapítvány

A kiállítás első látogatói
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JÚNIUS 29., CSÜTÖRTÖK JÚNIUS 30., PÉNTEK JÚLIUS 1., SZOMBAT

16.30 A konferencia 
köszöntése(10 perces 
köszöntések)

Őri László alpolgármester, Pécs 
MJV

Dr. Páva Péter igazgató, Pécsi 
Tankerületi Központ

Ritter Betty, főosztályvezető, 
OH-Pécsi POK

Ábrám Tibor, a MRE Zsinatának 
világi alelnöke

9.30 Kávészünet 09.30 Keresztyén nevelés 
és nemzeti művelődés 
a Reformáció 500. 
évfordulóján – 
Ábrám Tibor, a MRE Zsinatának 
világi alelnöke

10.00 Szekciók: 
Pozitív fegyelmezés, 
Szeretetnyelvek a 
pedagógiában minitréning 
3 órában (Kelemen Gabriella, 
RPI)

Élménypedagógia (ACSI)

Kooperatív tanulás (Moharos 
Ágnes mesterpedagógus, 
szaktanácsadó, és Dormán 
Gáborné fejlesztőpedagógus, 
PRK) 

17.10 Megnyitó előadás: 
A reformáció tanítása 

– A tanítás reformációja – 
Szontagh Pál igazgató RPI

13.00 Ebéd, csendes pihenő, 
beszélgetés

10.00 A szekciók 
beszámolója
szekcióvezetők 15 percben

18.00 Vacsora 13.45 Választható szabadidős 
programok:

• Siklós-Villány-Nagyharsány
• Orfű-Abaliget

10.45 A konferencia üzenete – 
Dr. Papp Kornél irodavezető, 
MRE Zsinati Iroda Oktatási 
Iroda

19.00 szabadidős programok:
• Zsolnay-negyed,
• Tudásközpont, Kodály 

Központ,
• Tudásközpont, 
• Belvárosi séta (Székesegyház, 

Széchenyi tér)

19.00 Vacsora 11.00 Záró istentisztelet 
úrvacsoraosztással 

20.00 Esti programok: 
• Vivat Bacchus eEgyüttes
• Táncház – a pécsi 

pedagógusokkal
• Borkóstolás  a Villány-siklósi 

borvidék kincseiből

12.010 Hazautazás 

Villányi borkóstoló Nadrai Attila pincéjében
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A Kollégiumi Vegyeskar az USA-ban és Kanadában
A Reformáció 500 és nemzeti összetartozásunk jegyében Kollégiumunk Vegyeskara 2017. 

augusztusában az Egyesült Államokban, Cleveland Ohióban és Kanadában, Torontóban 
szolgált a kinti magyar gyülekezetek istentiszteletein, ünnepségein. Az utat az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Civil Alapprogram és Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata támogatta. A kórusszolgálatok alkalmával a cleveland-i, lorain-i és 
torontói magyar gyülekezetek összesen közel 3 m Ft értékű adományából rendeztük be az 
új iskolaépület tankonyháját. 

A Drávafoki Általános Iskola 10 éves évfordulója
A Pécsi Református Kollégium tagintézményeként visszatérhettünk református 
gyökereinkhez. A jubileumi ünnepségről részletes beszámoló olvasható az Évkönyv 
drávafoki iskoláról szóló fejezetében. 

Dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár ünnepi beszédet mond a kanadai magyarok augusztus 20-dikai ünnepségén,  
amelyen Kórusunk műsorral közreműködött.

Az ünnepi megemlékezés vendégei (balról jobbra): Szatyor Győző népművész, Pálfy Tibor polgármester (Drávafok), Nagy Árpád 
polgármester (Bogdása), Varga Mariann igazgató, dr. Nagy Anna egyházmegyei gondnok, dr. Hoppál Péter igazgatótanácsi elnök, 

Unger Károly lelkipásztor, Sümegi Péter egyházmegyei főjegyző
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Kárpát-medencei református oktatási intézmények közös évnyitója
2019. augusztus 31-én az a megtiszteltetés érte a Pécsi Református Kollégiumot, hogy 

a Kárpát-medencei református oktatási intézmények közös évnyitóját rendezhette meg. 
Az ünnepély kezdetét jelző harangszó több mint ötszáz embert szólított a Sportcsarnokba. 
Az itt megrendezett évnyitó istentiszteleten dr. Bogárdi Szabó István püspök az ApCsel 
15,7-11 alapján tett tanúbizonyságot a gyülekezetnek a hagyományok megőrzésének 
jelentőségéről. A közel nyolcvan határon túli és magyarországi oktatási intézmény 
küldötteit dr. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is köszöntötte, aki beszédében méltatta 
a kormány óvoda- és iskolafejlesztési programjait.  

További beszédek hangzottak el dr. Kádár Péter főigazgató úr, Győrfi Bálint esperes, 
dr. Huszár Pál főgondnok, dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő és dr. Bódis József 
államtitkár úr előadásában. A Makkai Sándor-díj átadását követően az egyházi vezetők fát 
ültettek az iskola udvarán, majd kopjafa avatására került sor. 

A kettős ünnep alkalmából dr. Hoppál Péter által felajánlott kopjafa avatása: dr. Krasznai Csaba amerikai püspök és dr. Szabó István 
dunamelléki püspök iskolai vezetőkkel és diákokkal

Felszólalók köszöntik a Kárpát-medencei Református Tanévnyitó résztvevőit: (balról jobbra) dr. Gulyás Gergely miniszterelnökséget 
vezető miniszter, dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár, dr. Hoppál Péter, az Igazgatótanács elnöke
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Kiemelkedő események az elmúlt években

Az események sorát koronázta az új iskolaépület szalagátvágó ünnepsége, mely után a 
nagyobb közösség is birtokba vehette a 450 diáknak otthont adó teljesen akadálymentes 
épületet. 

Szalagátvágás az új iskolaépület avatásán: (balról jobbra) dr. Hoppál Péter, az Igazgatótanács elnöke, Győrfi Bálint esperes,  
dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár, dr. Szabó István püspök, dr. Kádár Péter főigazgató, Hátrébb: (balról jobbra) 

dr. Huszár Pál, a zsinat világi elnöke, Sümegi Péter egyházmegyei főjegyző és dr. Krasznai Csaba amerikai püspök.

Az iskolaavatáson dr. Krasznai Csaba, az Egyesült Államokban működő Kálvin zsinat püspöke (bal oldalon), valamint Szenn Péter, a 
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke (jobb oldalon) szolgált igeolvasással, imádsággal
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Bevezetés

Új iskolaépületünk építészeti értékét mutatják az építész-tervező Kokas Ignác és építész irodája által elnyert rangos szakmai díjak.



43

Pályázatok 2016-2020

Pályázatok 2016-2020
(Összefoglaló táblázat)

A beszámolót készítette: Harkainé Pintér Adrien

Időpont Esemény/téma Eredmény
Támogatási 

Összeg / 
Státusz

2016/09/30
REFORMÁCIÓ 500
REB-16-1-PROG-0055
500 év /100 év

500 éves a Reformáció, 100 
éves a Pécsi Református 
Kollégium. Jubileumi 
rendezvények és a Komplex 
nap támogatása.

500.000 Ft

2016/10/15

REFORMÁCIÓ 500
REB-16-02-PROG-0125
Sztárai program és a REF500 
emlék CD kiadvány támogatása.

Emlék CD elkészült, a 
Sztárai program sikeresen 
halad.

400.000 Ft

2017/04/15

REFORMÁCIÓ 500
REB-17-PROG-0248
Reformáció Emléktúra 
Pedagógusoknak.

Az emléktúra Sárospatak-
Debrecen
megvalósult.

800.000 Ft

2017/04/30

16169/2017/KULTIG
Pécs-Lahti testvérvárosok 
egyházzenei találkozója. 
Államtitkári támogatás.

Az LSP Gospel Bigband 
és LSP Brass finn fúvós 
együttesek Magyarországra 
látogatása.
23 fős delegáció

2.500.000 Ft

2017/06/02 PMJV. Pécs Önkormányzati 
Támogatás

Az anyaország szíve 
dobbant az óceán 
túlpartján is. A zsoltárok 
üzenetét énekelték.
PRK Kórusának USA útja.

1.000.000 Ft

2017/06/21

NKA- A2016/N6774_ zenei 
kollégium
A Pécsi Református Kollégium 
Lemezbemutató koncertkörútja 
Észak-Amerikában

Az anyaország szíve 
dobbant az óceán 
túlpartján is. A zsoltárok 
üzenetét énekelték.
PRK Kórusának USA útja.

 750.000 Ft

2017/07/20

NKA- A2016/N8546_ miniszteri 
támogatás
A Pécsi Református Kollégium 
Kórusának tengerentúli 
vendégszereplésére

Az anyaország szíve 
dobbant az óceán 
túlpartján is. A zsoltárok 
üzenetét énekelték.
PRK Kórusának USA útja.

4.500.000 Ft

2017/07/31

EFOP 185-17-0030 _Menő menzák 
az iskolában
Ételem, az életem. Egészséges 
étkezést és életstílust népszerűsítő
programok megvalósítása 
a 6-14 éves korosztályban. 
(Eszközbeszerzés: konyhai 
infrastruktúra fejlesztésére)

Egészséges táplálkozás 
népszerűsítése
Tankonyha
Tankert eszközök

19.980.713 Ft
Megvalósító:
 Timóteus 
Alapítvány
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Időpont Esemény/téma Eredmény
Támogatási 

Összeg / 
Státusz

2017/10/15

EGYH-18-0713_ A TE BIBLIÁD @
„Multimédiás és közösségépítő 
bibliaismereti programok 
fiataloknak 
és a nevelési partnerséggel érintett 
generációknak.”

Sztárai program
Keresztény hősök kiállítás
Csendesnapok
Bibliaiskola felnőtteknek

 4.315.000 Ft

2018/03/01

EFOP-3.3.2.-16-2016-00324
„Levéltár-pedagógia Baranya 
megyében a köznevelés 
eredményességéért” című projekt
2017.12.01.-2019.01.31.

Partnerségben megvalósuló 
program
Havi szakkör
Tehetséggondozás
Téma hetek

Megvalósító 
a Baranyai 
Református 
Egyházmegye

2018/07/30 Lépj_Pécs  Faültetési Pályázat
PRK Óvoda

15 fa és 15 cserje
Kiültetés: 2019.03.01.

Tárgyi 
támogatás

2018/08/31 PMJV. Pécs Önkormányzati 
Támogatás

PRK Kórus 
Franciaországban tett 
koncert útja

400.000 Ft

2018/09/21. NKA- Működő kórusok 
támogatása

A PRK kórusának 
nemzetközi programjaira 
kapott támogatása.

1.000.000 Ft

2018/11/22 EGYH-KCP-19-0089 „Domestici 
Dei – Isten háznépe”
Családi életre nevelés a PRK-ban

1. Iskolakert/ tankert
2. Tankonyha

400.000 Ft

2018/12/15
PMJV. Pécs Önkormányzati 
Támogatás:
02-2/1119-6/2018. PRK Óvoda

Óvodai játékok beszerzése. 140.000 Ft

2019/09/01

EFOP-4.1.5.-16-2017-00067              
Köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztése
ERFA

Drávafok tornaterem 
építése, iskola bővítés és 
felújítás

Megvalósító 
a Baranyai 
Református 
Egyházmegye

2019/02/20

NEMZ-N-19-0010

Örökségünk, karnyújtásnyira: 
Szlavónia projekt
Tanulmányi Emléktúra

Ókeresztyén és magyar 
emlékhelyek megismerése 
az Isztriai félszigeten. Az 
alsó baranyai és a szlavóniai 
magyar reformátusok 
történetének megismerése. 
Közös megemlékezések 
a Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából.

1.000.000 Ft

2019/09/01 HEKS. 949.335
Hozzájárulás az Inkluzív 
Református Iskolák Projektjéhez

Drávafoki és Nagyharsányi 
tagintézmények projektje. 
Eszközbeszerzés, képzések.

6.000.000 Ft
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Időpont Esemény/téma Eredmény
Támogatási 

Összeg / 
Státusz

2019/09/25

2/960-4/2019
PRK Óvodája udvari biztonsági 
kamerarendszerének 
kialakításához szükséges 
támogatás igénylése.

Biztonsági kamerák 
elhelyezése  469.000 Ft

2019/09/25
2/166-9/2019
PRK Óvodája udvari játékeszköz 
fejlesztésének támogatása.

Játszótér fejlesztés, 
Napelemes mozgásérzékelő 
kültéri lámpák
Kültéri játékok

8.000.000 Ft

2019/11/30

EGYH-KCP-20-0928- „sokan egy 
test vagyunk Krisztusban”-
 Célok: A munkatársi közösség 
kohéziójának erősítése, a 
tanévre kitűzött és a hosszú 
távú pedagógiai – szakmai célok 
elmélyítése.

Tanári csendesnap 
a PRK pedagógusai és 
a pedagógiai munkát 
közvetlenül segítő 
alkalmazottak (110 fő) 
részére

300.000 Ft

2020/02/07

NEA-UN-20_O_V
Tudás átadás informális (iskolán 
kívüli) módon 
Új Nemzedék projekt

Családi Nap 
Forgószínpadszerű 
rendezvények
Közös főzés 

1.000.000 Ft
Megvalósító:
Timóteus 
Alapítvány

2020/10/31 PMJV. Pécs Önkormányzati 
támogatás:

Óvodai 
tehetséggondozáshoz 
eszköz beszerzés

250.000 Ft

2020/10/31 PMJV. Pécs Önkormányzati 
támogatás:

Trianon 100
emlékműsorhoz 150.000 Ft

A Határtalanul program nyertes pályázatai

Pályázati 
Azonosító

Határon túli 
Település

Partner Iskola
Utazó 

csoport

Diák 
létszám 
(REFI)

Támogatás 
összege

HAT-16-
03-0018

Arad, Temesvár 
(RO)

Csiky Gergely 
Főgimnázium, Arad Gimnázium 40 2.215.000 Ft

HAT-16-10-
0021

Bene, Péterfalva 
(UKR)

Kárpátaljai 
Akcióprogram, 
Péterfalvai 
Református Líceum

Gimnázium 40 3.430.174 Ft

HAT-17-03-
0150

Csíkszereda 
(RO)

Márton Áron 
Főgimnázium Gimnázium 38 3.880.280 Ft
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Pályázati 
Azonosító

Határon túli 
Település

Partner Iskola
Utazó 

csoport

Diák 
létszám 
(REFI)

Támogatás 
összege

HAT-17-03-
0151 Nagyenyed (RO)

Nagyenyedi 
Református 
Kollégium

Gimnázium 20 1.09.698 Ft

HAT-17-01-
01013

Partium és 
Erdély körút 
(RO)

Szent Ferenc 
Alapítvány 
Gyermekotthona

Általános 
Iskola, 
Drávafok

58 2.533.000 Ft

HAT-18-01-
0940

Felvidék és 
Kárpátalja (SK + 
UKR)

Mezőgecsei 
Általános Iskola

Általános 
Iskola,
Drávafok

64 3.689.739 Ft

HAT-18-
02-0058 Péterfalva (UKR)

Kárpátaljai 
Akcióprogram, 
Péterfalvai 
Református Líceum

Gimnázium 39 3.900.000 Ft

HAT-19-
02-0073 Nagyenyed (RO)

Nagyenyedi 
Református 
Kollégium

Gimnázium 20 2.855.495 Ft

 HAT-19-
03-0111  Felvidék (SK) Kassai Református 

Gyülekezet  Gimnázium 31 2.540.000 Ft

HAT-20-
01-0355

Horvátország 
(HR)

Laskó, Általános 
Iskola

Általános 
Iskola,
Drávafok

68 5.571.803 Ft

HAT-20-
01-0408

Székelyföld 
(RO)

Gyergyóalfalu Sövér 
Elek Iskolaközpont

Nagyharsányi 
Általános 
Iskola

24 2.812.916 Ft
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A Pécsi Református Kollégium dolgozói munkájának 
elismerésére alapított díjak

Dizseri Sándor díj
A Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség presbitériuma által alapított Dizseri 

Sándor-díjra való felterjesztés kritériumai:
• Egy díjazott az általános iskola tantestületéből, egy a középiskola vagy az internátus 

nevelői közül kerüljön ki.

• Ha lehet, református pedagógus legyen a díjazott (indokolt esetben más vallású is), 
de mindenképp kötődjön gyülekezethez.

• Három letanított tanév után lehessen díjazni.

• A döntésben a munka hatékonysága, színvonala legyen a legfontosabb a diákok, 
kollégák „tetszésindexe” mellett.

A döntés születése: igazgató javaslata alapján a vezetőség vitatja meg, fogadja el 
a javaslatot. A Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség presbitériuma dönt a díj 
odaítéléséről.

Pro Schola Reformata Pécs díj
Dr. Hoppál Péter és felesége, dr. Hoppálné Erdő Judit 2011-ben hozták létre a „Pro 

Schola Reformata – Pécs” alapítványt. Céljuk, hogy segítsék és támogassák a kiemelkedő 
tehetségeket gondozó, az intézmény munkáját, megítélését kiemelten segítő 
pedagógusokat. A díjat a Pro Schola Reformata kuratóriuma ítéli oda.

A nevelőtestületekből (középiskola, általános iskola, internátus) egy pedagógus részesül 
díjban, aki az intézmény munkáját, megítélését a tanév során kiemelten segítette.

A díj odaítélésének kritériumai:
1. Az iskola hírnevét öregbítő esemény 

megszervezése.
2. A diákok rendszeres és eredményes 

felkészítése versenyekre.

3. A sok éven keresztül végzett áldozatos 
munka az iskoláért, és/vagy a gyülekezetért.

4. Évkönyv vagy iskolaújság szerkesztése.

„Pro Educatio Artis et Scientiarum” díj
A Pécsi Református Kollégium a keresztyén köznevelés szolgálatában kifejtett pedagógusi 

és vezetői munka elismerésére, saját forrásból díjat alapít. 
A díjat – elnevezésének megfelelően – mind a humán, művészeti és nyelvtudományok, 

mind a természettudományok, mind pedig a neveléstudomány kiváló művelőinek és azok 
eredményeit a gyermekek, a diákság, az óvoda és az iskola javára kamatoztató, gyakorló 
pedagógusoknak, intézményvezetőknek kívánja adományozni pályájuk elismeréséül.

Az elismerés célja a szakmai értékek valamint a személyes, hitbeli és emberi példaadás 
kiemelése, támogatása, mintául állítása a közösség elé, ezáltal a közösségért fáradozók 
ösztönzése szolgálatuk hűséges folytatására. 
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A díjat a 2016-2017 évi  tanév végétől indítja útjára abban a reményben, hogy a Kollégium 
következő tanéveiben is megszakítás nélkül kiosztható lesz az arra érdemes jelölteknek.

A díj megnevezése: Pro Educatio Artis et Scientiarum, a Művészetek (Humántudomá-
nyok) és a Természettudományok Oktatásáért díj.

Alapító: Pécsi Református Kollégium.
A díjat odaítélő szervezet: Kollégiumi Tanács.
Díjbírálat rendje: tanévenként egy alkalommal, tanév végén, tagozatonként 2-2 fő, 

tudományterületenként 1-1 fő részére adható.
Jelölés: a Kollégiumi Tanács vagy a Kollégium valamelyik intézményegységének, 

tagintézményének nevelőtestületi döntése alapján.
A díj tagozatai: 

• „pályadíj”: vezetői, pedagógusi pálya elismerése

• „szolgálati díj”: vezetői, pedagógusi szolgálat elismerése
A jelöltség feltételei:
„Pályadíj” kategória:

•  legalább 25 év szolgálati idő a pedagógus életpályán

• legalább 10 év a Pécsi Református Kollégium szolgálatában 

• kiemelkedő szakmai tudás

• diákteljesítményekben is mérhető, eredményes tanári munka, és/vagy az iskola 
fejlődésében tükröződő, kiváló vezetői teljesítmény

• gyakorló keresztyén életvitel

• példás nevelői és közösségszervező életút.

„Szolgálati díj”:
• legalább 10 év szolgálati idő a pedagógus életpályán

• legalább 5 év a Pécsi Református Kollégium szolgálatában 

• kiemelkedő szakmai tudás

• diákteljesítményekben is mérhető, eredményes tanári munka, és/vagy az iskola 
fejlődésében tükröződő, kiváló vezetői teljesítmény

• példás nevelői / vezetői és közösségszervező élet; a nevelő / vezető egész 
személyisége, általános emberi magatartása hitelesíti pedagógiai munkáját.

Bonum Servitium díj
Bonum Servitium díjjal a kiemelkedő munkát végző segítő munkatársakat jutalmazza a 

Kollégiumi Tanács
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A PRK eseményei az interneten 

Egész intézmény

Kórus

Pécsi Általános Iskola

Internátus-tehetséggondozás

Középiskola-tehetséggondozás

Pécsi református óvoda

Zöldülj, Földünk! kampány-
ban vett részt 2019-ben az 

akkori 2.b osztály (3:00)

Húsvéti karanténos üzenet 
(2019 tavasz) (2:12)

Pécsi refi ovi karácsonyi 
műsora (15:52) (2020.)

Időutazás a reformáció 
korában (1:42)

Városi tanévnyitó
(2017. aug. 31.) – (5:31)

összefoglaló

 REFI 25 (2017.okt.27.) - 
(13:28) rövid összefoglaló a 

jubileumról

Hálaadás, megőrzés, 
megújulás

(KK, 2017.11.05.) (2:58:22)

 Kárpát-medencei ref. 
tanévnyitó és iskolaavató 

(2019. aug. 31.) (1:40)

 A PRK Kórusának 2017. 
május 21-i koncertje 

(1:00:00) a Pécs-Kertvárosi 
Ref. Templomban

16. Pécsi Advent - PRK 
Kórusainak adventi 

koncertje (2018.12.07.) 
(41:09)

Tálentum tábor 

(2018.aug.) (8:33)
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A Pécsi Református Kollégium dolgozói 
2016-2020

IGAZGATÁS
Dr. Kádár Péter középiskolai tanár-főigazgató
Fodor János főigazgatói titkár

ÓVODA
Pedagógusok

Acsádyné Antal Krisztina óvodapedagógus
Arnoldné Pap Klára óvodapedagógus
Babocsánné Katona Ágnes Eszter óvodapedagógus-igazgató
Benkő Jánosné óvodapedagógus
Bertáné Mezőfi Klára óvodapedagógus
Dányi-Nagy Hanna óvodapedagógus
Erdélyiné Lingl Helga óvodapedagógus
Fehér Eszter Tímea óvodapedagógus
Fledrich Béláné óvodapedagógus
Gyuradinovics Anita óvodapedagógus
Hegedűsné Rutai Hajnalka Tímea óvodapedagógus
Hegyi Anasztázia óvodapedagógus-gyógypedagógus
Joó-Weiling Fanni óvodapedagógus
Kisóvári-Németh Márta Gizella hitoktató lelkipásztor
Kopeczky Eszter óvodapedagógus-igazgatóhelyettes
Regősné Csanálosi Erzsébet óvodapedagógus
Szemere Norbertné óvodapedagógus
Sztojkovics Réka óvodapedagógus
Szőcs Anna Mária óvodapedagógus
Takácsné Balassa Adrienn óvodapedagógus
Bognár Eszter Rita (óraadó) konduktor
Gergely Barbara (óraadó) logopédus
Németh Henrietta (óraadó) logopédus-gyógypedagógus
Somogyváriné Hir Gabriella (óraadó) SNI fejlesztés

Nevelést-oktatást segítő munkatársak

Balogh Szabolcsné dajka
Bonyár Ildikó Annamária dajka
Galcsikné Brunner Judit dajka
Kiss Gyuláné dajka
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Koltainé Supák Hajnalka óvodatitkár
Lakat Anita dajka 
Mohainé Boldizsár Anita dajka
Orosz Judit Ágnes óvodatitkár
Petőné Bódis Mónika dajka
Takács Gáborné dajka
Weilingné Vata Emőke pedagógiai asszisztens

Technikai alkalmazottak

Balogh Lászlóné szakács
Cservenkáné Pencs Beáta konyhai kisegítő
Ferkov István karbantartó
Göltz Tiborné szakács
Mogyorósiné Szabó Erzsébet konyhai alkalmazott
Németh Lajosné konyhai kisegítő
Tóth Józsefné konyhai kisegítő
Vass Mariann konyhai kisegítő
Vízhányó Sándor karbantartó

ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉCS
Pedagógusok 

Antalné Árvai Kornélia tanító
Bartisné Gagyi Ágnes Borbála tanár
Bartos Erika tanító-igazgató
Bayné Bojcsev Mónika Boglárka tanító
Burián Tamás tanár
Cserháti-Horváth Judit tanító
Czár Tibor Jánosné tanár
Dormán Gábor Józsefné fejlesztőpedagógus
Duchnovszky Julianna tanár-hitoktató
Fekete Etelka tanár
Fikó Andrea tanár-hitoktató
Gasteigerné Hrubi Melinda Olga tanító
Gergicsné Pál Irén Teréz tanító
Güldner Gábor tanár
Hampel Réka Enikő tanár
Hegedűs Mónika tanító-gyógypedagógus-logopédus
Ignáczné Ribarics Irén Edit tanító-fejlesztőpedagógus
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Jávoriné Dőrfi Rita tanító
Kilián Balázs tanár
Kovács Márta tanító-hitoktató
Kovács-Molnár Kitti tanár
Kőnigsfelder Györgyi tanító
Krmpotic Ramóna tanító
Kúti Zoltánné Szijártó Tímea tanító
Majláth Zita tanár-szakmai tantárgyat oktató tanár
Maricsné Bányai Edit tanár
Matesz Kinga Diana tanár-középiskolai tanár
Mikulás Angéla tanár
Moharos Ágnes tanító
Molnárné Kiss Emőke tanító-igazgatóhelyettes
Pap Viktória tanár
Pavlovicsné Erényi Zsuzsanna tanár
Pintér Ágnes tanár
Réderné Hegedüs Andrea tanító
Sáricsné Horváth Judit Zsófia tanító
Schäfferné Trábert Gyöngyi Mária tanár
Schmidtné Varga-Zságer Ágnes tanár
Sebők Zsolt tanár
Spangenberger Andrea tanár-igazgatóhelyettes
Szalai Éva Erzsébet tanító
Szigethi Katalin tanár
Szilágyi Zsuzsanna tanár
Szücs-Barka Adrienn tanító
Szűcs Ildikó tanító
Tomics Annamária tanító
Váradi Piroska tanító
Varga Jenőné tanár
Vargáné Kiss Klára tanító
Kovács Tamara (óraadó) gyógypedagógus-szomatopedagógus
Morvai Levente (óraadó) tanár
Tóth-Csurgó Judit Lívia (óraadó) konduktor

Nevelést-oktatást segítő munkatársak

Appel Evelin iskolatitkár
Bognár Anna Sára iskolapszichológus
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Dr. Palkáné Kálmán Nóra iskolapszichológus
György Attiláné iskolatitkár
Gombosné Riszli Viktória laboráns
Győrfi Dániel pedagógiai asszisztens
Kovách Péter intézményi lelkész
László-Mohar Mónika Tamara laboráns

Sebők Bence ügyviteli/informatikai feladatok 
ellátása

Storcz András rendszergazda

GIMNÁZIUM
Pedagógusok

Andrásfalvyné Kamarás Zsuzsanna Éva középiskolai tanár
Bánáti-Melczer Réka középiskolai tanár
Bathó Fruzsina középiskolai tanár
Bollérné Pap Anikó Mária középiskolai tanár
Böröcz Lívia középiskolai tanár
Budai Katalin középiskolai tanár
Csík Ágnes középiskolai tanár
Czimondor Csilla középiskolai tanár
Dénes Krisztina középiskolai tanár
Dr. Hoppálné Erdő Judit középiskolai tanár
Farkasné Mihályfi Katalin középiskolai tanár
Fodor Ákos intézményi lelkész
Fonyódi Szabolcs középiskolai tanár
Galambos Kinga középiskolai tanár
Gombos Brigitta középiskolai tanár
Házenauer Vivien középiskolai tanár
Huszár Anikó középiskolai tanár
Icha Mária középiskolai tanár
Karádi Kinga középiskolai tanár
Kissné Makra Ildikó középiskolai tanár
Kiss Szilvia Ilona középiskolai tanár
Kondor Ágnes Anna középiskolai tanár-igazgatóhelyettes
Kovács Éva középiskolai tanár
Köves Ildikó középiskolai tanár
Laurencsik Lilla középiskolai tanár
Märcz Péter középiskolai tanár

A Pécsi Református Kollégium dolgozói2016-2020
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Megyesi Schwartz Kinga középiskolai tanár
Molnár Péter középiskolai tanár-igazgató
Nagy Réka középiskolai tanár-laborvezető
Pásztohy Gabriella középiskolai tanár
Pap Tamás középiskolai tanár
Peleskey Miklós Péter intézményi lelkész-vallástanár
Sárdi-Bak Ivett középiskolai tanár
Schveibert Róbert középiskolai tanár
Szandáné Vadász Zsuzsanna középiskolai tanár
Szegő Dóra középiskolai tanár
Téczelyné Balázs Zsuzsanna középiskolai tanár
Telek Éva középiskolai tanár
Tényi Nicolette középiskolai tanár
Almásiné Ferencz Ildikó (óraadó) középiskolai tanár
Bolláné Visnyei Csilla Gizella (óraadó) gyógypedagógus
Dr. Papp Judit (óraadó) középiskolai tanár
Dobos Kristófné (óraadó) tiflopedagógus
Farkas Zita Anita (óraadó) középiskolai tanár
Fodor Ákosné (óraadó) vallástanár
Märcz Róbert (óraadó) középiskolai tanár
Mayer Ferenc (óraadó) középiskolai tanár
Nagy Mariann (óraadó) vallástanár
Portik Ádám (óraadó) középiskolai tanár
Said Balázs (óraadó) középiskolai tanár
Styrna Katalin (óraadó) középiskolai tanár
Traubert Annamária (óraadó) középiskolai tanár
Ujj Zoltán (óraadó) középiskolai tanár
Utassy Katalin (óraadó) középiskolai tanár

Nevelést-oktatást segítő munkatársak

Baumgartner Tünde iskolatitkár
Éliás Katalin könyvtáros
Gaibl Miklós pedagógiai asszisztens
Gál Bernadett iskolatitkár
Sárosi Beáta laboráns
Storcz László rendszergazda
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SZAKGIMNÁZIUM
Pedagógusok

Bencze Gabriella középiskolai tanár
Takács Melinda középiskolai tanár
Dr. Krucsó József (óraadó) középiskolai tanár
Lukács Miklós (óraadó) középiskolai tanár
Takács Zsuzsanna (óraadó) középiskolai tanár

INTERNÁTUS
Pedagógusok

Benkő-Kónya Lóránd kollégiumi nevelőtanár
Izsák Kálmán Gyula kollégiumi nevelőtanár
Kesztyüs Ágnes Elvira kollégiumi nevelőtanár
Sümegi Péterné kollégiumi nevelőtanár-igazgató
Vénosz József kollégiumi nevelőtanár
Vörös Sára kollégiumi nevelőtanár

Nevelést-oktatást segítő alkalmazottak

Bencze Gabriella ápoló
Bérces Géza ápoló
Dr. Komlósi Ákos pszichológus
Kovács József András ápoló
Kovács Petra iskolapszichológus
Pummer Ilona ápoló
Sikerné Nagy Mária ápoló
Pintér János pedagógiai felügyelő
Takács Melinda ápoló

Gazdasági Iroda

Gecző Ibolya könyvelő
Grósz Emese pénzügyi ügyintéző
Győrfiné Komjáti Ágota gazdasági vezető
Huber-Boros Gabriella gazdasági ügyintéző
Reisinger Béla Jánosné könyvelő
Rozsnyai Ágnes könyvelő

Főzőkonyha

Antalné Simkovicz Ildikó konyhai kisegítő
Benedekné Major Krisztina konyhai kisegítő
Budai Éva Erzsébet konyhai kisegítő
Dudics Zsolt konyhai kisegítő
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Fábiánné Nesz Ildikó szakács
Fekecs Margit konyhai kisegítő
Győrfi Zsoltné konyhai kisegítő
Kárpátiné Tankó Edina Katalin élelmezésvezető
Kutor Zoltán szakács
Kutor Zoltánné konyhai kisegítő
Kvellné Keresztes Gabriella Anna konyhai kisegítő
Mészáros Rita Irén szakács
Miklai Mónika konyhai kisegítő
Takó Árpádné konyhai kisegítő
Vaczuli Viktor konyhai kisegítő

Technikai alkalmazottak - Pécs

Balatoni Tibor udvaros
Barabás Imre technikai vezető
Csiáki Zoltán Gyula épületgondnok
Jávorka Károly autóbusz vezető
Józsa László karbantartó
Király Jenő karbantartó-udvaros
Kövecses Tibor udvaros
Kungl János karbantartó
Sebestyén Zoltán karbantartó
Székely Béla udvaros
Szölősy Gyula Ignác karbantartó
Baranyai Géza portás
Enyezdi László portás
Hinterszer János József portás
Kiss László Zoltán portás
Kovács József András portás
Zétényi Károly portás
Acsádiné Varga Rozália intézményi takarító 
Borobás Renáta intézményi takarító 
Brandt Ildikó intézményi takarító
Buchmüller József Lőrincné intézményi takarító
Gelencsér Lászlóné intézményi takarító
Ginter László Miklósné intézményi takarító
Hahn Istvánné intézményi takarító 
Horváthné Sós Anikó intézményi takarító
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Kerékné Lovas Ágnes intézményi takarító
Kovácsné Farkas Andrea Veronika intézményi takarító
Lehőcz Éva intézményi takarító
Papné Márton Ilona intézményi takarító
Pap Zoltánné intézményi takarító
Rittmann Györgyné intézményi takarító
Schmidt Sándorné intézményi takarító
Solymár Istvánné intézményi takarító
Sudár Erika intézményi takarító 
Szalai Józsefné intézményi takarító 
Tóth Attiláné intézményi takarító
Varga Valéria intézményi takarító

DRÁVAFOK
Pedagógusok

Balatináczné Hum Andrea tanító
Balogh Zoltán tanító
Benczéné Péterfia Karola Judit tanító
Bükkerti Bernadett tanító-tanár
Finta Adrienn tanár
Frank Katalin református hitoktató-iskolatitkár
Kisfali Tiborné tanító
Lantosné Gedő Ibolya tanár
Molnár Gézáné tanár

Ováry Éva tanító-gyógypedagógus-
igazgatóhelyettes

Pintér Emese tanító
Steiner Szabina tanár
Szekeres Éva gyógypedagógus
Tóthné Paraszt Katalin tanító
Unger Károly Józsefné tanár
Unger Károly József intézményi lelkész-hitoktató
Varga Marianna tanár-igazgató
Vörös Péter Mihály tanár
Heller Tamás (óraadó) tanár
Kabai Józsefné (óraadó) tanár
Kerék Julianna (óraadó) tanár
Kolics Imre tanár
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Nevedel Jánosné (óraadó) tanár
Szabó Jenőné (óraadó) tanár
Szijártóné Kretek Noémi Mária tanár
Torma Brigitta (óraadó) tanár
Vargáné Vajda Klára (óraadó) logopédus
Varga Zoltán tanár

Technikai alkalmazottak

Erdélyi Jánosné intézményi takarító
Gáspár Katalin mentortanár
Gyuri Izabella udvaros
Kalányos Dániel segédmunkás
Kis-Szabó József karbantartó-fűtő
Lengyel Attila udvaros
Pandur György Jenőné gondnok 
Tiszáné Nagy Éva intézményi takarító
Tompa Istvánné intézményi takarító
Flaska Ambrus (megbízás) autóbusz vezető
Pandur György Jenő (megbízás) sofőr

NAGYHARSÁNY
Pedagógusok

Androsovics Valéria tanár
Bognár-Tóth Marianna tanító
Erdészné Szentkirályi Gyöngyi tanító 
Gál Zsolt tanár-igazgatóhelyettes
Hegedüs István Dezsőné tanár
Hanvayné Ország Krisztina tanító-hitoktató
Horváthné Császár Mariann tanító
Horváth Nóra Etelka tanító-tanár
Isaszegi Zsófia Zita tanár
Jovánovicsné Vengert Emília tanító
Kanász Imre tanár
Kecskés Amáta Nóra tanár
Lépold Liána tanár
Majerné Kürthy Andrea tanár
Máté Kinga gyógypedagógus
Mészáros-Máté Melinda tanár
Nadrai Attila tanár
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Nagy-Ulrich Andrea tanító-gyógypedagógiai asszisztens
Petkes-Varga Zsófia iskolalelkész
Petkovic-Apáti Viktória tanító

Pintérné Lázok Orsolya tanító—hitoktató-gyógypedagógus-
igazgató

Plicher Dorottya tanító-hitoktató
Rostásné Várbíró Éva tanár-gyógypedagógiai asszisztens
Régert Zoltán tanár
Szabó Zsuzsanna Andrea tanár
Szőnyi Sarolta tanító
Szücs-Farkas Milán tanár
Ujvári-Cseh Éva Dóra tanító
Vörös Gáborné tanító
Baranyi Ágnes (óraadó) tanár
Borbás Csaba Lóránt (óraadó) tanár
Hamburger Antal (óraadó) tanár
Kósa Jójárt Kíra Bella (óraaadó) logopédus
Mauer Patrik (óraadó) tanár
Opposits Béláné (óraadó) tanár

Nevelést-oktatást segítő munkatársak

Bognár Csaba pszichológus
Hetesi Zsófia Judit mentortanár
Költő Előd Ernő mentortanár
Kalányos Vivien pedagógiai asszisztens
Magusics Pálné iskolatitkár
Mendl Hajnalka iskolatitkár - jelmez- és viselettáros

Technikai alkalmazottak

Kántor Sándor gondnok 
Markó Tímea takarító
Rittinger Márta takarító
Tóth Jánosné takarító

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Pedagógusok

Balogh János tanár-igazgató
Hajduné Szrapkó Judit tanár 
Majláth Zita tanár
Németh Sára tanár 
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György Attiláné (óraadó) tanár
Pintérné Lázok Orsolya (óraadó) tanár

ZENGŐVÁRKONY
Pedagógusok

Czirokné Higi Réka Anett tanító
Józsa-Papp Éva tanító-hitoktató-tagozat vezető
Peréné Papp Éva tanító
Sárközi Erika tanító
Dr. Baumann Tímea (óraadó) tanár
Győrfi Bálint (óraadó) hitoktató lelkipásztor
Hegyi Anasztázia (óraadó) gyógypedagógus

Technikai alkalmazottak

Széki Zoltán Istvánné konyhai kisegítő - takarító
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Hozzájárulás a tehetség fogalmának biblikus 
értelmezéséhez1

A keresztyén iskola részvétele a tehetséggondozásban
A hazai köznevelési rendszer megújulási folyamatában idestova két évtizede központi 

témává vált a tehetség kutatása (kreatológia)2, a tehetséggondozás - tehetségsegítés elmélete 
és gyakorlata. A kapcsolódó személyiségpszichológiai, fejlődés- és neveléslélektani 
kutatások, modellek és módszerek abban megegyeznek, hogy a tehetség nem elég 
önmagában a kibontakozásához, nem tör utat magának, hanem igenis szüksége van a 
képzésben szerzett kompetenciákra, támogató környezetre, sőt, lehetőleg a megfelelő 
módszertani gondozásra, mentorálásra – a diagnosztikára alapozott beválogatás, a 
tehetségfejlesztés-gondozás, valamint a hatásvizsgálat és a fejlődési stratégiaalkotás 
lépésein át.3 Más szóval, a tehetségnek meg kell tennie azt a rögös utat, amely az adottságtól 
a képességig vezet.4

Hogyan vesz részt ebben a folyamatban a keresztyén iskola? Másolnia kell bevált 
jógyakorlatokat, vagy kidolgozhatja akár a saját tehetségsegítő pedagógiai programját, 
kezdve a tehetség mint személyiség-pszichológiai és társadalmi jelenség bibliai 
alapvetésénél? Másszóval, evangéliumi, keresztyén módon tudunk-e bekapcsolódni ebbe 
a megújulási folyamatba (ami a gyakorlatban már régóta elkezdődött, a törökszentmiklósi 
református általános iskola úttörő vállalkozásától és középfokon, a Baár-Madasban folyó 
jelentős tehetséggondozó programtól kezdve a Tehetségpont-hálózathoz időközben 
már csatlakozott több tucat református köznevelési intézményben!) Esetleg, tudunk-e 
sajátos szempontokkal hozzájárulni a szakmatársadalmi közös gondolkodáshoz, amely 
az Új Nemzedék Központ által akkreditált nemzeti tehetségműhelyekkel, és a Matehetsz 
tehetségpontjaival az európai tehetségsegítő hálózatig terjedően folyik napjainkban.

Nem hallgathatjuk el, hogy elődeink, a magyar református kollégiumi hálózat építőiként 
eleve a tehetséggondozásra alapozták iskolapolitikájukat, mivel a közoktatás utóbbi 
hetven-hetvenöt évben lefolyt, önmagában örvendetes eltömegesedése előtt az iskoláztatás 
alapja a beválogatás volt: optimális esetben a jó eszű, szorgalmas, kevésbé szerencsés 
esetben a fizikai munkára alig alkalmas gyerekek családi kiválasztásával és iskolába 
küldésével. Egy földműves család egyetlen, kiválasztott gyermekével talán megengedhette 
magának azt a luxust, hogy iskoláztatja, ha az akár eszesebbnek, érdeklődőbbnek, akár 

1   A tanulmány megjelent a Magyar Református Nevelés 2020. évfolyamának 2. számában.
2  Értelemszerűen itt nem a teremtésteológiai, hanem az antropológiai, közelebbről tehetségkutatási értelemben ér-
tendő a tudományág megnevezése. Ld.: Czeizel Endre: A tehetség fogalmáról. In: Tehetség-írások – Magyar Tehetség-
gondozó Társaság, Debrecen, 2015. 14.
3  Erről bővebben: Balogh László: Iskolai tehetséggondozás, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. http://www.mateh.hu/
tehetsegkonyvtar/Dr_Balogh_konyvek/Iskolai_tehetseggondozas.pdf
Uő: A tehetséggondozás elvi alapjai és gyakorlati aspektusai, Pedagógiai Műhely, 2010, 4- szám, 5-20.
http://www.mateh.hu/tehetsegkonyvtar/Dr_Balogh_tanulmanyok/A_tehetseggondozas_elvi_alapjai_es_gyakorla-
ti_aspektusai.pdf
4  A különbségtételre Czeizel Endre hívja föl a figyelmet; ezért alkalmazza Czeizel munkássága nyomán a hazai kreato-
lógiai irodalom tudatosan a veleszületett adottságra a „tehetség-ígéret” fogalmat, a képességekkel létrehívott teljesít-
ményben megvalósult tehetségre pedig a tálentum kifejezést. Ld.: Czeizel Endre: i.m.



62

tehetséggondozás

csak csenevészebbnek tűnt testvéreinél. Ez a társadalmi tradíció önmagában is része volt 
a korabeli tehetséggondozásnak, amely ezen a spontán vagy az iskolák által gondozott 
formában, tudatos5 beválogatáson alapult. Ehhez járult hozzá a tehetségtámogatás 
kultúrája, a szegény sorsú diákok felkarolása, külföldi tanulmányainak finanszírozása 
magánszemélyek, a kollégiumok köré szerveződő hagyatékok és alapítványok, ösztöndíjak, 
a jókedvű adakozók, vagy éppen a városi „kegyúri” patronátus6 jóvoltából. 

Az alábbiakban a Pécsi Református Tehetségközpont egyik munkásaként igyekszem 
hozzájárulást adni ehhez a közös gondolkodáshoz.

Támpontok a fogalmakban
A tehetség fogalmának bibliai alapjait a közkeletű értelmezés szerint hajlamosak 

lennénk a talentumok példázatára visszavezetni. Való igaz, a fogalom történetét tekintve 
a parabolikus irodalommal vonul be a keresztyén, európai gondolkodásba. Azonban, ha 
utánanézünk a jelentéstani és szellemtörténeti összefüggéseknek, itt is úgy járunk, mint 
általában a közhelyekkel: ambivalens eredményre jutunk. Az, hogy a tehetség-kérdést 
a talentumokkal hozzuk kapcsolatba, csak közvetetten, a már hivatkozott közkeletű 
értelmezési hagyományok talaján igazolható, és kevésbé az Írás hiteles, közvetlen vizsgálata 
alapján. Ezzel a fenntartással megerősítem Kodácsy Tamás kétkedését a talentumok és a 
tehetség fogalmának ekvivalens értelmezése felől.7 

Igaz a megfeleltetés annyiban, amennyiben maga a fogalom arra utal, hogy mindenki 
kap ajándékokat, amelyekkel sáfárkodnia kell. Ilyen a tehetség is, mint Istentől kapott 
adottság, amely tehát (és legfeljebb) etikai értelmezésben megfeleltethető a talentumnak. 
A példázat eredeti biblikus-teológiai értelme azonban másról szól.

A talentumok példázata alapvetően az Isten Országa-témakörhöz, vagyis az 
eszkatológikusan megfejthető parabolák közé tartozik. A példabeli tőketulajdonos Istenre 
vonatkoztatható. Szolgái, akiket különböző mértékben bíz meg javai forgatásával, pedig 
azok a népközösségek, amelyek így vagy úgy, kapcsolatba kerültek adományaival, az Ige 
és a Lélek ajándékaival. Ezeket az adományokat ezek a közösségek az üdvtörténet során 
kapták. A teljes adománysort a Római levélben Pál így leltározza fel, honfitársairól szólva:

„…akik izráeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az 
istentisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test 
szerint…” 8

Ez a lajstrom a tíz talentumnak vagy az öt minának megfelelő értékmennyiség, tehát 
a legnagyobb értékű letét és megbízatás (v.ö. depositum fidei!). A másik két példázatbeli 
szolga ennél kevesebbet kap. Ki az, aki Isten szövetségéből, ígéreteiből, törvényéből 
kevesebbet kapott? Ilyenek a samaritánusok a Hexateuchosszal. Ilyenek a pogányok 
a „szívbe írt törvénnyel,” vagyis a lelkiismeret adományával9, és az életről való isteni 
gondoskodás szövetségével, amely Noéval köttetett10. 
5  Ilyen gyakorlatot vezetett be az 1930-as években Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán Sárospatakon, majd az országban 
másodikként Szathmáry Lajos tanártársaival Hódmezővásárhelyen, a Tanyai Tanulók Otthonának létrehozásával. Er-
ről bővebben ld, Kádár Péter: Továbbél a vásárhelyi példa, in: Simon Ferenc (szerk): A vásárhelyi példa, Emlékkötet…
Hódmezővásárhely, 2009. 76-85.
6  Erről bővebben, ld.: Rácz István: Protestáns patronátus – Debrecen város kegyurasága, Debrecen, 1997.
7  In: i. m. 9. o.
8  Róm 9, 4-5a
9  Róm 1, 18 - 21
10  1Móz 8, 22
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A példázatokról korábban említettem, hogy azok Isten országára fókuszálnak. Az Isten 
országa pedig az eszkatológia központi témaköre, amely a világ időben és térben kitágított, 
népközösségi léptékében láttatja Isten terveit, elvárásait és várható cselekvését, valamint 
az azokra ajánlott, hitben sürgető, adekvát, (a bölcsességirodalom értelmében) „értelmes” 
emberi válaszokat.11

Ennélfogva a példázatbeli talentum is sokkal inkább a népközösségek (zsidóság, 
samaritánusok, pogányok) összefüggésében alkalmazható, semmint individuális 
értelemben. Amiben analógia mutatkozik, az a példázat üzenetének egyfajta etikai 
alkalmazási lehetősége. Az analógia abban áll, hogy amit Istentől kapnak az emberek akár 
közösségként, akár egyénenként, azt forgatniuk kell, azzal teendőjük van, és azzal el is 
kell számolniuk az ajándékozó előtt. A talentumok példázata tehát csak áttételesen és 
korlátozottan alkalmazható közvetlenül a tehetségre, ill. a tehetséggel való sáfárkodásra.

Akkor tehát, hol keressük a tehetség bibliai alapjait?
Meggyőződésem szerint egy ó- és egy újszövetségi fogalom megfeleltethető hitelesen a 

tehetség fogalmának.
Az Ószövetségben a bölcsesség (hokmáh) az a szellemi értékegyüttest jelentő 

gyűjtőfogalom, amely a bölcsességirodalomban hüposztatikus formában, 
megszemélyesítve magasztosul fel. A bölcsesség a maga eredeti, köznapi értelmében 
az emberek mesterségbeli tudását12 jelenti. Átvitt, erkölcsi és teológiai értelemben 
Istenhez mint az élet forrásához és magához az élethez való „értelmes” hozzáállást, 
azaz az ÚRhoz való helyes viszonyulást fejezi ki. Ennek híján az ember bolond, ostoba, 
gonosz és veszedelmes útra téved13. A bölcsesség folytán viszont helyesen él a neki adott 
lehetőségekkel, jól bánik a kapott ajándékokkal, és tudja a dolgát a Földön, beilleszkedik 
a Szövetség rendjébe. Más szóval, adaptív módon viszonyul Isten akaratához, az őt 
megszólító tanítására, a törvényre, a bölcsesség intésére engedelmességével válaszol. 
Végső soron, a bölcsesség Istentől jön, és az Ő ajándékaként teremti meg az emberben a 
Hozzá való igazodás készségét. Ezt a készséget nevezi a Biblia szelídségnek (v.ö. Ézs 1,3; 
Mt 5,5; Ján 10, 27!) 

A hokmáh perszonifikálása a fogság-korabeli és azutáni zsidóságban, valamint az 
intertestamentális korban és az Újszövetségben, a logosz-ban szublimált módon mutatja 
meg isteni, szent eredetét. A logosz az isteni Lelket és szót-alkotóerőt (dábár) egyszerre 
hordozva teremti meg a világot, és viszi előre benne az eseményeket Isten terve szerint. 
A logosz az, amely a jó, a nemes, az üdvös és dicsőséges dolgokat mozgatja az emberek 
javára, Isten akaratát teljesítve. A bölcsesség-logosz fontos jellemzője a teremtő, alkotó 
munka. A bölcsesség adománya által a Teremtő Isten alkotó munkatársává avatja a 
bölcs mesterembert és az Isten útját járó istenfélőt, aki az élet nagy tétjében bizonyul 
mesternek, „boldognak”, vagyis, aki jó úton jár és végül célba ér (héberül: ashré, jó cél felé 
tartó, célt érő). A bölcsesség az élet valóságában, tettekben és eseményekben mutatkozik 
meg.  Ez a Logosz testesül meg Jézus Krisztus alakjában és életművében14. 

11  Ld. Joachim Jeremias: Jézus példázatai, magyarul: Kálvin Kiadó, Budapest, 1990. Eredeti: Die Gleichnisse Jesu, Van-
denhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1984, 108, kk. 115, kk, 121, kk.! 
12  V. ö.: Fodorné Nagy Sarolta: A tehetséggondozás és differenciálás bibliai teológiai alapjai pedagógiai és pszichológi-
ai kitekintéssel - Sárospataki füzetek 19. évfolyam (2015). 3. szám, 33, kk.
13  Zsolt 1, 6, Péld 1, 17-19
14  Jn 1, 14
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Az Újszövetségben a Szentlélek Isten adománya, másszóval a lelki vagy kegyelmi ajándék 
(közgörögül: dóréma, charisma) ruházza föl az egyes embert különféle és különleges 
adottsággal15. Ezek az ajándékok feladatra kötelezik a megajándékozottat. Pontosan 
fogalmazza meg ezt, az ajándék és feladat közötti összefüggést a Heidelbergi Káté 55. 
kérdése, amely az Anyaszentegyházról tanít. Ebben a közösségben elemi elvárás, hogy 

„mindenki kötelességének ismerje, hogy ajándékait készséggel és örömmel fordítsa a többi 
tag javára és üdvösségére.”16

A fentiekben láttuk, hogy a tehetség az Ószövetség „bölcsesség” és az Újszövetség 
„ajándék” fogalmával hozható szorosabb tartalmi összefüggésbe.

Mind a bölcsesség, mind pedig az ajándék terminusában, ill. ezek bibliai 
szövegkörnyezetében, kiemelkedően is az 1Kor 12-ben az alábbi tartalmat találjuk:

• a bölcsesség és az ajándék mint hozzáértés, erősség, különleges adottság Isten 
adománya;

• alkotó képességeket mozgósít az emberben, amelyek fejleszthetők, törekedni lehet 
a kibontakoztatásukra;

• tettekben, tevékenységben nyilvánul meg;

• elkötelez a közösség iránti hasznosságra, a közösség üdvére, épülésére adatik;

• az adományozó számon kéri hasznosításukat.

Mindezek miatt a bölcsesség és az ajándék kézenfekvően vonatkoztathatók a tehetség 
fogalmára, akár a bibliai tartalom önkényes felülírása, akár az átvitt értelmű etikai 
alkalmazás erőltetése nélkül. Az újtestamentumi „ajándékokat”, a gyülekezeti közösségben 
közölt „lelki ajándékok,” „kegyelmi ajándékok” szinonímájaként, de még a helyenként 
profán látszatú ószövetségi „bölcsességet” is az Isten-kapcsolatba állítva értelmezhetjük 
hitelesen és helyesen. Ez a helyes értelmezés pedig abban lesz kalauzunkká, hogy az élet 
gyakorlatában hogyan forduljunk a tehetséghez, s hogyan fogjunk a tehetségsegítéshez, 
a tehetséges fiatalok neveléséhez. Ehhez sem nélkülözhetjük ugyanis a Szentháromság 
Isten személyéhez és műveihez való helyes, biblikus viszonyulást.

Támpontok az üdvtörténetben
Túllépve a fogalmak elemzésén, Isten kiválasztott embereinek történetében tudjuk 

megismerni, hogy viszonyul Isten a tehetséges emberhez, és milyen magatartást vár el 
magától a megajándékozottól. 

Ilyen személyiségek Ábrahám közvetlen utódain kezdve Izsák, Jákób, József, a próféták 
közt Sámuel és Dániel, a bírák közül Sámson, a királyok közt Dávid, az Újszövetségben pedig 
Keresztelő János. Ők Isten kevesei (peculium Dei), akik a legismertebb, legkiemelkedőbb 
példái közé tartoznak Isten emberei egész sorának, kiket azzal tüntetett ki és egyben 
terhelt meg, hogy különleges feladatokkal ruházta föl őket. E feladatokhoz különleges 
képességekkel látta el a kiválasztott személyeket. 

Különös bibliai példa az ószövetségi Izráel népe mint kollektív személyiség kiválasztása a 
népek között. Izráel kiválasztása hasonló jegyeket hordoz, mint amilyeneket az egyszemélyi  
kiválasztás történeteiben figyelhetünk meg. Maga a kiválasztás Istenre utaló cselekmény.17  

15  1Kor 12, 8-11; 28-31
16  HK 55. kérdés
17  5Móz 7-8a.



65

Hozzájárulás a tehetség fogalmának biblikus értelmezéséhez

Természetesen Jézus Krisztus alakja és története mindenestől kiemelkedő ebben a 
sorban, ezért itt külön nem térünk ki a Megváltó életútjára, hiszen ő minden elődének a 
kiválóságából és a rábízott feladatból részesedett, azokat személyében összesíti hármas 
tisztségével. 18 Ő az egyszemélyes Izráel, egyben az új kiválasztott nép, az egyház Feje.

Ezeknek a különleges embereknek az életútján közös vonásokat fedezhetünk fel; 
egyúttal Isten tehetséget ingyen adó munkájának azonosító jeleit, elvárásait és céljait 
ismerhetjük meg történetükben. Ilyen azonosságok:

• a születés módjában, idejében, a születési sorrendben adott különlegesség; 
Jákób másodszülöttségét agilitásával feledteti. József anyjának, Jákób szeretett 
(elsőrangú) feleségének, Ráhelnek az elsőszülöttje. Sámson időskorú szülőktől, 
anyja hosszú meddősége után születik. Hasonló születéstörténetről számol be 
Lukács evangéliuma Keresztelő János életútja kapcsán. Dávid pedig épp, hogy utolsó 
a sorban testvérei között – a páli terminológiával, mintegy „ataktos”, későnszülött, 
nem időben érkezett gyermek, mivel nincs még abban a korban, amelyben lennie 
kellene az uralkodáshoz, legalábbis a korabeli társadalmi konvenciók szerint;

• különös genezisük a kiválasztottságukra utaló jel, akár a családjukban elfoglalt 
helyük folytán, vagy épp azzal ellentétben, (Isten által) kijelölt üdvtörténeti 
pozíciójuk révén;

• különleges adottságokkal felruházottak, amely adottságuk egy meghatározott 
feladatra minősítik őket: Jákób kitartó szerelmét és vállalkozásait feltűnő áldások 
kísérik (gyermekáldás, a nyáj szaporulata, bátyja kiengesztelődése, József 
kiemelkedése a Jákób-fiak sorából). József pályája álomlátó, majd álomfejtő 
képességével emelkedik magasra. Hozzá hasonlóan Dániel is bölcsességével, 
értelmével,19 látomásfejtő képességével, tehetségével20 emelkedik ki kortársai 
közül. Sámson názír-voltával, szálfa termetével és különleges testi erejével rí ki a 
sokaságból. Hozzá hasonlóan Keresztelő János is názír, nála azonban a különleges 
testi erőt a spirituális hatóerő váltja ki. Dávid csenevész fiúként furfanggal győzi 
le a behemót bajnokot, és dinasztia-alapító, hosszú uralkodásával bizonyul isteni 
kiválasztottnak; s ne hallgassuk el, hogy tehetséges zsoltárszerző, aki lantjátékával 
és énekével királya, Saul elnehezült lelkét vigasztalta;

• működésüket látványos eredmények, áldások kísérik, megpecsételve isteni 
küldetésüket;

• az általuk elkövetett hibák is megnövekedett (hangos, szétterülő) következményekkel 
járnak, olykor súlyos próbatételeknek kitéve őket; Isten különleges bánásmódja 
pedig nem mentesíti őket hibás vagy vétkes tetteik minden következményétől, sőt…;

• küldetésük azt az üzenetet közvetíti, hogy Isten nem feledkezett meg választott 
népéről, és mindent megtesz szabadításukért; ezt a mentő szeretetet személyes 
sorsukban is megtapasztalják;

• sorsuk, tetteik, bukásuk és sikereik mindenestől a nép közösségéhez kötik őket, 
képességeiket a nép javára kell kifejteniük. Cserébe a népközösség megőrzi 
emléküket, hogy fenntartsa a működésükből átszármazó áldásokat. Isten ígérete 
folytán nevük fennmarad, és művük folytatást nyer az utódok nemzedékeiben.

18  V.ö.: Heidelbergi Káté 31. kérdés
19  Dán 5, 11
20  Dán 6, 4: ld. a SzIT-fordítás szövegét!
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Tanulságok a bibliai támpontok alapján
Ezek után összegezzük, milyen azonosságokat tudunk a tehetségre vonatkoztatni a 

bibliai fogalmakból és a kiváltságos személyek történetéből.
• A tehetség megkülönbözteti, kiválasztja letéteményesét a kortársai közül.
• Meghatározott célra, feladatkörre, tisztségre kvalifikálja hordozóját.
• A feladat teljesítése során különleges eredményekben mutatkozik meg.
• A tehetséges embert tehetsége nem mentesíti a közösséget szabályozó normák alól, 

bár alkalmanként konfliktusba sodorja őt magával a közösséggel.
• A közössége iránti elkötelezettségét abban kell tanúsítania, hogy teljesíti a 

(tehetsége révén) számára kijelölt feladatot. Ezzel a feladatával a közösségének a 
javát, életének kiteljesedését hivatott szolgálni.

A fentiekben egyúttal azt is megfogalmaztuk, hogy a tehetség művelve fejti ki áldásait. 
Birtoklása a tehetséget különleges státusszal ruházza föl, amely Isten részéről is egyedi 
bánásmódot feltételez. Ez a különleges bánásmód ugyanakkor nem menti fel a tehetséges 
embert az Isten iránti engedelmesség és a közösség iránti lojalitás általános kötelme alól. 
Mindemellett kifejtettük azt is, hogy a tehetséghez kötelezettségek társulnak, amelyek az 
adomány hordozóját tevékenységre, és a közösség iránti hasznosságra jegyzik el. 

A tehetségsegítésben, a beválogatástól a tehetséggondozó-fejlesztő munkán át a 
hatásvizsgálatig és a stratégiai tervek kidolgozásáig ezekből a premisszákból kell 
kiindulnunk a református, keresztyén nevelési térben. Jó pedagógusként hozzá kell 
segítenünk tehetséges tanítványainkat ahhoz, hogy természetesen viszonyuljanak 
különleges adottságaikhoz, legyenek kitartók a kudarcaikban és tekintsék tehetségüket 
olyan kiváltságnak, amelynek azért lehettek birtokosai, hogy általa hasznossá váljanak 
az őket körülvevő közösségben. Tehetségük hasznosításával végső soron Teremtőjüknek 
tartoznak. A tehetség gyakorlati művelése, csiszolása, közösségi hasznosítása magasabb 
szintre emelve a hálaáldozat értékes, keresztyén kifejezési formája lehet személyes 
életükben.

Hasonlóan tudatosan kell felkészítenünk a tehetség környezetében élő szülőket, 
pedagógusokat, kortársakat, hogy a különleges adományhoz ők is természetesen 
viszonyuljanak, finoman érzékeljék a tehetség természetes különbözése és a normativitás 
egészséges határait, emlékeztessék a tehetséget a közösség iránti alázatra, ugyanakkor 
legyenek türelmesek, hogy kedvencük hadd végezhesse szabadon azt, amit szeret, és 
amiben kiemelkedően teljesít. Tehetségének kifejtése révén válhasson azzá, akinek őt 
Isten szánta, s ebben megtalálja élete kiteljesedését, és azt a kiváltságos utat, amelyet Isten 
szeretete nyit előtte, amelyen mások számára is áldássá lesz.

Kapcsolódó, felhasznált irodalom:
Kodácsy Tamás: Tehetség és kompetencia a Bibliában, Magyar Református Nevelés XI 

(3), 2 – 10. Digitális változatban: Academia.edu: https://www.academia.edu/5540914/
Tehetség_és_kompetencia_a_Bibliában

Fodorné Nagy Sarolta: A tehetséggondozás és differenciálás bibliai teológiai alapjai 
pedagógiai és pszichológiai kitekintéssel - Sárospataki füzetek 19. évfolyam (2015). 3. 
szám, 33 – 58. https://library.hungaricana.hu/hu/view/SarospatakiFuzetek_2015/?p-
g=329&layout=s
A tehetségsegítésről általában:

Czeizel Endre: Gondolatok a tehetségről. Tehetség-írások, Magyar Tehetséggondozó 
Társaság, Debrecen, 2015. 13.
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Társaság, Debrecen, 2015.14.

Balogh László: Iskolai tehetséggondozás, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. Digitális 
kiadás http://www.mateh.hu/tehetsegkonyvtar/Dr_Balogh_konyvek/Iskolai_
tehetseggondozas.pdf

Balogh László: A tehetséggondozás elvi alapjai és gyakorlati aspektusai, Pedagógiai 
Műhely, 2010, 4- szám, 5-20. Digitális változat: http://www.mateh.hu/
tehetsegkonyvtar/Dr_Balogh_tanulmanyok/A_tehetseggondozas_elvi_alapjai_es_
gyakorlati_aspektusai.pdf

Kádár Péter teol. PhD 
teológus, mesterpedagógus, a PRK főigazgatója

Tehetséggondozás a Pécsi Református Kollégium falain 
belül

„Mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi tag javára és üdvösségére 
készséggel és örömmel szolgáljon.” (Heidelbergi Káté 55.)

Az 1995 óta dinamikusan fejlődő Kollégiumunk a dél-dunántúli régió egyetlen 
komplex közoktatási intézménye, amely a református nevelést, oktatást biztosítja. 
A tehetséggondozás teljes pedagógiai folyamatunk része: az óvodától a középiskoláig. 
Óvodásaink érdeklődését különböző programok segítségével gazdagítjuk, míg a tanórán 
kívüli és tanórai tehetséggondozás eredményének köszönhetően országos, regionális, 
megyei versenyeken kiváló eredményeket érnek el diákjaink. Az internátusi elhelyezés 
felkínálásával, az évszázados református hagyományokhoz hűen, lehetőséget adunk 
a Baranyai Református Egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű, tehetséges 
diákoknak középiskolai tanulmányaik elvégzéséhez. Intézményünkben működik a 
Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (zeneoktatás) és a Berze Nagy János 
Alapfokú Művészeti Iskola (néptánc).

Fontosnak tartjuk az együttműködést különböző szakmai szervezetekkel, 
szakszolgálatokkal (Református Tehetséggondozó Alapítvány, OH-POK, PTE Központi 
Regionális és Európai Tehetségpont), melyek tehetséggondozási programjaink 
megvalósítását segítik elő.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága Kollégiumunk 
Tehetségpontként való működési kérelmét elfogadta, így 2017. január 25-én Regisztrált 
Tehetségpont lettünk.

Az ezt követő egymás utáni két évben megrendeztük tavaszi Tehetségnapunkat. 
Az első alkalommal (2018.05.23.) szakmai előadások adták az elméleti alapozás keretét 
olyan előadókkal, mint Gyarmathy Éva pszichológus, Gajda Attila és Csicsely Ildikó a 
MATEHETSZ részéről, illetve Ritter Betty, az Oktatási Hivatal pécsi vezetője. A délután 
folyamán tehetségműhelyeink mutatkoztak be az érdeklődő szülők, pedagógusok, diákok 
előtt (egyéni énekesek, kórusok, versmondók, diákszínpadosok), míg a rajz-, fotó-, 
kerámia- és kézműves szakkörök diákjainak alkotásaiban gyönyörködhettünk. Az estét 
nagyszerű moldvai csángó táncházzal zártuk.
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A második Tehetségnapot (2019.05.23.) Sümegi Péterné, intézményünk tehetségpont 
koordinátora nyitotta meg:
„Szeretettel köszöntöm Önöket a Pécsi Református Tehetségpont tehetségnapján! Egy 

ilyen rendezvényt megnyitni öröm, és hálaadásra indít. De engedjék meg, hogy a meghívón 
szereplő idézetre hívjam fel egy kicsit a figyelmet.

„…mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi javára és üdvösségére 
készséggel és örömmel szolgáljon” HK.55

Hogy kerül ez ide?
A tehetséggondozás lényege Gyarmathy Éva szerint, hogy szabadságot ad a gyermeknek, 

vagyis a gyermek megkapja a fejlődéshez szükséges szabadságot, ezt a hátteret kell 
biztosítani tulajdonképpen.

Amikor arról beszélünk, hogy mindenkinek kötelessége, hogy ajándékaival szolgáljon a 
többi tag javára, akkor nemcsak azt érthetjük ez alatt, hogy a tehetséges gyermek a kapott 
ajándékaival megörvendeztet bennünket, hanem azt is, hogy ez egy közös vállalkozás, 
hovatovább közös kötelesség. Ebbe a közösségbe gyermek, szülő, pedagógus egyaránt 
beletartozik. Mindenkinek kötelessége a saját ajándékaival szolgálni, a saját szerepét 
betölteni, ennek a szabadságnak a megteremtésében részt venni.

A kötelesség egy nagyon markáns szó, ami erősen cselekvésre késztet. Nyilván nem 
véletlenül használja ezt a kifejezést a Heidelbergi Káté. Ezzel az igen erős kifejezéssel akar 
nyomatékot adni a dolog fontosságának. Nem lehet kibújni alóla, komolyan kell venni, nem 
lehet mellette csak úgy elmenni. Nekünk, pedagógusoknak az a feladatunk, küldetésünk, 
hogy felismerjük, vagy segítsünk felismerni a kapott ajándékokat, nevezhetjük 
tálentumoknak is. A mi ajándékainkkal céltudatosan, szakmai céltudatossággal, 
szeretettel, türelemmel, odaadással fejlesszük, gondozzuk ezt a tálentumot. A feladat 
adott, egyértelműen megadni a fejlődéshez szükséges szabadságot. Mivel ennek egyéni 
szükségletekhez kell igazodnia, talán nem túlzás, ha művészetnek nevezzük. 

Művészet ennek a kötelességnek úgy eleget tenni, hogy valóban használjunk vele. Hogy 
az a bizonyos tálentum ne a földbe kerüljön, ne engedjük elásni, elveszni, hanem minden 
segítséget megadjunk ahhoz, hogy százannyit hozzon.

A KT is azt sugallja, ami személyes meggyőződésem is, hogy ezt a küldetést úgy tudjuk 
a leghatékonyabban betölteni (szolgálni), ha azzal a lelkülettel szolgálunk, amelynek 
eszköze, motorja az öröm, a készség és az alázat. Ezekkel az eszközökkel lehet ugyanis 
azt a bizonyos fejlesztő szabadságot megteremteni.

Valaki egyszer így fogalmazott: a tehetség Isten egyik legnagyszerűbb bizonyságtétele 
a szabad akaratról, a szabadság kibontakoztatásának pedig legnagyszerűbb biztosítéka a 
tehetség.

Ezen a mai napon ezekben az ajándékokban gyönyörködhetünk. A szakmai keretet 
előadóink adják, akiknek innen is köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. A gálán 
pedig megtapasztalhatjuk azt, hogy a kapott tálentumok valóban százannyivá gyarapodtak. 
Ennek egy részét egyébként már itt az aulában is láthatjuk.

Kívánok mindenkinek tartalmas, szép délutánt, ajándékokban való gyönyörködést!
Köszönöm, hogy meghallgattak!”
A második Tehetségnap keretében már kora délutántól tehetségfejlesztéssel kapcsolatos 

előadások és műhelyfoglalkozások várták az érdeklődőket, szülőket és pedagógusokat 
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egyaránt. A meghívott előadók között találkozhattunk drámapedagógussal, 
matematikussal, teológussal. Nemcsak elméleti, hanem gyakorlati útmutatást is 
nyújtottak a különböző szekciók. A délután második felében zenében, táncban, énekben, 
vers- és prózamondásban, tornában jeleskedő diákok állhattak a Sportcsarnok színpadára, 
és mutatták meg tehetségüket.

2018. augusztus 18-23. között református tehetséggondozó konferenciának adott 
otthont a Pécsi Refi. A Tálentum táborba a Kárpát-medence református intézményeiből 
mintegy 60 diák érkezett, határon túlról négy iskolából is (Sepsiszentgyörgy, 
Székelyudvarhely, Kolozsvár, Rimaszombat). Délelőttönként a Pécsi Tudományegyetem 
történelmi (a török kori Pécs), irodalmi (Janus Pannonius pécsi kapcsolódásai) és 
természettudományos szakmai előadásai után városnézés és különböző kulturális 
programok (drámafoglalkozás, várostörténeti múzeumi látogatás, földalatti séta) várták 
a diákokat. A természettudományok iránt érdeklődők a Szentágothai János Kutató 
Központot is meglátogatták, ahol az egyik legérdekesebb téma a víruskutatás volt. A többi 
napon pihenésre – Siklóson a Thermálfürdőben – és kirándulásra – az Ormánságban – is 
jutott idő.

Természetesen az előbb említett események egy-egy kiemelkedő pillanatai az 
intézményünkben folyó tehetséggondozás folyamatának, melynek művészeti, sport és 
tanulmányi eredményeit a megfelelő fejezetekben olvashatják.

Tényi Nicolette 
a PRK Gimnáziumának tanára

 Képzelt lények kottái

Az MTA ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani kutatócsoport munkájához 2018. 
októberben csatlakoztam. A Moholy-Nagy Vizuális Modulokon belül a 21. század képi 
nyelvének tanítását kutató 4. modulon belül Pók Tímea tanítási-tanulási programját 
próbáltam ki követő tanárként a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 9. c 
osztályának dráma tagozatos csoportjában (14 fő). A későbbiekben, a Pécsi Református 
Kollégium Gimnáziumának 9. B nyelvi tagozatos (30 fő) és 9. C általános tagozatos 
osztályát (30 fő) is bekapcsoltam a kutatási programba. Választásomat az indokolta, hogy a 
művészeti tagozatokon tanuló diákok különösen érzékenyek identitásuk megtalálásában, 
korán érnek, igen céltudatosan készülnek életpályájukra. Igen őszinték, kritikusak, 
nyitottak a közvetlen és tágabb környezet jelzéseire, problémáira, képesek magasabb 
szintű elvont gondolatok egyedi kifejezésére és megértésére, és nyitottak a kortárs 
művészet üzeneteinek megértésére. Kíváncsi voltam, hogy egy átlagos és egy magasabb 
tanulási teljesítményre képes nyelvi tagozatos osztály hogyan fogadja a feladatokat. 
A féléves programban szerepelt egy absztrakt zenei kotta írása is, az ehhez vezető utat 
szeretném bemutatni. 

Az első félév témái a következők voltak:
1. Elemi formák naptára:
Bevezetés az absztrakcióba, a képi tartalom gondolativá változtatása, képalkotási 

folyamatok tervezése és kivitelezése, elemek ismétlésével struktúraalkotás a térben.
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2. Hibrid lények városa:
A szürrealizmus vizsgálata tudatos szempontok alapján vagy véletlenszerűen, 

megszemélyesített keverék lény tervezése és megalkotása, a hibrid lények elképzelt 
közösségi élete.

3. Betűtorony:
Stílusok tanulmányozása, tervezett képalkotás, a tudatos alkotói szándék megvalósítása, 

tipográfiai kísérletek, betűk és hangok társítása.
A három témával február elején végeztünk. A témákat sikerült egymásból következően 

felfűzni, volt, ahol visszakereshettünk régebbi megoldásokhoz az új témák kidolgozásakor.
A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb témát mutatok be a következőkben, majd 

összefoglalom az eredményeket. 
Először ismerkedő bevezetésként a már jól bevált, „Visszatérő álom” témát dolgoztuk fel. 

Azért a „visszatérőt”, mert ennek megrajzolása segíthet az aktuális probléma feldolgozásában. 
Kiderülhet, hogy a diákot mi foglalkoztatja igazán a jelenlegi életszakaszában. Általában 
igen megrázó rajzok születnek, ritkán találkoztam vidám, önfeledt jelenettel.  A rajzok 
hátoldalán kértem az álom leírását is. A következő órán a „visszatérő álom” ellentétét 
kértem lerajzolni, majd ennek egy részletét át kellett alakítani a témához illő XX. századi 
stílust választva. Ekkor a szövegből indultak ki, kerestek hozzá kifejezésmódot, színeket, 
s a témát legjobban kifejező alkotásokat. Mindent megbeszéltünk, láthatóan jólesett az 
esetleges szorongásokat feloldó gyakorlat.

1-2. kép. „Az első deszkavárosban játszódik télen. Távolodom, egyedül vagyok.” 
„ A második, a visszatérő álom ellentéte a sivatagban történik. Meleg van.”  (Pajger Tímea)

 Elemi formák naptára
A bevezetés után tértünk rá a következő, az Elemi formák naptára témára.
Mostantól folyamatos nézőpontváltásra késztettem őket a feladatokkal. Az A/4-es 

rajzlap közepébe kis ablakot vágva (10 cm x 10 cm – 5cm x 10 cm) részletet kellett keresni 
valamelyik álomképben. E kis részlet fő körvonalait egy ugyanekkora négyszögbe rajzolva 
kellett színek helyett sajátosan kialakított mintázattal kitölteni, majd a mintákat a rajzlap 
hátulján egymás melletti kis négyzetekben kódolva rögzíteni a következőképpen: szín-
mintázat-érzelmi hatás.

Ezeket a kódokat összehasonlítottuk, sok hasonlót találtunk.
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Hibrid lények 
A feladatsor lezárása után tértünk rá a Hibrid lények témára. Kiindulópont a „Visszatérő 

álom” téma volt. Egy kis részletet választottunk ki, a grafikai jelekkel, faktúrákkal kitöltött 
részletet folytatólagosan fantázialénnyé kellett átalakítani, majd nézőpontváltásként 
egy új lapon az eredeti kódolt szín komplementer színpárjával megfesteni. Az eredmény 
különleges színű „Hibrid lény”  lett. Pajger Tímea alkotása: 

Már csak a fantázialény karakterét kellett meghatározni, nevet 
adni, meghatározni a legfontosabb tulajdonságait, hobbiját, családi 
állapotát, kedvenc könyveit, ételeit, filmjeit. Ábrázolták hozzáillő 
tárgyait, munkaeszközeit, ünnepi ruháját, közvetlen, és tágabb 

környezetét. Itt egy nézőpontváltást alkalmaztunk, bele kellett helyezkedni egy másik 
szerepbe, persze óhatatlanul önmagát fejezte ki a lény „szülője”. 

Az ábrázolási folyamat során kiderült, hogy egy szigeten élnek, megrajzolták a sziget 
térképét, meghatározták azon belül saját élőhelyüket, a szomszédokat. Megtudhattuk, 
hogy ki szeret a központban lenni, elvonulni.

Gyurmából megformálták, majd stop-animáció segítségével közösen megmozgatták a 
megfestett háttereik előtt a figuráikat az alkotóik. 
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A feladat lezárásaként polgármester-választást tartottunk. A diákoknak választási 
plakátjukon saját arcuk jellemző vonásait is felhasználva szemből ábrázolták a jelöltjüket. 

Választási beszédeket tartottak, és ezalatt 
érdekes volt megfigyelni, hogy milyen 
személyiséget értékeltek legjobban vezetőként 
a szavazás során. Az új polgármestert illett 
megünnepelni. 

Minden polgárnak le kellett rajzolnia különleges 
„hibridlény-kottájával” a kedvenc zenéjét, illetve 
annak részletét. Pajger Timi ezt alkotta a következő 
zenéket hallgatva: 

• Aerosmith – Crazy  

• Bartók: Allegro Barbaro 

Vaszilij Kandinszkij képeit tanulmányozva értettem meg velük a szinesztézia lényegét. 
Hangjegyek helyett a zenei összetételt legátélhetőbb módon kifejező geometrikus és 
organikus formákat rajzolhattak, festhettek. Érdekes, hogy mikor a kész „kottákat” 
zenészeknek is megmutattam, egymáshoz hasonló hangzású, hangulatú, szerkezetű zenei 
műveket hoztak fel példának. Arra jutottam, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogyan 
működik a zenei kódolás diákok esetében. Egy prezentációba beépítve három osztály 
tanulóit kértük meg a Református Gimnázium énektanárával, Pap Tamással együtt, hogy 
írják le, milyen zenére (műfaj, alkotó, cím) asszociálnak a képeket megfigyelve. Ugyanezt 
megtettük a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumban is, ebben Bánky Géza, a 
kreatív zene és ütőhangszerek tanára segített.

Gotye - Somebody That I Used To Know - Vivaldi : Tavasz - 
Rossini: Tell Vilmos nyitány - Tavaszi szél vizet áraszt:

Vivaldi négy évszak
• kellemes, nyugodt, harmonikus, Bach csellószvit
• barokk 
• romantikus, meleg akkordok
• valamilyen impresszionista mű
• néhány akkordból álló popzene érzelmes szöveggel
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Megkértem Győrffy Istvánt, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 
zeneművészeti tagozatának szolfézs, zeneelmélet, zeneszerzés tanárát, hogy válassza ki 
azt a pár tanulói munkát, amely zenei szempontból leginkább megragadta a figyelmét. Ő 
a következő képeket választotta.

Érdekes volt megfigyelni, hogy a diákok 
ezeket a zenéket választották a képhez (17.):

• Gryllus Vilmos: Csigabiga (gyerekdal) 

• Schubert :A pisztráng;

• ugyanakkor a zeneelmélet tanára 
pedig a következőt: Schönberg: 6 
kis zongoradarabból Op. 19 No. 3 
( szerkezeti analógia)

Éppen most fordítja Jurij Holopov–Valentyina  Holopova könyvét Anton Webern 
művészetéről. Rendelkezésemre bocsájtotta a fordítás néhány oldalát. Ez a rész a 
harmóniavilágról szól. 
„Weber felfogása szerint a zene, ha valóban zene akar lenni, semmilyen körülmények 

között nem mondhat le a hangok átszellemültségéről, értelmi, tartalmi töltéséről, ezzel 
együtt sajátos összehangoltságáról sem. (Az „értelmi” ebben nem az értelmi-racionális 
úton való szerkesztettséget jelenti, hanem azt, hogy a hangok értelmet, (Sinn) hordoznak, 
értelmük, kifejezni valójuk van.) Mindez arról tanúskodik, hogy a hangok törvényszerű 
rendbe illeszkednek, ez pedig, ha talán más értelemben is, de harmóniát hoz létre…. „ 
Abból indulunk ki, hogy a harmónia-érzet egy hallható intonációs komplexumlétét 
feltételezi. Ennek hangzása az alap, minden erre épül. Így a bécsi klasszikus harmóniavilág 
a függőlegesen és vízszintesen szétbontakoztatott központi hangzat-konszonáns 
hármashangzat hangzásában összpontosul. Webernél ezt a szerepet a sajátos egyéni 
felfogásban jelentkező hemiton tizenkettes hangzat tölti be. …Az intonációs 
komplexum felrakása horizontális vagy vegyes „diagonális” irányban terjed ki. Fő eleme 
a hangcsoport (nem skála, nem akkord). A komplexumon belül megjelenik az egyensúly 
és szimmetria elve. Weber harmóniavilágának alapelvét a mélységi kiterjedéssel bíró 
tizenkettes hangzat létében összegezhetjük.”

6.kép Chopin: F-dúr etűd Op. 25 No-3  8.kép Prokofjev: Tovatűnő látomás Op. 22 No-3

17.kép
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Ennek szerkezeti rajza hasonlít a 17. kép szerkezetére.
„[…] a hangok, vagy hangcsoportok mintegy ráúsznak egymásra, nem egyszerre 

kezdődnek és csengenek le, ráadásul nem is egy síkba esnek. A különböző színnel 
felcsendülő alakzatok úgy helyezkednek el a hangzó térben, hogy a létrejövő, csaknem 
festői struktúra jól összehasonlítható V. Kandinszkij kompozícióival, pl. a Kék kör (1922), 
a Szalag négyzetekből (1944). A fekete négyzetben (1923) címűekkel a képek élesen 
metszett, mértanias formáival. A belső világ kifejezésének módja közel hozza egymáshoz 
Kandinszkij zenei, emocionális, nem ábrázoló jellegű képeit a Webernél a formák 
(alakzatok) közt fellépő expresszív kölcsönhatással.” 

A munkát sikeresnek értékelem, a diákok szívesen dolgoznak ebben a kísérletben.
A feladatom a kortárs művészet segítségével a vizuális kultúra tanításán belül 

fejleszteni a 9. osztályos diákok kreativitását, alkotó-, problémamegoldó-, megismerő- 
és befogadóképességét. Igyekeztem korszerűen alkalmazkodni a diákok érdeklődési 
köréhez, kapcsolódni kortárs problémáikhoz, új nézőpontból megmutatni a környező 
világ vizuális üzeneteit, és új kommunikációs formákat tanítani. Mivel több iskolában is 
kipróbáltam a programot, összehasonlíthattam a különböző létszámbeli és összetételű 
osztályokat a tanítási-tanulási program írója, Pók Tímea javasolt szempontjai alapján.

Melyek voltak a markáns különbségek a 14 és a két 30 fős osztálynál?
A 14 fős osztály (drámatagozatosok) hamarabb ráhangolódtak a feladatokra. Könnyebben 

és gyorsabban kommunikáltunk. A feladatokat nagyrészt be tudták fejezni, és az óra végén 
néhány munkát maga az alkotó is be tudott mutatni. Sikeresen egymásra hangolódtunk, 
ez főleg „a visszatérő álom” feladatnál volt megfigyelhető. Szerettek zenét hallgatni alkotás 
közben, és kölcsönösen elfogadtuk egymás zenei világát. Egy-egy feladattal nem szerettek 
hosszan, több héten keresztül bíbelődni. Türelmetlenebbek voltak pl. a lettrista versek 
alkotásánál. Náluk különösen fontos lett volna elég időt fordítani az ön- és társértékelésre. 

Annyira individualisták, hogy esetükben szinte lehetetlen vállalkozás lett volna 30 fős 
osztályban tanítani. A 30 fős osztályok munkáját legjobban úgy tudtam koordinálni, hogy 
mindenki egyéni tempóban haladhatott.  Bár így bonyolultabb volt, az új és régi feladatokat 
minden órán elmondtam, azért, hogy aki tempósabb, tovább tudjon lépni. Az óra végi 
értékelés leginkább részemről történhetett meg, a legjobb rajzok felmutatásával. Ha volt 
időm, beszkenneltem, és következő óra elején kivetítettem őket. Ez leginkább az animációs 
feladatnál volt sikeres és inspiráló, illetve a zenei absztrakt kotta visszakódolásánál. Sok 
munka, sok idő, de ilyen rövid órák esetében nem tudtam más módszert eredményesen 
alkalmazni. Persze, mindez megfelelő felszereltséget feltételez, így pl. hogy legyen 
digitális tábla, laptop, megfelelő sötétítési lehetőség. 

A tervezett dolgok mennyire voltak kivitelezhetőek egyikben-másikban? 
Nagyrészt megvalósíthatóak voltak, sajnos több óra kellett ehhez általában a 

tervezettnél. Talán a lettrista versnél jöttem rá arra, hogy gyorsabb, ha engedem az 
újságból kiválasztott szavakat lerajzolni, és nem ragaszkodom a kivágáshoz, ragasztáshoz.  
A versek előadása is érdekes volt. A drámás csoport egy része szívesen, más része nem 
akarta bemutatni. A Református Gimnázium „elitebb” nyelvi tagozatos, 9. B osztályában 
az osztály nagy része elmondta a versét, igaz, egy egész órát erre szántunk, ám nem 
ragaszkodtak a dadaista műfaj értelmetlenségéhez, spontaneitásához. A tervezett kevert 
lény ünnepélyt időhiány miatt nem sikerült megtartanunk. Viszont a választást komolyan 
vették, és választási beszédeket tartottak.
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Befolyásolták-e külső tényezők az alkotó munka minőségét? Felszereltség stb.?
Nagyrészt befolyásolta a feladatmegértés és munkavégzés sikerességét a tanterem 

technikai felszereltsége. A vetítési lehetőség elsődlegesen fontos, de kifejezetten 
hasznosnak bizonyult a könyvtár tankönyveinek elérhetősége. A munkaeszközök 
terén (rajzlap, festék, ceruza, olló, ragasztó) a Református Gimnázium tanulói sokkal 
fegyelmezettebbek voltak, ötletességben, eredetiségben, kritikai gondolkodás terén a 
drámatagozatosok vezetnek. Mindkét iskolában van digitális tábla, laptop.

Mennyi idő állt esetenként rendelkezésre?
Az órák hossza heti egyszer 45 perc. Sajnos többször el is maradtak órák, a drámások 

fellépései vagy a nyelvi tagozatosok vizsgái miatt. Mindez igencsak megnehezíti a 
feladatok egymásra épülő kivitelezését.

Mennyire lehetett egyénileg konzultálni az osztály létszámától függően?
 A kisebb létszámú (14 fő) osztályban egy óra alatt akár kétszer oda tudtam menni a 

drámás tanulókhoz. Nagyobb létszámnál (30 fő) az egyén jobban el tud/akar bújni, 
örültem, ha egyharmadukkal tudtam konzultálni. 

Melyik csoport/ vagy csoportban lévő egyének produkáltak valami váratlant, valami 
különleges önmeghaladást?

Ez nem függött csoportlétszámtól. Itt inkább az előképzettség, a nyitottság számított, 
és nem utolsó sorban az intelligencia, a megfelelő kommunikációs készség, az 
önálló gondolkodás, szabálykövetés, illetve szabályalkotás képessége. Itt inkább a 
csoportösszetételt és egymásra hangoltságot említeném fontos tényezőként.  A kisebb 
létszámnál könnyebben megnyílnak a diákok, közvetlenül foghatom visszajelzéseiket. 
A drámás csoportban több bátor feladatmegoldással találkoztam, az újdonságok iránt 
elfogadóbbak, nagyobb fejlődésre képesek. A Református Gimnázium diákjai közül is sokan 
képesek átgondolt, szépen kidolgozott feladatok kivitelezésére, végig viszik türelemmel 
elképzeléseiket. A karakterépítés, elemi formák naptára feladat faktúragyakorlatai 
szebbek, a betűváraik aprólékosabbak, verseik tartalmasabbak.

Összegezve, mindkét iskola osztályaiban sikerült a kortárs vizuális művészetek iránti 
érzékenyítő feladatot elkezdeni, több önbizalommal tekintenek saját alkotásaikra, 
nyitottabbak a kortárs művészet tematikus, technikai megoldásaira. Szívesen kutatnak, 
kísérleteznek, elfogadóbbak egymás ötleteire, elképzeléseire is. Sokat segített absztraháló 
képességük fejlesztésében a kevert lények zenei kottájának megalkotása és visszakódolása 
is. Szívesen használom a zenét óráimon, hiszen ez az a műfaj, ami ehhez a korosztályhoz 
legközelebb áll, mindennapjaik részét képezi. 

Styrna Katalin 
mesterpedagógus, vizuális kultúra szaktanácsadó 

MTA_ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport tagja, követőtanár
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tehetséggondozás

Pedagógus szakvizsgás továbbképzések:  
első nagykőrösi fecskéink

A Károli Gáspár Református Egyetem nagykőrösi Főiskolai Kara közreműködésével 
négyféléves, pedagógus-szakvizsgás, tehetséggondozás szakirányú továbbképzés zárult 
januárban intézményünk falai között.

Hallgatóink eredményesen zárták a képzést. 
Képünk a záróvizsga utáni pillanatokban készült.

A 2018-ban a fenntartó Baranyai Református Egyházmegye, a Károli Egyetem, valamint 
az oktatási intézmények között létrejött négyoldalú megállapodás keretében folytatódik 
képzési együttműködésünk a  pedagógiai karral. Ősztől tervezzük az osztályfőnöki 
szakirányú továbbképzés elindítását, amely ennek a kulcsfontosságú pedagógiai területnek 
a szakismereteivel vértezi föl a nevelési csoportokat vezető óvodapedagógusaink, 
nevelőtanáraink, tanítóink és tanáraink közül azokat, akik jelentkeznek a képzésre.

Balról jobbra: Szabó Zsuzsanna (PRK Nagyharsányi Általános Iskola), Kopeczky Eszter (PRK Óvoda), Karádi Kinga (PRK Gimnázium 
és Szakgimnázium), Péter Zoltán (Siklósi Sztárai Mihály Református Általános Iskola), Maricsné Bányai Edit (PRK Általános Iskola), 
dr. Kádár Péter (csoportszervező, óraadó tanár), Dormán Gáborné (PRK Általános Iskola), Babocsánné Katona Ágnes (PRK Óvoda), 
Sümegi Péterné (PRK Internátus), Hampel Réka (PRK Általános Iskola), Rostásné Várbíró Éva (PRK Nagyharsányi Általános Iskola), 

Szigethi Katalin (PRK Általános Iskola), Ignáczné Ribarics Edit (PRK Általános Iskola).  
A hallgatói csoportból hiányzik Ováry Éva (PRK Csikesz Sándor Általános Iskola, Drávafok), aki később tesz záróvizsgát.
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Szimbólumdidaktikai eszközök az iskola falain1

Iskolaépületi belső díszítőelemek katechetikai2 célú kialakítása  
a Pécsi Református Kollégiumban

A pedagógus is, a lelkész is – foglaljuk most őket egybe az emberformáló kategóriába 
– szóval, az emberformáló terhet hord: a viselkedés értékmérésének a terhét. Ez az 
értékmérés ott van a szószék és a tanári katedra árnyékában, de ott van a hívek és az 
iskolások hátán is, mint folyamatosan jelen lévő, nyomóerőt kifejtő súly. Törekedj a jóra, 
és tedd a dolgodat, ezért vagy a világon! – ama bizonyos kanti erkölcsi  imperatívusz olyan, 
akár egy nyakba kötött tégla. Ha nem fogom kézbe, csak hagyom, hogy rajtam csüggjön, 
vagyis, ha külső kényszer marad és nem sajátítom el, akkor csak a nyomasztó terhét érzem3.

Ezért a kliensek, hívek és diákok, igyekeznek visszahárítani ezt a terhet az 
üzenethordozóra. Ettől persze nem szabadulnak a saját morális terhüktől, amelyet 
onnantól fogva viselnek, hogy beléptek az emberformáló üzenet erőterébe, a morálisan 
is elkötelező üzenetátadás-átvétel megterhelő erőterébe. De, legalább az áthárítás, a 
megkönnyítés illúzióját megadja ez az össznépi játék, hogy a hívek kritikusan figyelik 
papjuk minden lépését, mint ahogy a nebulók is folyton mérlegre teszik tanáruk szavait, 
tetteit. „Tanító néni, a múltkor még úgy volt, hogy csak olvasni kell az olvasmányt, és más 
házi nincsen!” „Tegnap ezt nem így mondta tanár úr!” – ki ne futna bele nap mint nap 
pedagógusként a diákok kis vizsgáztató próbálkozásaiba!

Mindebből az következik, megtanultuk a nagy leckét, hogy tanítónak, tanárnak – 
maradjunk mostmár az iskola világában! – oda kell figyelnie arra, hogy a diákjai kritikusan 
figyelik őt, és folyamatosan mérlegre teszik szavait és tetteit. Ezért segít, ha kis távolságot 
tartva attól a tantermi helyzettől, amelyben van, igyekszik kívülről látnia magát és az adott 
szituációt, vagyis, hozzászokik ehhez az állandó jelenséghez, sőt reflektíven viszonyul 
hozzá.4

Ha pedig a tanár lépése, ruhája, fejbiccentése és szemüvegtartása – mint pedagógiai 
médium – számít és bizonyos mértékig, része a tanítási-tanulási folyamatnak, akkor 
mennyivel inkább az a nevelési-tanulási színtér, amely a mindennapi élettere a diákoknak. 
A tanterem, a folyosó fala az iskolában töltött idejük nagy részének a színtere, amely 
nemcsak az építészeti funkcionalitásában jelentős, hanem a nevelőmunka szolgálatára 
rendelt élettérré, pedagógiai eszközzé alakítható.5 

Az iskola mint épület és az iskola mint intézmény valóságos médiumként együttesen 
közvetíti azokat az értékeket, szolgálja azokat a nevelési célokat, amelyeket a Pedagógiai 

1   A tanulmány megjelent a Magyar Református Nevelés 2020. évfolyamának 1. számában.
2  A szimbólumdidaktika katechetikai jelentőségéről ld. Boross Géza: A valláspedagógia problémái és feladatai, digi-
tális változat: https://doksi.hu/get.php?lid=17201, feltöltés: 2012. október 13.
3  Az erkölcsi értékek bensővé tételének, érzelmi elsajátításának fontosságáról ld.: Kamarás István: Tanítható-e az 
erkölcs, Neveléstudomány, 2013, 4. 12.o., 6-20. Digitális verzió: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/ne-
velestudomany_2013_4_6-20.pdf
4  Erről bővebben: Hunya Márta: Reflektív pedagógus, reflektív gyakorlat, Ofi.hu / Kutatás – Publikáció / 2014, http://
ofi.hu/publikacio/reflektiv-pedagogus-reflektiv-gyakorlat
5  Ld: Hercz Mária- Sántha Kálmán: Pedagógiai terek iskolai implementációja – Architektúra és funkcionális terek a 
mindennapok pedagógiai világában, Iskolakultúra, 2009/9. 78-94.
http://real.mtak.hu/58058/1/5_EPA00011_iskolakultura_2009-9.pdf
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Programjában megfogalmazott. Ma már általánosan elfogadott tény, hogy a hatékony 
pedagógia holisztikus szemléleten alapul, amely nemcsak a gyermek egészlegességét, 
hanem a nevelési környezet egészének koherenciáját feltételezi. A mintaadó élettér-
iskola6 nemcsak ökopedagógiai alapon kitűzhető cél, hanem valamennyi nevelési filozófia 
mentén szervezett, hatékony pedagógiai rendszer ismérve, így a keresztyén, református 
iskolai nevelés sajátja is kell, legyen.

Ezektől a felismerésektől vezetve, vezetőtársaimmal elhatároztuk, hogy a Pécsi 
Református Kollégium új iskolaépületének belső tereit átgondolt szín- és formavilággal 
díszítjük, amely a keresztyén hitben való nevelés alapvető értékeire támaszkodik. Ehhez 
mind az építtető fenntartónk7, mind az építész tervező, mind a kivitelező partnerként 
viszonyult. 

Mindenekelőtt a teremtés csodái, a teremtett világ egésze iránti érzékenység épült 
bele a szintek formavilágába. A mennyezeti felülvilágító ablaksor végigkíséri az épület 
teljes keresztmetszetét. Ez a szerkezeti koncepció a napfény egésznapos jelenlétét és a 
természetes megvilágítás barátságos színterét biztosítja. Mindennek szem-neurológiai és 
pszichológiai jótékony hatása közismert.

Az épületszintek belső tagozódása szerint, a három szinten felfelé haladva a terrakotta, 
agyagszínű, élénk narancs, halványzöld és kék árnyalatok váltják egymást – a teremtett 
világ antik őselemeire is emlékeztetve. A földszint vöröses árnyalata utalás a föld bibliai 
színére, amelyből az ember vétetett (ádám- ádámáh – vörösagyag!) A vizek és az égbolt 
összeölelkező színei jelzik, hogy a felső szintre érkeztünk, és szinte halljuk, hogy 

„elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől.”8

A következő szintje a szimbolikus kommunikációnak a bibliai ábrák és jelképek 
elhelyezése a tantermek bejáratánál, a folyosók falain és a tantermekben. Ugyanaz a 
bibliai idézet olvasható az adott osztályterem bejáratánál, mint bent a főfalon, az állami 
és az egyházi címertől közrefogva.

A Szentírásból kölcsönzött ábrákat úgy válogattuk, hogy azok találkozzanak mind 
a diákok, még a legkisebbek ismereteivel és érdeklődésével, mind pedig a hozzájuk 
kapcsolódó bibliai üzenettel.

A bibliai szimbólumok kiválogatására egy ad hoc munkacsoportot kértem fel, amelyben 
a fenntartó részéről Győrfi Bálint esperes, az intézményvezetés, a székhelyi iskolák vezetői 
részéről Bartos Erika és Molnár Péter igazgatók valamint jómagam vettünk részt. A bibliai 
üzeneteket a Kollégium intézményi lelkipásztora, Kovách Péter válogatta a jelképekhez. 
Az ábrákat Melegh Andrea grafikusművész készítette el.

Az alábbi jeligéket és jelképeket kapták az iskola termei:

6  V.ö.: Agárdiné Burger Angéla: Holisztikus szemlélet az ökoiskolában, Új Pedagógiai Szemle, 2011., 343-356. http://
epa.oszk.hu/00000/00035/00145/pdf/EPA00035_upsz_2011_01-05_343-356.pd
7  A Pécsi Református Kollégium alapító-fenntartója a Baranyai Református Egyházmegye.
8  1Móz 1, 1, 7b; Magyar Bibliatársulat revideált újfordítású Bibliája, 2014. https://szentiras.hu/RUF/1M%C3%B3z1
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Tantermek, szimbólumok, bibliai igék

Szám Szint Osztály Szimbólum Ige

043-
044

Fö
ld

sz
in

t
3.a bárány „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem 

őket,  ők pedig követnek engem.” Jn 10,27

045 1.a víz
„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, 

azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem 
perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged.” Ézs 43,2

046 1.b nap
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, 

hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat” Mt 5,16

047 2.a angyal „Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak 
rád minden utadon.” Zsolt 91,11

048

Fö
ld

sz
in

t

2.b bárka „Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek 
szabadítását mindennap!” Zsolt 96,2

020 technika 
terem

láng-nyel-
vek

„Betöltötte őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel 
és képességgel mindenféle munkára.” 2Móz 35,31

120

El
ső

 e
m

el
et

3.b szőlőfürt
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, 

békesség,türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás.” Gal 5,22

121 csoport-
terem

hugenotta 
kereszt

„Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint 
a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által 

keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ 
számára.” Gal 6,14

122 5.b pálmafa „Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a 
libánoni cédrus.” Zsolt 92,13

123 5.a galamb „És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a 
menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb.” Mk 1,10

124 4.b hal „Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban 
megmarad Isten, ő pedig Istenben.” 1Jn 4,15

125 4.a babér- 
koszorú

„Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben 
önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút 

nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant.”  
1Kor 9,25

109
infor-

matika 
terem

nyitott 
könyv

„Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és ismeret teszi 
szabaddá és gazdaggá; az ÚR félelme lesz a kincse.” 

Ézs 33,6

203

M
ás

od
ik

 e
m

el
et termé-

szettudo-
mányi
terem

csillag „Megszabja a csillagok számát, nevet ad 
mindegyiknek.” Zsolt 147,4

217 6.a horgony „Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, 
amely behatol a kárpit mögé.” Zsid 6,19

218

M
ás

od
ik

 
em

el
et

csoport-
terem krisztogram „és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya 

Isten dicsőségére” Fil 2,11

219 8.a szív „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére 
támaszkodj!” Péld 3,5
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Szám Szint Osztály Szimbólum Ige

220
M

ás
od

ik
 e

m
el

et
7.b kakas

„Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor tér 
vissza a ház ura; este vagy éjfélkor, kakasszóra vagy 

reggel.” Mk 14,35

221 7.a sas
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra 
kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, 

járnak, és nem fáradnak el.” Ézs 40,31

222 6.b oroszlán „Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, 
és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét.” Jel 5,5

207-
208 8.b Alfa és 

Ómega
„Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a 

kezdet és a vég.” Jel 22,13

Az egyes jelképek elhelyezése során az életkori sajá-
tosságokra is figyeltünk. Így kézenfekvőnek találtuk, 
hogy az alsósok osztálytermeit az egyszerűbb, termé-
szeti szimbólumok jelezzék (pl. víz, nap, bárka, szőlő-
fürt), a technika és informatika termet viszont, amelyet 
csak a felső tagozatosok használnak, díszítsék a szá-
mukra már könnyebben érthető elvont jelképek (láng-
nyelvek, nyitott könyv) és az absztrakt képzettársítá-
sokkal befogadható idézetek, mint pl. a Jelenések 22, 13.

Összegezve: a hatékony 
egyházi iskolában a katechézis céljai nemcsak kiegészítik, 
hanem megalapozzák és rendszerszerűen összefoglalják 
az általános nevelési-fejlesztési célokat. Az emberformálás, 
vagyis a nevelés lelki-spirituális, erkölcsi-érzelmi, szociális 
és értelmi vonatkozásai egyaránt fontosak, mivel a bibliai 
emberkép egészleges, és nem redukálható az értelemre, mint 
az erkölcsi-szellemi értékek feltételezett forrására9. Ezeket 
az értéktartalmakat tehát nem elég kognitív eszközökkel 
közvetíteni. 

A vallásos-spirituális-erkölcsi nevelésre is relevánsak azok a módszertani ajánlások, 
amelyeket a szaktudomány a közvetített erkölcsi értéktartalmakra vonatkoztat. Ilyen töb-
bek között a vizuális megjelenítés eszköze.10 A nevelési színtér építészeti és pedagógiai 
funkcionalitásának összekapcsolása az iskolai terek tudatos alakításával megvalósítható.11  
A pécsi Refi új általános iskolai épülete belső tereinek szín- és formavilágát olyan szimbó-
lumdidaktikai eszközökkel láttuk el, amelyek mind a vizualitás, mind az értelmi fejlesztés 
terén hatékonyan szolgálhatják a keresztyén nevelés alapvető céljait.

Kádár Péter teol. PhD 
mesterpedagógus, vallástanár, közoktatási vezető

9  Az etikai intellektualizmus a felvilágosodás termékeként abból indult ki, hogy elégséges a növendéket a megfelelő 
tudással ellátni, attól jobb ember lesz. A fehérgalléros bűnözés, vagy pl. az eugenetikai kísérletek a XX. században és 
napjainkban arra mutatnak rá, hogy ez hiú ábránd, tehát a spirituális-erkölcsi neveléshez sokkal többre van szükség 
az adekvát tudástartalmak átadásánál.
10  Ld., Kamarás István, uo.
11  Ld. a 4. lábjegyzetet!

Ugyanez az idézet a tanterem „címeres” 
változatában

Egy osztályterem külső ábrája és felirata
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Az elmúlt 30 évben felnövő generációknak természetes élmény, hogy a magyar 
közoktatásnak szerves része – noha sok sajátossággal – az egyházi intézmények 
sokasága. Gyermekkoromban azonban néhány kivételtől eltekintve nem létezett 
felekezeti iskolarendszer. 1948-ban a kommunisták államosították az egyházi közoktatási 
intézményeket, megtiltották ilyenek alapítását egészen 1989-ig. A következőkben az 
államosítás folyamatába szeretnék rövid betekintést adni.

Magyarországon keresztyén iskolák 996-tól, a pannonhalmi bencés kolostor alapításától 
léteznek. A kolostori iskolák mellett viszonylag gyorsan elterjedtek a plébániai tanodák, 
amelyekből ídővel olyan intézmények fejlődtek ki, amelyek alkalmasak voltak arra, 
hogy növendékeik java a nyugat-európai egyetemeken tanulhassanak tovább, majd 

az ott szerzett ismeretekkel Magyarországot 
szolgálhassák. A nyugati egyetemjárást nevezzük 
peregrinációnak. Természetes, hogy az akkori 
iskolák a római katolikus egyház szellemi 
felügyelete alatt működtek. 

A reformáció során a gyülekezetek túlnyomó 
többsége protestánssá vált. A református 
gyülekezetek számára az iskolaállítás természetes 
volt. Következett ez a jézusi missziói parancsból 

(Mt 28,18-20.), amely az Ige tanítására elkötelezi Krisztus követőit. Eleink az iskolák 
alaphivatásának tehát a Szentírás tartalmának és lelkiségének közvetítését tekintették, s 
emellett – mintegy járulékos haszonként – természetesen jó színvonalon elsajátíthatták 
a tanulók a betűvetés, a számtan, illetve a latin nyelv tudományát. Képzett lelkészek és 
tanítók (praeceptorok) oktatták a rájuk bízott diákokat.

Idővel ezen iskolák közül kiemelkedtek a nagy közép- és főiskolai centrumok, mint 
Pápa, Sárospatak, Debrecen, Nagyenyed, stb. Vidékünkön is így történt ez. Sztárai Mihály 
és Szegedi Kis István vezetésével Laskón, Kálmáncsán, Nagyharsányban gimnázium, 
Tolnán pedig főiskola alakult. Ezzel biztosították a reformátorok a reformáció szellemi 
lendületének fenntartását. Tolnán 
készült a hivatására és wittenbergi 
tanulmányaira Méliusz Juhász 
Péter,1 aki egyházunk tiszántúli 
vezetője lett. Ahol református 
gyülekezet működött, ott volt 
iskola, volt tehetségkutatás és 
gondozás, illetve a tehetségek 
felsőbb iskolákba irányítása. 

Egész népünk számára fontos 
szolgálatot tettek tehát a 
református egyházi iskolák. Az 
akkoriak erős elkötelezettségét mutatja, hogy a tanító és tanárképzést a modern magyar 
állam megerősödéséig saját maga oldotta meg az akadémiáin és a peregrináció által. 1884-
től történik a középiskolai tanárok képzése kizárólag az egyetemeken.2

1  Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. (MRE Zsinat Sajtóosztálya, Budapest 1977) p. 399
2  1883. évi XXX. törvény A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről.
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Az egyházi középiskolák színvonala  – nem túlzás – világszerte elismert volt, a fejlődésük 
pedig folyamatos. A falusi elemi iskolák esetében már vegyes a kép (akárcsak ma). 
A népesebb és módosabb gyülekezetek több és jobban képzett tanítókat tudtak választani, 
s így az iskoláik nívóját magas szinten tartani. A kisebb és kevésbé tehetős egyházközségi 
tanítók számára is igyekeztek segítséget nyújtani segédeszközök, szakkönyvek juttatásával 
és továbbképzések szervezésével. 3

Számos egyházközség lélekszáma különböző okok miatt annyira lecsökkent, hogy külön 
tanítói és lelkészi fizetést adni nem tudtak,4 ezért a lelkészek közül sokan beiratkoztak 
a tanítóképzők egyikébe, és megszerezték a tanítói oklevelet is a lelkészi mellett. 
A dunamelléki egyházkerületben és a budapesti teológián a XX. század első felében ez a 
gyakorlat kötelező is lett. A teológiai hallgatók kötelesek voltak Nagykőrösön oklevelet 
szerezni, mert például Baranyában számos egyházközség csak így tudott működni.5 
De így tudott működni. A falusi egyházi iskolák jelentősége ma már alig fogható fel. 
A tanítók készítették fel a gyerekeket az egyházi és nemzeti ünnepekre, a különböző 
megemlékezésekre, énekkarokat vezettek, a téli hónapokban a földműves népnek 
közművelődési előadásokat tartottak. Pillérei voltak tehát a felnőttképzésnek is. Népünk 
ezért igényelte szolgálatukat, és tőle telhetően igyekezett megbecsülni is őket. Ugyanis 
a tanítókat, akárcsak a lelkészeket, a presbiterek alkalmazták, és a fizetésüket is a helyi 
gyülekezet adta. Az akkori világban ez nemcsak készpénzt jelentett, hanem bizonyos 
termőföld, legelő, gyümölcsös hozamát, tűzifát, háziállatok juttatását. Innen érthető meg 
a nagy társadalmi tiltakozás az egyházi iskolák államosításának még a gondolata ellen is 
a második világháború után.

1944-45-ben Magyarországot szinte teljesen elpusztította a 
háború. A lakosság elszegényedett. Annál nagyobb ragaszkodással 
látogatta a templomokat. A református egyházban lelki ébredés 
zajlott. Isten Szentlelke gazdagon munkálkodott, és tömegek 
adták át az életüket Krisztusnak. Az egyházkerületek élén nagy 
formátumú püspökök álltak, akik teljes erővel segíteni, szervezni 
akarták az ország megújulását. Közülük is kiemelkedett két nagy 
tekintélyű és tudású személyiség, Ravasz László dunamelléki és 
Révész Imre tiszántúli püspök. Terveket készítettek a lelki és anyagi 
újjáépítésre. Megértették, hogy az elemi iskolák addigi formája már 
idejét múlta. Helyette alsó- és felső tagozatos általános iskolákat 
kell szervezni, az ötödik évfolyamtól kezdve szakosított tanárokkal. 

Komolyan folyt az erről való gondolkodás. Ám ekkor már Magyarország szovjet 
megszállás alatt állt, és a Szovjetunió vezetője, Sztálin saját érdekszférájának tekintette 
az országot. Ennek megfelelően is bánt vele. Kommunista országot akart hazánkból 
kialakítani. Magyarországra küldte a Moszkvában kiképzett magyar kommunistákat, 
élükön Rákosi Mátyással, akiknek a kommunista párt megszervezését és hatalomra 
juttatását adta feladatul. A kommunista-marxista ideológia ateizmusa szellemi térben a 
fő ellenségnek a keresztyénséget látta6. Miért? Mert tűz és víz a kettő viszonya. Ha Isten él, 

3  Lásd erről Imre Sándor: A magyar nevelés feladatai és a református iskolák (Debrecen 1914) és Protestáns szellem és újjá-
építés (Debrecen 1925) 
4  Tanulságos átlapozni a Magyarországi Református Egyház 1912. és 1934. évi név- és címtárainak sok-sok adatközlését arról, 
hogy számos felvidéki, somogyi, baranyai és dél-erdélyi gyülekezet iskolájában a lelkész tanítja a gyerekeket.
5  Szakál János: A magyar tanítóképzés története. Budapest 1934. p. 131-132
6  Lenin: Szocializmus és vallás. In Lenin művei 10. Budapest 1954. p. 76-78.

Ravasz László
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és a benne nyugvó hit munkálkodik, az a legelevenebben mutatja 
meg a kommunizmus talajtalanságát és lehetetlenségét. Ezért vezető 
törekvése volt az egyházak teljes kitakarítása a közélet minden 
területéről. Neki is láttak a dolognak, mégpedig a Vörös Hadsereg 
támogatásával, amely gépkocsit, üzemanyagot, karhatalmat és mást 
adott a „nemes” cél érdekében. A háborúban győztes hatalmakat 
Budapesten a szovjet vezetésű Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
(SZEB) képviselte. A gyakorlatban a SZEB utasíthatta a magyar 
kormányt. Ezért az Ideiglenes Nemzeti Kormány, amely átmenetileg 
vezette az országot, kénytelen volt elindítani a földreformnak 
nevezett akciót, amelynek során 100 holdnál nagyobb birtokot 
kiosztottak a földnélküliek, valamint szövetkezetek és állami gazdaságok részére.7 Tény, 
hogy a magyar szegényparasztság régóta várt arra, hogy földhöz jusson, ám egy megszállt, 
idegenek által felügyelt államban az elhamarkodott földosztás rengeteg kárt okozott. 
Ezek közül az egyik az egyházakat érintette, ugyanis elvették az iskolák fenntartására és a 
tanítók javadalmazására szolgáló földeket is. Ezzel a tanítókat éppen attól a jövedelemtől 
fosztották meg, amely még a háború idején is rendelkezésükre állt, és a teljesen 
elértéktelenedő pengő idején felszínen tartotta őket. A novemberi választások után felálló 
Tildy-kormány8 vállalta a kiegészítés folyósítását, de ez írott malaszt maradt sokáig, lévén 
az állam maga is kifosztott helyzetben volt.

Még nagyobb anyagi érvágást jelentett, hogy az 1946-os adóévben a Pénzügyminisztérium 
a Magyar Kommunista Párt (MKP) Politikai Bizottságának nyomására az egyházadónak9 
csak 30%-át hajtotta be, és utalta tovább az egyházaknak, 1947-ben pedig a legtöbb 
vármegyében elutasította, hogy az állami adókkal együtt szedjék be10. Vagyis 1947-től 
gyakorlatilag megszűnt az egyházi és iskolai adó. Emiatt még nagyobb nehézséget jelentett 
a tanítók és tanárok fizetése, valamint a tanszer és eszközellátás. Az egyház ekkortól 
anyagi téren nagyon ki volt szolgáltatva az államnak. Az akadozó tanítói fizetések alkalmat 
adtak a kommunistáknak arra, hogy elégedetlenséget szítsanak az egyházi fenntartó ellen. 
Az Országos Református Tanító Egyesület 1947-ben Révész Imre püspöknél követelte a 
fizetési késedelmek megszüntetését, és az iskolák, illetve tanítók állami kezelésbe vételét, 
amit akkor még sikerült visszaverni.

Nem sokáig. 1947. augusztus 31-én lezajlott az ún. „kékcédulás választás.”11 Az MKP nem 
szerzett ugyan többséget, de a kormánytisztségek legnagyobb számban neki jutottak. 

7  600/1945. (III. hó 17.) számú kormányrendelet.
8  Tildy Zoltán református lelkész (1889-1961), a Kisgazdapárt vezetője lett a miniszterelnök. A SZEB nyomására a 
Nemzetgyűlésben abszolút többséggel bíró Kisgazdapárt kénytelen volt bevenni a kormányba a kommunistákat, a 
szociáldemokratákat és a Nemzeti Parasztpártot. Ennek megfelelően Rákosiék folyton blokkolni, illetve befolyásolni 
tudták a kabinet politikáját. Ha népszerűtlen intézkedést hozott a kormány, a sajtójuk a kisgazdákat hibáztatta, ha 
sikert ért el, azt maguknak tulajdonították.
9  Ma tévesen az egyházfenntartói járulékot (ami nem adó, hanem önkéntes adomány) nevezi a népnyelv egyházadónak. 
Azonban 1948-ig törvény alapján az egyháztagok állami adójának 10%-át egyházi és iskolai adó címén az állami adóhivatal 
szedte be, és utalta tovább az illetékes egyháznak a személyi és dologi kiadások fedezésére. Ehhez lásd Révész Imre: Tudni 
illik, hogy mi illik. Élet és jövő 1948. január 31. XV. évf. 5. szám. Ezt a törvényes kötelezettséget szabotáltatta el a MKP az Adó-
hivatallal. Az egyházadó az alkotmányos rend szerint az egyház saját bevételének számított. További adalékok Szentpéteri 
Kun Béla: Magyar református egyházalkotmány (Debrecen, 1908.) p. 7-10.
10  Gerő Ernő beszámolója a MKP Politikai Bizottság 1948. január 29-i ülésén. Politikatörténeti Intézet Levéltára fond 3/129.
11  A csalások és a kizárások, valamint mandátum-megsemmisítések miatt lehetetlenné vált jobboldali kormány meg-
alakítása. A leszalámizott kisgazdapárt már semmilyen ellenállást nem tudott kifejteni Rákosiék nyomulásával szem-
ben. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és rendészet, a gazdaságpolitika mind kommunisták kezébe került. 
Megkezdődhetett a diktatúra kiépítése.

Révész Imre
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Ekkortól nyíltan kezdték hangoztatni, hogy legyen fakultatív a hittanoktatás és az egyházi 
iskolák kerüljenek állami kézbe. Elfoglalták az államot, eljött az idő, hogy az iskolát, s így  
az ifjúság nevelése feletti uralmat is átvegyék. 

A kommunista párt kezében levő sajtó egyre többször cikkezett csak úgy érintgetve a 
témát az iskolák állami kézbe vételéről. Tüntetéseket szerveztek, ahol a tömeg tiltakozott 
az egyházi „reakció” ellen „ki a papokkal az iskolákból” feliratú táblákkal felvonulva. 
Lázították a pedagógusokat. Pereket indítottak egyházi emberek ellen. Lejárató cikkek 
jelentek meg soha be nem bizonyított rágalmakkal lelkészekről, egyházi vezetőkről. 
Egyszóval egyre nagyobb nyomás alá helyezték az egyházi vezetőket. Amikor kérdőre 
vonták az állami vezetőket, azok mosolyogva szabadkoztak azzal, hogy nem ők állnak 
az akciók mögött. Ám a sugalmazásokkal bizonytalanságban tartották az ekkor még 
túlnyomóan egyházias közvéleményt.

Végül konkrétummá érett a sunyi kampány. A református lelkészből lett köztársasági 
elnök, Tildy Zoltán hívta megbeszélésre az egyházi és állami vezetőket, ahol még 
bizonytalanság volt az állam szándékai felől. Ravasz László elmondta, hogy ha az 
iskolákat államosítani szeretné, a kormány szembetalálja magát hívők tömegeivel, akik 
számára annyira fontos a református iskola, hogy számos kommunista vezető is odajáratja 
a gyermekét. Ha viszont nem kívánja államosítani az iskolákat, akkor meg kell tárgyalni 
az együttműködés részleteit, különben folytonos szembenállás alakulhat ki.12

Nem sokkal ezután Rákosi nyíltan lemondásra szólította fel Ravaszt azon fenyegetés 
mellett, hogyha nem távozik, az egész református egyházra ránehezedik az állam 
megtorlása. Ravasz László lemondott.

Révész Imre egyedül maradt Rákosival és Ortutay Gyula vallás és közoktatásügyi 
miniszterrel szemben. Jól jellemzi a kor viszonyait, hogy a tárgyalások a református 
egyház vezetői és a kormány küldöttsége között úgy folytak le május 22-én, hogy a Rákosi 
által jóváhagyott megállapodás-tervezetet csak 20-án kapta meg a konvent13 vezetősége. A 
javaslat a korábbiakkal ellentétben már csak négy középiskolát hagyott volna az egyháznál, 
általános iskolák nélkül. Ez megütközést keltett az egyházi küldöttségben, de a kormány 
nem engedett. Ekkor még nem született végleges megállapodás, a felek azzal váltak el, 

12  Ravasz László: Emlékezéseim. Budapest 1992. MRE Zsinatának Sajtóosztálya p. 337-338.
13  1959-ig a Magyarországi Református Egyház kormányzó testülete

A Pécsi Református Leánypolgári Középiskola épülete
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hogy bizalmasan kezelik a tárgyalásokat, de még aznap megjelent egy írás a sajtóban, hogy 
államosítják az iskolákat. Erre felekezeti különbség nélkül az egész országban magasra 
csapott a tiltakozások hangja. A kormány sürgette a zsinatot, hogy tegyenek pontot az ügy 
végére. A zsinat végül június 13-án Rákosi azon ígérete mellett fogadta el a megállapodást, 
hogy az általános iskolák is megmaradhatnak egyházi kézben a négy középiskola mellett 
működve. A szavazás eredménye 77:14 lett. 

Közben gyűltek a kiállások az egyházi iskolák mellett. Presbitériumok sokasága 
nyilatkozott úgy, hogy a legnagyobb anyagi áldozatot is készek meghozni, akár állami 
hozzájárulás nélkül is megtartanák iskolájukat.

Azonban ekkorra eldőlt minden. Az Országgyűlés 1948. június 16-án fogadta el a nem 
állami iskolák államosításáról szóló XXXIII. törvényt. A több száz éves iskolarendszert 
egy rövid nap alatt kivégezték. Az érintett intézmények pedagógusai még kiállították és 
kiosztották a bizonyítványokat, elvégezték a berendezések pótlását, a tisztasági festést és 
meszelést, majd levették a református feliratot a falról, és helyére államit tettek. Ezekben 
az iskolákban már nem sokáig taníthattak hittant, egy év múlva minden tiltakozás ellené-
re fakultatívvá tették azt. Így történt ez Baranyában is. Kollégiumunk jogelődje a Pécsi Re-
formátus Leánypolgári Középiskola dolgozóinak egy napjuk volt összeszedni a holmijukat 
és elhagyni az iskolát. A dolgozók többségét soha többé nem alkalmazták az oktatásban, a 
klerikális bélyeg végig rajtuk maradt.

Pedig az Egyezményben még a kötelező vallásoktatás szerepelt és a dolgozók állami al-
kalmazása. Ám amikor az állam birtokon belülre került, elfelejtődött minden korábbi szó. 
Annyi kormányzati és helyi szószegés és törvénytelenség történt, hogy az Egyezményt 
aláíró Révész Imre keserűségében lemondott, és nyugdíjba ment. 

Egyházunk sokat és kipróbáltan szolgált szép iskolahálózata helyén pedig 1990-ig egyet-
len iskola, a Debreceni Református Kollégium maradhatott csak meg. Istené a dicsőség 
azért, hogy gyermekeink újra szabadon választhatnak iskolát, tanulhatják krisztusi szel-
lemben a tudományokat. 

Kis László 
református lelkipásztor

 

Iskola-államosítás református szemmel – 1948
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A református intézmények helye, szerepe a magyar 
köznevelés rendszerében és Baranya megyében

A fiatal generáció nevelése, növelése, önálló életre alkalmassá tétele, a tapasztalatok, 
ismeretek, a tudás átadása közös felelősség – ezt az intézményes nevelés évezredekre 
visszanyúló története igazolja. A kultúránként, társadalmanként, történelmi korszakonként 
változó emberkép határozta és határozza meg ma is a családi és az intézményes nevelés 
céljait, feladatait és módszereit. A 21. századi Magyarországon a gyermekek nevelése a 
családban kezdődik, majd intézményes keretek között folyó nevelés-oktatással óvodában, 
iskolában egészül ki. A köznevelési palettán világnézetileg semleges nevelést biztosító 
állami és magán intézményeket, továbbá felekezeti, egyházi fenntartású intézményeket 
is találnak a szülők, így az óvodát, iskolát bizonyos keretek között szabadon választhatják 
meg. 

A közel fél évezredes magyar református nevelés nagy iskoláiról, kiemelkedő 
személyiségeiről, hagyományairól, céljairól és módszereiről nem szól ez az írás, kizárólag 
a református óvodák és iskolák helyéről a magyar köznevelési rendszer, azon belül is 
Baranya megye jelenében. Magyarországon 1948-tól a rendszerváltásig összesen nyolc 
egyházi fenntartású intézmény működött közöttük egy református, Debrecenben. 
A rendszerváltást követően a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény illetve a volt 
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény, 
továbbá az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. 
évi CXXIV. törvény és számos kapcsolódó további rendelet teremtette meg a lehetőségét 
annak, hogy nagyobb számban legyenek jelen a köznevelési palettán az egyházi 
intézmények, közöttük a református intézmények is. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény biztosítja a lehetőségét annak, hogy egyházi jogi személy, vallási egyesület 
köznevelési intézményt tartson fenn1 (mint ahogy már a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény is biztosította ennek lehetőségét, ezért 1993-1994-et követően környékén 
látványosan emelkedett az egyházi intézmények száma). A köznevelési közfeladat ellátása 
érdekében az állam az egyházi fenntartókkal köznevelési szerződést köthet2, ez biztosítja 
a közfeladatot ellátó intézmények finanszírozását. A köznevelési törvény biztosítja 
továbbá a jogot, hogy a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 
megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére tekintettel szabadon választhasson 
óvodát, iskolát, kollégiumot3. 

Miért választják a szülők az egyházi, ezen belül a református óvodát, iskolát, kollégiumot? 
Az összetett választ leegyszerűsítve is megadhatjuk: mert itt érzik biztonságban 
gyermeküket. Miért? Mert a család értékeit megerősítő, azt az intézményes keretek között 
kiteljesítő, komplex nevelő hatást várják az óvodától, iskolától, internátustól. Az egyházi, 
ezen belül is a református köznevelési intézmények mindazon állami szabályozók hatálya 
alá tartoznak, melyek a köznevelés teljes egészére vonatkozóan hatályosak, a különbség 
legfőképpen a nevelési célban, a folyamat végére célul tűzött emberképben ragadható 
meg. A köznevelési törvény által deklaráltan az egyházi köznevelési intézmények vallási, 
világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, ennek megfelelően az adott 
vallás elfogadását a gyermekek, tanulók, illetve a pedagógusok felvételekor feltételként 

1  2011. évi CXC. tv. 2.§ (2) bekezdés
2  2011. évi CXC. tv. 74.§ (2) bekezdés
3  2011. évi CXC. tv. 72.§ (2) bekezdés
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kiköthetik.4 Református köznevelési intézményekben ez a feltétel értelemszerűen 
a református keresztyén elköteleződés, amely bizonyos értékek elfogadásával társul, 
bizonyos szokásrend követését vonja maga után. Ez az értékszemlélet az intézményi 
küldetésnyilatkozatban, a pedagógiai programban válik nyilvánossá, lehetővé téve, hogy 
azt az intézményválasztás előtt a szülők megismerjék, ill. a nevelési folyamat során 
egyértelmű hivatkozási alap lehessen. 

A gyermek életkorától függően veszi át, tanulja meg mindazokat a szokásokat, 
melyekkel egy közösség a mindennapjaiba ültetve teszi élővé értékrendjét. A gyermekek 
elsősorban nem a szavakból, hanem a tettekből tanulnak, s ami eleinte csak utánozható 
szokás, az a nevelési folyamat alatt belsővé váló érték, stabilitást biztosító alap lehet. 
A református óvoda és iskola ideális lehetőség a megfelelő szokásrendszer kialakítására, 
hiszen apró, vagy nagyobb gyermek, kamasz, vagy ifjú intézményes keretek között is azt 
a nevelést kaphatja, mely a családban indul és teljesedhet ki az által, hogy a gyermekek 
megtapasztalják, hogy a család és az iskola, a tudomány és Isten válaszai nem kizárják, 
hanem kiegészítik egymást. Megtapasztalják, hogy a tanulás és a tanítás, a diák és a 
nevelő egymást kiegészítik, egymás nélkül nem léteznek. Megtapasztalhatják, hogy a 
megváltással megajándékozott keresztyén ember erőt és gyarapodást remélhet és kaphat 
Istentől, hogy saját ereje nem akkor a legnagyobb, ha erőt fitogtat vagy öklét harcra emeli, 
hanem ha kezét imára kulcsolja. A református nevelés ötszáz éve bizonyítja, hogy az 
anyanyelven olvasott és hirdetett igére épülő nevelés alapja lehet egy korszerű, az adott 
kor kihívásaira megfelelő választ adni képes nevelési rendszernek. A református iskolák 
egykori diákjai a család és a társadalom, a gyülekezetek hasznos tagjaivá váltak.

A református intézmények értékválasztása egyértelmű, a szülők számára világos, a saját 
értékrendjük támogatásának garanciális lehetőségeit hordozza. A református óvoda, iskola, 
internátus, szakképző intézmény a krisztusi emberképet szem előtt tartva a református 
egyház és a református nevelés hagyományaira alapozva, ugyanakkor a modern kor 
követelményeinek megfelelve dolgozza ki pedagógiai programját, melynek része a nevelési 
program és a nemzeti alaptantervnek megfelelő helyi tanterv. Küldetésnyilatkozatukat, 
pedagógiai céljaikat, módszereiket áthatja az igei szemlélet, mivel a református nevelés 
alapja a Biblia, küldetése a teljes ember kibontakozásának segítése a földi és a mennyei 
haza számára.  A pedagógus és a diák kapcsolata túlmutat a tananyagon, a napi házi 
feladaton. 

A pedagógus munkájának eredménye ritkán mérhető azonnal. Vannak persze hamar 
megmutatkozó eredmények, szaktárgyi sikerekben, verseny eredményekben, egy-egy 
elakadt tanuló fejlesztésében, valamely motiváció fejlődésében, de gyakran csak 10-20-30 
vagy még ennél is több év távlatában derül ki, ha kiderül egyáltalán, hogy egy gyermek, 
diák felnevelésében milyen szerepe volt az iskolának, vagy egy-egy pedagógusnak. Bár 
tagadhatatlan egyes tanáregyéniségek életre szóló hatása, általában nem is az egyéni, 
hanem a közös hatásoktól remélhetünk eredményt. A nevelés ugyanis csapatmunka 
a nevelőtestületben és optimális esetben összhangban van a családdal is. A hatás 
gyakran nem mutatkozik meg azonnal, főleg nem azonos módon, mégis fel kell tennie 
a kérdést minden református intézménynek, hogy diákjaik felnőtté válva megjelennek-e 
a gyülekezetekben, életük, munkájuk tükrözi-e azokat az értékeket, amelyeket az iskola 
képviselt és közvetített feléjük. Tud-e jel lenni, tud-e vonzó életpéldát mutatni az iskola, 
annak nevelő testülete? A választ megadni nehéz, a felelősség pedig nagy, hiszen a szülők 

4  2011. évi CXC. tv. 31.§ (2) bekezdés
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bizalma elég magas az egyházi intézmények irányában, a nagy bizalom pedig a másik 
oldalon nagy felelősséggel jár.

Az egyházi nevelési-oktatási intézményekről számokban:
Az egyházi óvodák száma országosan 301 feladatellátási helyeik száma 396, a református 

fenntartású óvodák száma 87, feladatellátási helyeik száma 118. 
Baranya megyében az egyházi óvodák száma 11 feladatellátási helyeik száma 12, ezen 

belül a református óvodák száma 2
Az egyházi iskolák száma országosan 398 feladatellátási helyeik száma 605, a református 

fenntartású iskolák száma országosan 136, feladatellátási helyeik száma 361, ebből 
általános iskola 111, feladatellátási helyeik száma 192

Baranya megyében az egyházi iskolák száma 11, feladatellátási helyeik száma 17 ezen 
belül a református iskolák száma 2 feladatellátási helyeik száma 6.

Az egyházi iskolákról gyakran hangzik el az az általánosítás, hogy „kiválogatják” a jó 
szociális körülmények között élő családok jó gyerekeit. A hátrányos helyzetű (HH) és a 
halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) diákok arányának vizsgálata Baranyában nem 
igazolja ezt.

A HH gyerekek aránya országosan: 4,36%
A HH gyerekek aránya Baranyában: 6,43%
A HH gyerekek aránya a baranyai református intézményekben: 5,54%
A HHH gyerekek aránya országosan: 5,09%
A HHH gyerekek aránya Baranyában: 6,57%
A HHH gyerekek aránya a baranyai református intézményekben: 6,59%
Ha az egyházak és az egyházi iskolák társadalmi küldetését tekintjük, az esélyteremtés, 

a gyengébbek felkarolása, a tehetség kibontása különösen fontos feladat kell, hogy 
legyen a református intézményekben is. A tehetséggondozás egyik útja a versenyeztetés 
különböző diszciplináris, sport, művészeti, vagy tantárgyközi, esetleg együttműködést 
igénylő területeken. Ezekben a baranyai református intézmények az eredmények hosszú 
listáját tudják felmutatni. A mérhető versenyeredmények mellett azt a keveset emlegetett, 
ugyanakkor rendkívüli jelentőségű hátránykiegyenlítő pedagógiai munkát is meg kell 
említeni, amelyeket a pedagógusok végeznek annak érdekében, hogy esélyt teremtsenek 
a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Ennek a munkának egy jelentős része nem 
mérhető számokban, mégis a pedagógiai hozzáadott értéknek is van olyan szelete, amelyet 
számokkal is ki tudunk mutatni.

Az Oktatási Hivatal minden évben elvégzi a 6. 8. és 10. évfolyamos diákok teljes körében 
a kompetenciamérést. Ez a mérés nem pillanatfelvétel, nem tárgyi tudást, hanem a 
feladathelyzetben hasznosuló kompetenciákat vizsgálja a szövegértés és a matematikai 
gondolkodás területén, majd a mérést követően a valószínűségi statisztika módszereivel 
értékeli a tanulói teljesítményeket. Az Oktatási Hivatal elkészíti a tanulói, a telephelyi, 
intézményi és fenntartói jelentéseket. Ezen eredmények képezhetik a további intézményi 
fejlesztő munka alapját. Minden intézmény képet kap saját fejlesztő munkájáról, 
összehasonlításban más (méret, települési sajátosság, szociokulturális háttér stb. szerint) 
azonos adottságú  intézményekkel. Egy iskola teljesítményét és az ott folyó pedagógiai 
munka nehézségét és minőségét valójában nem a nyers képesség mutatók, ill. az ezek 
alapján készített rangsorban elfoglalt helyezés jellemzi a legjobban, hanem az, hogy 
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egy tanári kar milyen társadalmi összetételű és milyen előzetes tudással rendelkező 
tanulócsoporttal érte el az átlagpontszámban megjelenő eredményt. Az intézményben 
tanuló diákok háttérkérdőívei alapján számított ún. családi háttérindex (CSHI) alapján 
lehet az intézmény pedagógiai hozzáadott értékére következtetni. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy azonos társadalmi státuszú gyerekeket nevelő intézmények között abban az 
intézményben magasabb a fejlesztő hatás, ahol az elért képességszintek magasabbak. 
És megfordítva: azonos képességszintet elérő intézmények közül abban erőteljesebb 
a fejlesztő hatás, amelyikben az alacsonyabb társadalmi státuszú gyerekek tanulnak. 
A Hivatal évente közzé teszi azon intézmények listáját, amelyek a családi háttérindex 
alapján számított értékhez képest kiemelkedő teljesítményt nyújtanak képességfejlesztés, 
vagy szociális hátránykiegyenlítés tekintetében.5 Ezen listákon több helyen szerepelnek 
baranyai református intézmények.

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó intézmények között voltak: (Hátránykiegyenlítés, ill. 
Fejlesztés mérési területen)

2018/2019. tanév:
CSHI matematika 6. évf.: Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája
CSHI szövegértés 6. évf.: Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda
CSHI matematika 8. évf.: Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája
CSHI szövegértés 8. évf.: Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája
CSHI szövegértés 8. évf.: Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda
Fejlesztés matematika 8. évf.: Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános 

Iskolája
2017/2018. tanév:

CSHI matematika 6. évf.: Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája
2016/2017. tanév:
CSHI szövegértés 6. évf.: Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda
CSHI szövegértés 8. évf.: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Óvodája
2015/2016. tanév:

CSHI matematika 8. évf.: Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája
Fejlesztés matematika 8. évf.: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája
Fejlesztés matematika 8. évf.: Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános 

Iskolája
Fejlesztés szövegértés 8. évf.: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája
2014/2015. tanév:

CSHI szövegértés 6. évf.: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája

A fenti adatok azt igazolják, hogy az utóbbi években képességfejlesztésben, szociális 
hátránykiegyenlítésben a baranyai református intézmények a számított adatok alapján a 
tőlük elvárt szinthez képest több tekintetben is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
5 https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak
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2020-ban a Pécsi Református Kollégium az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett. 
Ezt a címet azon intézmények nyerhetik el, akik vállalják, hogy meglevő pedagógiai 
jógyakorlataikat megosztják más köznevelési intézményekkel, helyet és lehetőséget 
biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, 
bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését. 
A „Pécsi Refi” megosztani kívánt jógyakorlatai átfogják a különböző intézményegységeket 
és tagintézményeket óvodától az érettségiig, továbbá a teljes személyiség kibontását, az 
egyéni munkát és a társadalmi küldetést. 

Méltán mondható, hogy a baranyai református intézmények a köznevelés mai 
rendszerében olyan házigazdák, akik kincseikből újat és régit húznak elő, a hagyományt 
megőrzik, új tartalommal kiegészítik, a gyengét erősítik, gyökeret és szárnyat adnak.

Ritter Betty 
A cikk szerzője matematikatanár, jelenleg az Oktatási Hivatal főosztályvezetője.

„A szellem filozófusa”

Fülep Lajos emlékezete (1885-1970)
Fél évszázaddal ezelőtt hunyt el a XX. századi magyar 

szellemtudomány egyik nagy formátumú, ámde meglehetősen 
ellentmondásos személyisége, Fülep Lajos író, kritikus, 
művészettörténész, filozófus, akadémikus és nem utolsó sorban 20 
évig baranyai református lelkész. 

Habár Budapesten született, boldog gyermekkorát 
Nagybecskereken töltötte, az ottani piarista főgimnáziumban 
érettségizett. A gimnázium vallástanára, egyben konfirmáló lelkésze, 
Szalay József nagybecskereki református lelkész-hitoktató nagy 
hatással volt a tehetséges diákra, a későbbi lelkipásztori munkájában követte példaképe 
munkáját, akinek a nevéhez fűződött a nagybecskereki templom és parókia építése, a 
református nőegylet, a vasárnapi iskola és más missziói intézmények létrehozása. A másik 
református lelkész példaképe édesanyja húgának férje, Kócsi Dániel, székelyvajai lelkész 
volt, akinek jellemét, műveltségét, egyéniségét, életmódját élete végéig nagy szeretettel 
és tisztelettel emlegette. Fülepet útkeresésében még egy nagy formátumú tanáregyéniség 
segítette, a gimnázium rajztanára, Streitmann Antal, akinek révén Fülep rendhagyó 
képzőművészeti oktatást kapott.

Egyetemi éveit Budapesten töltötte, tanulmányai mellett belevetette magát a „szellemi 
főváros” mindennapjaiba, irodalmi, színházi és képzőművészeti kritikákat írt, amellyel 
hamar tekintélyt szerzett magának. A fiatal Fülep 1906-ban elsőként méltatja Ady Új 
versek kötetét1, ezzel elnyerve a költő barátságát is. Szellemi útkeresése során 1907-ben „az 
örök szépségek mese városába”, Firenzébe megy, majd 1908-ban a Vallás- és Közoktatási 
Minisztériumtól kapott ösztöndíjjal Párizsba utazik, ahonnan visszatér Olaszországba, és 
1914-ig ott marad. Tanulmányútja során fedezte fel például Paul Cézanne „megalkuvás 
nélküli” művészi kifejezését, illetve emelte olyan mesterek közé, mint Giotto, Michelangelo 
vagy Tiziano. Firenzei szállásadója, Michele Gordigiani – aki az olasz királyi család festője 

1  Vö. Fülep Lajos: Ady éjszakái és éjszakája. Fülep 1976.
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volt – bevezette Fülep Lajost Firenze elit értelmiségi köreibe is. Azonban 
sokkal fontosabb szerepet töltött be Gordigiani felesége, aki Fülep 
kezébe adta a lelki fejlődéséhez szükséges olvasmányokat, többek között 
az Assisi Szent Ferenc életéről szóló könyvet. Hatalmas tanulmányba 
fogott aztán Szent Ferenc életéről, de ez csak kézirat maradt. Firenzében 
a füstös kávéházakhoz és az éjszakázáshoz szokott fiatalember felfedezi 
saját, belső világát. Naplójába a következőt jegyezte le: „Elmondhatatlan 
az, hogy mivel tartozom az itt töltött időnek, a sok magánynak. Itt lettem 
újra hívő, itt ismerkedtem meg alaposan a vallással és miszticizmussal.”2 
1910-ben bekapcsolódott a firenzei Biblioteca Filosofica kör munkájába, 

ahol 1911-ben egy nagy hatású olasz nyelvű előadást tartott, amelynek címe Az emlékezés 
a művészi alkotásban. Ez az egyik legnagyobb művészetfilozófiai műve. Lényege, hogy 
minden művészet az emlékezésen alapszik. A művészet soha nem csak az, amit látunk, 
hanem az is, amit a művészet mint formai tradíció magával hoz, képvisel, vagyis a 
művészetnek etikai háttere is van.3 Ugyanebben az évben megalapította a vele egykorú 
Lukács Györggyel A szellem című folyóiratot, amely két számot ért meg. Érdemes 
megjegyeznünk, hogy ekkor Lukács Györgynek volt egy ún. „Szent 
Ferenc”-es korszaka, bár nem ez volt a legfontosabb kapocs kettejük 
között. Később Lukács meg is tagadta ezt a „metafizikai korszakát”. 
Fülep 1912-ben „summa cum laude” eredménnyel doktorált filozófia, 
művészettörténet, olasz nyelv és irodalom tárgyakból a Budapesti 
Tudományegyetemen. 

1914-ben végleg hazatért, hivatali munkája mellett tanított. 
„A világháború derekán, 1916-ban a baloldali értelmiségiek Budapesten 
kis kört alakítanak. Mivel rendszeresen vasárnaponként találkoznak, 
egymás közt és a kívülállók is hamarosan Vasárnapi Társaságnak, illetve 
Vasárnapi Körnek nevezik” – emlékezik vissza Tüskés Tibor író-kritikus.4 Hamarosan a 
Szellemi Tudományok Szabadiskoláját is megszervezik, amelynek programját Fülep írja. 
Olyan előadókat kérnek fel, mint Kodály Zoltán, Balázs Béla, Mannheim Károly, Hauser 
Arnold, illetve maga Lukács és Fülep is előad. Mindeközben Fülepet foglalkoztatja az a 
gondolat is, hogy a világháború kellős közepén mibe lehet kapaszkodni ebben a sivár, 
reménytelen helyzetben. „Felfedezi a népet. Megtérése óta figyelme az elesettekre, a 
kisemmizettekre irányult. 1914-15 tájékán azonban tudatosodik benne, hogy a „szegények” 
között létezik egy jelentős számú embercsoport, amelyik még érzékeny az evangéliumi 
tanításra: a nép, azaz a parasztság… Rájuk kell támaszkodni, mert ők a kívánt metafizikai 
alap és egyben az új művészi stílus, egyszóval a holnap záloga.”5 1916 októberében 
beiratkozik a Budapesti Református Teológiai Akadémiára. Meghökkentő, hogy miközben 
teológus hallgatóként arra készül, hogyan lehetne a „holnap zálogának” tartott népet a XX. 
század elején nagy tömegben evangelizálni, addig belekerül egy baloldali, a polgárosodási 
mozgalmak törekvését képviselő elit sodrásába. Részt vesz az 1918-19-es forradalmakban, 
lelkes híve Károlyi Mihálynak, a Szellemi Tudományok Szabadiskolájával csatlakozik 
a Nemzeti Tanácshoz, így kifejezve rokonszenvét Károlyi politikai programja iránt.6 

2  Fülep Lajos: Naplójegyzetek. Firenze 1909. MTA Könyvtára Kézirattár, Ms 4592/7. 10.
3  https://www.youtube.com/watch?v=JVjL6YOUMrg (a letöltés dátuma: 2020. 11. 20.)
4  Tüskés Tibor: A Magyar művészet-ről csaknem hetven év múltán. In: Forrás, 17. 1985. I. 74.
5  Babus Antal: Miért választotta Fülep Lajos a magyar falut a világvárosok helyett? In: Kortárs, 1990. 2. 101-102.
6  Babus Antal: Fülep Lajos az 1918-19-es forradalmakban. In: Új Forrás. 2002. 3. 31.
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Jászi Oszkár javaslatára diplomáciai szolgálatot vállalt, a fiumei magyar tisztviselők és 
alkalmazottak személyi és anyagi ügyeinek rendezésére kormánybiztosnak nevezték ki. 
Még a Károlyi-kormány terjesztette fel egyetemi tanárnak, majd a Tanácsköztársaság 
alatt Lukács György, aki addigra megrögzött kommunista lett, mint népbiztos (kulturális 
élet irányítója) közölte 1919 májusában a Budapesti Tudományegyetemmel, hogy Fülep 
lesz az olasz nyelv és irodalom tanszékének professzora. Emellett részt vett az ún. 
Kataszteri Bizottság munkájában is, amely bizottság Lukács elképzelése alapján szovjet 
mintára, központi utasításokkal irányította a kultúrát, és például arról döntött, hogy ki 
lesz hivatásos író, és ki nem. Rejtély, hogy Fülep, aki a „szabad szellem” megszállottja 
volt, miért állt a proletárdiktatúra oldalára, és miért nem utasította vissza ezt a kulturális 
diktatúrát megvalósító kataszteri munkát.
„Fülep Lajos egyik, a hatvanas években kelt önéletrajzában belső emigrációba vonulásként 

írt arról a tényről, hogy a proletárdiktatúra után elveszítve állását, református lelkészként 
vidékre, kis faluba költözik.”7 Fülep Vasárnapi Körös barátai a vörös terror után ténylegesen 
emigráltak, ő pedig Erdélyt említi, mint munkája, lelkészi szolgálata számára lehetséges 
és megfelelő helyszínt. Nem csoda, hiszen Erdély mély vallásossága, patriarkálisabb, a 
tradíciókhoz hűségesebb légköre csakúgy vonzotta, mint természeti szépsége.8 S talán 
gyermekkori élményeit is felidézte, amikor anyai nagybátyja parókiáján lelt testi-lelki 
megnyugvásra Székelyvaján. Ugyan 1918-ban segédlelkészi kinevezést kapott Szovátára, 
vissza kellett térnie Budapestre teológiai záróvizsgáját letenni, ám a politikai viszonyok 
megváltozása miatt már nem ment vissza. 

Közben tegyünk egy kis magánéleti kitekintést! Fülep még 1907-ben Olaszországban 
ismerkedett meg a századforduló női írói közül a szokatlanul érzéki hangulatú versekkel 
fellépő Erdős Renée költőnővel, akit 1913. július 20-án feleségül vett. Két leányuk született, 
de házasságuk pár év után zátonyra futott. 1919. június 4-én kimondták a válást, és öt napra 
rá (!) házasságot kötött a református Gábor Zsuzsannával, akiről így ír lelki jóbarátjának, 

a későbbi dunamelléki református püspöknek, Ravasz Lászlónak: 
„1919 tavasza óta boldog házas vagyok. Elvettem Gábor Zsuzsanna 
ref. hajadont, a leányszövetség volt titkárát, aki minden evangéliumi 
munkámban hűséges társam.”9 Noha Zsuzsanna valóban méltó társa 
volt Fülepnek lelkipásztori szolgálatában, sajnálatos és felettébb 
elgondolkodtató, hogy közel 27 év házasság után ez a kapcsolat is 
válással végződik. 

Lelkészi szolgálatát 1920-ban Medinán, egy évvel később 
Dombóváron, majd 1922-től 1927-ig bajai segédlelkészként kezdte 
meg. Közben 1923-ban megjelenik könyv alakban az Athenaeum 

kiadásában a korábban a Nyugatban folytatásokban közölt művészettörténeti munkája, 
a Magyar művészet. 1924-ben lelkésszé szentelték. 1927-ben egy 
bajai presbitere feljelentette Fülepet Ravasz László püspöknél a 
Tanácsköztársaság idején történt egyetemi tanári kinevezése miatt, 
az ügy megoldása képpen Fülep megegyezett a zengővárkonyi 
lelkésszel gyülekezetcserében. 1927 szeptemberében érkezett ebbe 
a gyönyörű kis baranyai faluba, és 1947 novemberéig maradt. Hatalmas lelkesedéssel 
kezdett neki az egyházépítő munkának, és bár több egyháztag és maga a tanító is 

7  Dizseri Eszter: Fülep Lajos élete. Budapest, 2003. 95.
8  Babus 1990. 109-110.
9  Dizseri 2003. 89.
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Fülep ellen kezdett áskálódni, végül az ügyészség megszüntette az ellene folyó politikai 
vádakat. 1929-ben új tanítót hív Zengővárkonyba, mégpedig a volt bajai tanítványát, 
a decsi születésű, friss diplomás, az akkor 19 éves Császár Jánost. „Zengővárkony 
népművészete - viseletben, dalban, táncban, szokásokban - sok rokon vonást mutat 
Sárköz népművészetével. Fülep úgy gondolta, hogy a sárközi származású tanítóember 
jó ismerője lévén a sárközi népművészetnek, eleven művelődési életet tud teremteni a 
faluban, és Várkony művelődési életét felkaroló törekvéseinek értő segítője lesz. Fülep 
nem csalódott. […] Előbb férfiakból dalárdát alakított, műsoros esteket rendezett, 
majd 1935-ben megszervezte a Gyöngyösbokréta mozgalom helyi csoportját, melyhez 
a falu lányai, asszonyai is csatlakoztak. Népviseletben néptáncokat, népdalokat adtak 
elő, színdarabokat, népszínműveket tanultak meg, melyeket a megye távolabb fekvő 
református vidékein is bemutattak. Császár János édesanyja, aki ugyancsak eljött Decsről, 
szövőtanfolyamon tanította a várkonyi asszonyokat a gazdag szövésmintákra.”10

Hogy anyagi helyzete is rendeződjön és újra neki tudjon állni tudományos, 
művészettörténeti munkáinak, Fülep levelet ír a Baumgarten-díj egyik kurátorának, 
Babitsnak, akitől azt kéri, hogy fontolják meg a díj neki történő odaítélését. Babits értett 
a szóból, és 1930-ban meg is szerezte Fülepnek a Baumgarten-díjat, és az azzal járó 
4.000 pengőt. Ebből a nagy összegből építette fel Fülep a saját tervei alapján a parókia 

északi főfalához tűzbiztos terméskőből azt a kis helyiséget, 
amely a könyvtár- és dolgozószobája lett. A 30-as években olyan 
írónagyságok keresték fel Zengővárkonyban, mint Illyés Gyula, 
Németh László vagy Móricz Zsigmond. Szívén viselte a baranyaiak 
önsorsrontó problémáit, egyrészt az elnémetesedést, másrészt 
az egykézést. Erős lelki kapocs alakult ki Kákicsi Kiss Géza és 
közötte, 1936-ban levelezni kezdett Kiss Géza Ormánság című 
könyvének kiadatása ügyében. A megfelelő társadalmi és egyházi 
háttérrel megszervezte, hogy nincstelen, sokgyerekes családokat 
telepítsenek át a Hajdúságból, és a Debreceni Református 
Kollégiumból verbuvált fiatalokkal hozatott rendbe számukra 

romos házakat. Ugyanebben az évben megbízást kap a pécsi Erzsébet Tudományegyetem 
olasz tanszékének vezetésére. Hogy érzékeltessük, mennyire beszűkültnek érezte falusi 
lelkipásztori szolgálatát, és mennyire vágyott az egyetemi katedrára, fel kell idéznünk 
azt a kétségbeesett felkiáltását, amelyet a bölcsészkar 1940-es megszüntetése után írt 
Kerényi Károlynak, a pécsi egyetem klasszika-filológia professzorának: „Tanítanom, 
nevelnem kell, mert megfulladok, elpusztulok!”11 A II. világháború kellős közepén aztán 
művelődési ház építését határozta el Várkonyban12, ennek érdekében meg is egyezett 
államsegélyben a Földművelésügyi Minisztériummal. A nehézségek ellenére 1942 őszére 
elkészült a gazdasági népház, sőt elvégezték mind a templom és iskola, mind a parókia és 
a tanítói lakás tatarozását. Ebben a munkában Fülepnek nagy segítségére volt hűséges és 
türelmes kántortanítója, Császár János. A világháború befejeztével egymás után érkeznek 
Zengővárkonyba híres írók, politikusok, hacsak Keresztury Dezső, későbbi vallás- és 
közoktatásügyi miniszter vagy Illyés Gyula neveit említjük, gondolhatjuk, hogy Fülep 
már élete további szakaszát szervezi. Valóban, 1945-ben visszaállítják a pécsi egyetem 

10  Tüskés Tibor: Kedves professzor úr. Írások Fülep Lajosról. 1995. 76.
11  Vekerdi László: Fülep Lajos levelezése. Új Forrás könyvek 40. 2009. 42.
12  Pécsi Református Kollégiumunk 2019-ben újraindult zengővárkonyi általános iskolai tagintézménye ezen épüle-
tekben működik.
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bölcsészkarát, ahol Fülep a filozófia tanszék várományosa. Aztán ’46-ban visszahelyezik 
az olasz tanszékre, a következő évben Keresztury felajánlja neki az Eötvös Kollégium tutori 
pozícióját. Fülep dönt (szerepet játszik döntésében az is, hogy a falu nem jó szemmel nézte 
újabb válását): 1947-ben lemond zengővárkonyi lelkészi állásáról, de levélben kéri lelkészi 
jellegének megtartását. Erre a kérésére nem érkezik válasz, sem a ’48-ban leköszönő 
püspök, Ravasz László, sem az őt követő Bereczky Albert püspök nem igényli további papi 
szolgálatait. Dr. G. Szabó Botond, a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának 
volt igazgatója így jellemezte Fülep Lajost: „Nehéz természetű ember volt, rigolyás, 

maximalista… Nem akart és nem tudott alkalmazkodni, gyűlölte 
a hamis tekintélyt, kisszerűséget. Vádolták, hogy parancsnoka, és 
nem elnöke a presbitériumnak. Valóban kálvini szigorral lépett föl a 
gyülekezet vallási aktivitása érdekében.”13 

Megdöbbentő tény, hogy a Rákosi- és Kádár-korszakban 
megkeseredett Fülep budapesti tartózkodásának évtizedeiben 
haláláig egyik budapesti egyházközségbe sem regisztráltatta magát, 
mint egyháztag.14

Élete utolsó közel negyedszázadát Budapesten magányosan, a 
tudománynak és művészetnek szentelve élte. Ahova hívták, elment 

előadást tartani, publikált, szakfolyóiratokat szerkesztett, megtartotta akadémiai 
székfoglalóját A magyar művészettörténelem föladata címmel, utána a Budapesti 
Tudományegyetem Művészettörténeti Tanszékének vezetője lett, és egyben az MTA 
levelező tagjaként az egyik főbizottság elnöke is. Az ’56-os forradalom megtorlásainak 
idején, az első Kádár-kormánytól 1957-ben Kossuth-díjat kapott. Nyugalomba vonulása 
után még az emigrált zeneszerző, Dohnányi Ernő családjától rekvirált és 1951-ben Rákosiék 
által neki kiutalt budai villája körül úgynevezett „sétáló csoportokat” szervezett egyetemi 
hallgatókból, fiatal költőkből, írókból15. 1970. október 7-én hunyt el. 2001. december 22-én 
Fülep Lajos posztumusz Magyar Örökség-díjat kapott.
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Csikesz Sándor és a csányoszrói évek

A 80 éve elhunyt Csikesz Sándorra (1886-1940) emlékezünk 2020-
ban. 1886-ban Drávafokon született, középiskolai tanulmányait 
Siklóson és Kecskeméten végezte. A Budapesti Református 
Teológián tanult teológiát, ahol diákvezetői tisztséget is betöltött. 
Berlinben és Heidelbergben folytatott külföldi tanulmányokat. 
Segédlelkészi évét Cegléden töltötte. 1911től Kiscsány-Oszró 
Társegyházközség lelkésze, az első világháború ideje alatt tábori 
lelkészi szolgálatot látott el, majd a Debreceni Tudományegyetem 
Teológiai Karának tanára, később az egyetem rektora lett. Nevéhez 
fűződik a Protestáns Theologus Szövetség, az Egyházi Értesítő és a 
Theológiai Szemle című tudományos folyóirat elindítása is.1 

1911 márciusában választották meg a Kiscsány-Oszrói 
Társegyházközség lelkészének, amely tisztséget 1912-ben foglalt 
el. Baltazár Dezső tiszántúli püspök meghívására lett a debreceni 
teológia tanára 1923-ban. Két éven keresztül ingázott a baranyai 
parókia és Debrecen között, majd 1925-től lemondott lelkészi 
állásáról és Debrecenbe költözött.2

„A gyülekezeteiben él az egyház” szemlélettel kezdte meg falusi 
lelkipásztori szolgálatát. A gyülekezeti élet megszervezését tűzte 
ki legfontosabb feladatának. A gyülekezeti élet fellendítésének 
eszközét az igeszolgálatban látta. Naplóbejegyzései bőséggel 
tartalmaznak igehirdetési vázlatokat, amely szintén azt 
támasztja alá, hogy a belmisszió ügyét az igehirdetés különböző 
módszereivel kívánta előbbre vinni.

Az ifjúságért végzett szolgálatában azt láthatjuk, hogy az iskolákat felkereste, a 
tantervkészítésben részt vett, a reggeli áhítatokra a fiatalabb korosztály tagjait is meghívta. 
A konfirmációt követően ifjúsági kört szervezett, és igyekezett bevonni a „kis presbitereket” 
is a szolgálatba.

A diakónia területét kiemelt feladatként kezelte, és amint gyülekezeti lelkész lett, kérte 
a presbitériumot, hogy válasszanak diakóniai gondnokot is. A gyerekeket a diakóniában 
való aktív részvételre sarkallta. A presbiteri gyűléseket rendszeresebben hívta össze és 
igyekezett bevonni őket is a szolgálatba. Evangelizációja nyomán a nazarénusok többségét 
áttérítette.

A világháború és az azt követő szerb megszállás megnehezítette a gyülekezetépítést, 
amely jól indult, 1913-ban új orgonát és új harangot is avatott a gyülekezet. Az 1916-ban 
létrejött siklósi, majd 1930-ban Pécsre költözött gimnázium alapításának ötletét 1914-ben 
javasolta először egy gyűlésen. Emellett különböző egyesületek, szervezetek létesítését is 
szorgalmazta, többek között árvaház felállítását.

1913-ban jelentette meg először a Baranyai Kálvinista Lobogó című egyházi néplapot, 
amelynek céljáról életrajzában ő maga írja: „temérdek nehézség, zaklatás és üldöztetés 
között szerkesztettem az egyre erősödő bolsevista, szocialista s más hazafiatlan és 

1  Fekete Károly: Csikesz Sándor teológiai professzor, a Debreceni Tisza István Magyar Királyi Tudományegyetem 
1937/38. évi rector magnificusa. 5-8.
2  Hős Csaba: Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori munkában és lelkésznevelésben. 35, 45.



96

Műhely

egyházellenes propaganda ellensúlyozására az egyetlen református néplapot Jugoszláv 
megszállta területen.” Az egyházmegye lelkészei közömbösen fogadták, és amikor 
nehézség támadt, az újság újbóli megjelenését sem támogatták, amiben minden bizonnyal 
közre játszhatott az esperesével való szembenállása is.

Csikesz csányoszrói lelkipásztorsága idejéből három területet érdemes kiemelni: 
a Felsőbaranyai Kálvin Szövetség, a tábori lelkészség és az Egységes Program a Magyar 
Kálvinizmus Részére.

A Felsőbaranyai Kálvin Szövetség 1913-ban alakult Siklóson 
harminckilenc lelkész és tanító által. A szövetség céljai, feladatai, 
tervei mögött felismerhetőek Csikesz ötletei, javaslatai. A Szövetség 
négy bizottsága: irodalmi, evangelizáló, gazdasági és propaganda. 
Célkitűzései között szerepel a protestáns keresztyén irodalomterjesztés, 
a Baranyai Kálvinista Lobogó fejlesztése, a vallásoktatás bibliaórákkal 
való bővítése, a konfirmáció és ifjúsági körök kálvini szellemű vezetése, 
árva gyerekekről való gondoskodás.

A világháború ideje alatti tábori lelkészségre ö maga önként 
jelentkezett, ez idő alatt távollétében és irányításával Závory Elek 

segédlelkész szolgált a gyülekezeteiben. A katonák lelkigondozása mellett a kórházak 
lelkigondozásával is megbízták. Imádságos füzet és betegeknek készült bátorító üzeneteket 
tartalmazó kiadványok szerkesztésével is foglalkozott mindamellett, hogy idővel rábízták 
a protestáns tábori lelkészség ügyeit, így tábori lelkészi konferenciát is szervezett, de 
a tábori lelkészi szervezet megalkotására már nem került sor. A tábori lelkészségben 
nyújtott bátorsága és helytállása a Katonai Lelkészi II. Osztályú Érdemkeresztnek a 
Vörös Fehér Szalagon a Kardokkal és az Észt Fehércsillag Érdemrend Középkeresztjének 
tulajdonosává tette.

1918-ban Budapesten alakult meg az Egységes politikai, kulturális, szociális és gazdasági 
programot a magyar kálvinizmus részére, melynek programját Csikesz dolgozta ki. 
A Tanácsköztársaság megakadályozta a háromezer példány szétküldését, majd csak 1925-
ben sikerült eljuttatni másokhoz, publikálni. A program az államiság kiépítésétől tanügyi 
kérdéseken keresztül törvényhozással, egyházi kérdésekkel, gazdasággal, kultúrával, 
tudománnyal és művészetekkel is foglalkozott.

Csikesz csányoszrói éveiről elmondható, hogy megpróbáltatásokkal terhelt időszak 
volt: első években az egyházi vezetőjével való szembenállás, világháború és az azt 
követő katonai megszállás, zaklatások. Már megválasztása sem ment egyszerűen, apja 
közbenjárása miatt – amiről saját állítása szerint nem tudott – az ügye elhúzódott. Még a 
baranyai szolgálata előtt Cegléden született egy törvénytelen gyermeke, amely rányomta 
bélyegét egész életére, nem nősült meg, nem alapított családot. Hiába őt akarták, mivel 
ezt a szégyenfoltját őszintén beismerte, végül nem kapott esperesi tisztséget. Egy az 
abortuszba belehalt fiatal nő sírjánál kíméletlenül a gyászolók közé mondta, hogy ők 
a gyilkosai, akik válaszul rálőttek otthonában és gyújtogattak. A baranyai falvak már 
akkor is nehéz helyzetben voltak a kivándorlási hullám és az egykézés miatt. A lakosság 
a háborút és a megszállást leszámítva viszonylag jólétben élt, de hitbeli fásultság és 
az erkölcsi züllés is jellemezte, erről így vall Csikesz: „Pogányok ezek (…) Puha, ijedős 
papnak nincs becsülete közöttük. Az erőt tisztelik, meg az igazságot.” A szorgalmazott 
közösségépítés, ha talált is negatív visszhangra, hozott fejlődést, eredményeket. Az is 
világos, hogy Csikesz nem tudott kicsiben gondolkodni, falusi lelkész létére országos 
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Mielőtt rövid elemzésemben e meghökkentő című röpiratról írnék, 
szeretném bemutatni Kodolányi Jánost, a huszadik századi magyar 
prózairodalom „egyik legjelentékenyebb, legegyénibb, legellentmon-
dásosabb”1 alakját, az érzékeny irodalomkritikust, a szenvedélyes közí-
rót, a kort, s benne önmagát éles szemmel vizsgáló és megítélő embert, 
a kíméletlen vitatkozót, aki éppen ezzel nemcsak követőket, hanem 
rengeteg ellenlábast is szerzett magának. Az alkotót, aki megalkuvást, 
megbocsátást nem ismert senki irányában, de önmagának sem enged-
te meg. Legmegdöbbentőbb példa erre, hogy az általa is nagyrabecsült 
Móricz Zsigmonddal  – egy Kodolányit nagyon érzékenyen érintő fél-

reértés miatt – élete végéig megromlik viszonya, jóllehet az idős Móricz békejobbot nyújt 
a nála húsz évvel fiatalabb Kodolányinak, aki viszont azt nem fogadja el.2

1899. március 13-án születik Telkiben, gyermekkorát Pécsváradon, Vajszlón tölti édesap-
jával és húgával, mely vidékek meghatározóak lesznek életére (felesége, Csőszi Matild egy 
jómódú vajszlói parasztgazda lánya), és műveire, hiszen regényeiben rendre felbukkannak 
ezek a tájak, az ormánsági parasztember pillanatai, gondolatvilága. A középiskolát Pécsett 
kezdi, a reáliskola poroszos fegyelmét megpróbálja kiiktatni: rengeteget olvas, naplót, ver-
seket, verses drámát ír, s tizenhat évesen megjelenik első könyve, verses kötete, a Hajnal. 
Székesfehérváron önképzőköri tag, s a rövid életű Diák-toll című lap szerkesztője. Friss 
érettségijével a zsebében Vajszlón, hajdani elemi iskolájában tanít nagy kedvvel. Gyakran 

1  Tüskés Tibor: Kodolányi János. Magvető, Budapest,1974., p. 276. 5.
2  Tüskés 103.

konferenciákat szervezett vagy vett részt rajtuk, folyamatosan képezte magát, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint hogy a budapesti egyetemre keleti és görög nyelvészeti előadásokra 
járt a frontszolgálat szüneteiben. Önként ment tábori lelkészi szolgálatra, mert fel akarta 
vállalni nemzetünk ügyét, és a katonák lelkigondozását országos szinten igyekezett 
megszervezni. Tudományos érdeklődése nem hagyott alább, minden bizonnyal ez vezette 
a baranyai szolgálata után a debreceni teológia katedrájára.3

Irodalomjegyzék
Fekete Károly: Csikesz Sándor professzor pályaképének vázlata (1886–1940). In: Hittel és 

humorral: Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára. Acta. Debreceni 
teológiai tanulmányok (8). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 
2015. 141-156.

Fekete Károly: Csikesz Sándor teológiai professzor, a Debreceni Tisza István Magyar 
Királyi Tudományegyetem 1937/38. évi rector magnificusa. In: Gerundium. 10. évf. 1. sz. 
519.

Hős Csaba: Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori 
munkában és lelkésznevelésben. Doktori értekezés. Károli Gáspár Református 
Hittudományi Egyetem, 2018.

Peleskey Miklós Péter 
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3  Hős Csaba: Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori munkában és lelkésznevelésben. 35-45.
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látogatja meg Csányoszrón Csikesz Sándort, akit szellemi atyjának 
tekint. A tudós református pap könyvtárát bújva ismerkedik a szo-
ciológiával, merül el a filozófiában, segítségével ismeri meg alapo-
san az Evangéliumot, s hatására tér át a református hitre. Nősülése 
után Pestre költöznek, s rövidesen, három évvel később négytagúvá 
bővül családja, akikkel megdöbbentő gazdasági helyzetben, szinte 
egyik napról a másikra élnek, nyomorognak. Pedig az 1922-ben, a 
Nyugatban megjelenő novellája, a Sötétség hatására egycsapásra 
ismertté válik. Rengeteget dolgozik, nagyon sok lapban jelennek 
meg írásai, a Centrál kávéház fiatal íróinak körébe sorolja magát 

(„hozzám hasonló ifjú irodalmi merénylők”3-nek nevezi magukat). A Zeneakadémián 
megszervezik szerzői estjét, ahol Móricz mondja a megnyitó beszédet. ”Egy különös em-
bertípus, a társadalmi keresztút harcosa, aki ha a múltba néz, a konzervatív üszkös geren-
dákra figyelmeztet, ha a jövőbe néz, a rosszul ácsolt oszlopokra szeret mutatni.”4 Mindig 
is foglalkoztatta a vidék, a parasztság sorsa, így nem meglepő, hogy a húszas évek végén 
szerveződő népi írók csoportjához kapcsolódik, mely mozgalom a következő évtizedben 
gondolkodását erősen áthatja. A harmincas évek óriási szervezésekkel, tervezésekkel telik. 
Nagyon fontos az IGE (Írók Gazdasági Egyesülete) megalapítása, melynek társelnöke lesz, 
rengeteg írónak, költőnek segítenek mindennapi anyagi gondjaikon. Többször jár Finn-
országban, 1937-ben elnyeri a Baumgarten-díjat. Társadalmi érdeklődése igen élénk, egy-
szerre több, ellentétes szemléletű lapnak is alkotója, így nem véletlen, hogy folyamatosan 
támadások érik. A novellák, elbeszélések helyett a dráma műfaját érzi ekkor megfelelőnek 
a társadalmi problémák megmutatására (Jajgatunk és kacagunk című kötet). Az évtized 
közepétől a szociális témák felől elfordul a magyar történelem felé. „Eljutottam egy olyan 
korhoz, amely kísértetiesen hasonlít a mi korunk válságokkal és megpróbáltatásokkal teli 
világára, és amelyben a magyarság léte vagy nemléte ugyanúgy sötét kérdőjelként mered 
elénk, mint ma. Ez a kor a XIII. század volt …” Döbbenetes munkatempójában egymás 
után megírja fontos, nagy történelmi regényeit (A vas fiai, Boldog Margit, Julianus ba-
rát). 1940-ben jelenik meg önéletrajza, a Süllyedő világ. A negyvenes évek elején élete újra 
Pécshez kapcsolódik, a Janus Pannonius Társaság társelnöke, s folyóiratában, a Sorsunk-
ban rendszeresen publikál.

Az évtized közepére eltávolodik a népies íróktól, a nacionalista eszméktől. A honfoglalás 
kori magyar történelemből tervezi egy trilógia megírását, melynek első két része Pogány 
tüzek címmel jelenik meg. „A Poklokon 
túl vagyunk s mind élünk. Apokalipti-
kus pusztulás, nyomor”5 írja Budapest 
ostroma, a harcok után, a már felszaba-
dult városban. Az új helyzetben azonban 
korábbi politikai kijelentései, megnyil-
vánulásai miatt igen veszélyes helyzet-
be kerül más írótársaival együtt, melyet 
sikerül megoldani, főként Illyés Gyula 
közbenjárásával. Pécsett, Várkonyi Nán-
dornál húzza meg magát, s itt készül el 

3  Tüskés 73.
4  Tüskés 77.
5  Tüskés 187.
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prehisztorikus regényei közül az első, a Vízöntő, melynek folytatása az Új ég, új föld már 
nem jelenhet meg. 1949-től hat évig nem publikálhat, Balatonakarattyán él nyomorban, 
sok mindent nélkülözve feleségével együtt, de óriási lelkesedéssel átitatva dolgozik monu-
mentális művein: Én vagyok, Az égő csipkebokor. Magányát elképesztően gazdag levele-
zéssel oldja, Tüskés Tibor Kazinczy-méretűnek nevezi ezt a kapcsolattartást.6 Amikor újra 
bekerül az irodalmi vérkeringésbe, ismét Pécs felé fordul: a Dunántúl közli Móricz-emlé-
kezését és a Pécsi Nemzeti Színházban adják elő Végrendelet című darabját. „Végzetszerű, 
hogy baranyai, pécsi ember s író vagyok s az is maradok, még ha nem élhetek is igazi 
hazámban, végzetszerű, hogy darabom alakjai baranyaiak, a problémák, amikkel viaskod-
nak, itt mutatkoztak meg legelőbb, Baranyában, sírjaik baranyai kis faluk temetőiben sü-
ppedeznek, s íme, én is, megformálójuk, aki életet leheltem beléjük, ide tértem vissza […] 
otthonomba, szülőföldemre.”7 Életének utolsó évtizedében mindenféle régi (idegbénulás) 
és új betegségek gyötrik. Megjelenik Visszapillantó tükör címmel emlékezéseinek gyűj-
teménye. Ritka írói szerencse, hogy saját maga végezheti el műveinek végső korrekcióját. 
1969. augusztus 10-én hal meg. „Az érzékeny egészségeseknél is érzékenyebben reagált 
évtizedes betegsége idején minden bántásra, de véleménye kimondásában soha nem en-
gedte korlátozni magát mások érzékenysége által. Ebből az őszinteségből mindig őneki 
származott több kára, hátránya, baja, gyötrődése, mint annak, akit esetleg megbántott.”8

A hazugság öl című memorandumát Huszár Károlynak, a Parlament elnökének 1927-
ben írta. A témával azonban már négy évvel korábban elkez-
dett foglalkozni a Magyar Néprajzi Társaság felkérésére, illetve 
a Pesti Napló több egymást követő számában is részletesen 
mutatta be az ormánsági egyke jelenséget, melyet ő népbeteg-
ségnek nevezett. A problémához kapcsolódóan országos moz-
galom majd csak később, Illyés Gyula 1933-as Pusztulás című 
dolgozata után kerekedett, sőt Kákicsi Kis Géza az állandó hi-
vatkozási alap, holott valójában Kodolányi hívta fel rá a figyel-
met.

Először a gazdasági okokkal foglalkozik, s arra a következte-
tésre jut, ahol földműveléssel foglalkoznak, ott az egyke oka, 
hogy minél több az örökös, annál több felé oszlik a föld. Ez a 
törpe- és kisbirtokos parasztság esetében felnagyítja a problé-
mát, hiszen az őt körülvevő nagybirtokossal szemben nem tud gyarapodni, így megtartja 
viszonylagos jólétét, de nem osztja tovább a vagyonát. Érdekes olvasni ugyanakkor a fran-
ciaországi példát, hogy a bérmunkásoknál az egykézésre az ok a megélhetés: nincs bér, 
lakás, akkor nincs gyerek. Utal Ravasz László megállapítására is, hogy az egyén önzése az 
utódokról való gondoskodás fölé kerekedik. Végül igen szigorúan kritizálja az új földbir-
tokreformot, mely szerinte nem oldja meg a helyzetet, sőt még ront is rajta, hiszen olyan 
intellektuális osztálybelit juttat birtokhoz, akinek semmi köze a földműveléshez.

A következő fejezetben a lélektani okokat tárja fel kiindulva az ormánságiak telepü-
léseinek, épületeinek, öltözködésének, viselkedésének felvillantásával, majd folytatja 
mindezeknek hiányával, eltűnésének magyarázatával. Az erkölcsök döbbenetes romlását 
(házassági bűncselekmények, mérgezések, vallási miszticizmus, nagyfokú alkoholizmus), 
a köz iránti áldozatkészség visszaesését (iskola, templom fenntartásának elkopása), a vi-
6  Tüskés 2o8.
7  Tüskés 233.
8  Tüskés 254.
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lágháború okozta cinizmust írja le szinte sikoltva a látványtól. „…az embereknek egysze-
rűen nincs hitük, amely életük bázisát jelentené, s cinikus materializmusba fullad min-
den hajdani kultúrértékük.” Kodolányi az erkölcsök ilyenfajta romlását a természetesség, 
az őszinteség, az egyenes szókimondás megszűnésével, megszüntetésével magyarázza. 
Ez alapján az ember kétféle magatartással van jelen az életben: „más a szavazóurna előtt 
és más meghitt körben, a családban”. Ha azonban az egészséges ösztönöket kénytelen 
elnyomni, akkor neurózisok keletkeznek, s ezek egyre mélyebbre süllyesztik az erkölcsöt. 

Röpiratát megoldások, javaslatok sokaságával zárja. Ismét Ravasz Lászlóra hivatkozva, 
az ő gondolatain túlmutatva a családonkénti örökösödés bevezetéséről beszél, s ehhez 
kapcsolódóan az új földbirtoktörvény módosításait is megteszi. A szabad szókimon-
dás szükségességét fogalmazza meg egy egészséges társadalom megszületéséhez. „Jobb 
az őszinte és egyenes szolgaság, mint az áldemokrácia, álhumanizmus és álidealizmus.” 
Az oktatás megreformálását, a diploma értékének visszaállítását, a kezelőorvosok, bábák 
helyzetének, fizetésének rendezését, a művészetek politikai cenzúrázásának megszünte-
tését javasolja.

Szomorúan olvastam Tüskés Tibor monográfiájában, hogy mindezekre megoldásként 
a képviselőház alelnöke, Huszár Károly cinikusan ezt válaszolta: „Mit gondol, ha néhány 
szabad huszárt helyeznénk az egykés vidékekre, vajon nem lenne-e áldásos következmé-
nye?”9

Kodolányi memoranduma éles lenyomata saját korának. A szociografikus bemutatás, 
jellemzés egyben alapos tényfeltáró dokumentum, ugyanakkor a megfogalmazása, lát-
tatása, az érzelmei a népéért felelős szellem emberét mutatja meg. „Éppen arra tanít a 
régmúlt, hogy korunk kegyetlen malomkövei között örlődve a magyarság elvesztette 
életakaratát, életkedvét, keménységét és öntudatát. Hogy ez így van, azt világosan látom 
azokból a kutatásokból, amelyeket tizennégy év óta az egyke, a népkultúra süllyedése és a 
magyarság lelkének megfelelő életformák bomlása körül végeztem.”10

Felhasznált szakirodalom
Tüskés Tibor: Kodolányi János. Magvető, Budapest,1974., p. 276.
Kodolányi János: A hazugság öl. Magvető, Budapest,1987., p. 54.
Albert Zsuzsa: Legenda Kodolányi Jánosról. In: Forrás, 2001. 6. sz., p. 76-90. 
http://www.forrasfolyoirat.hu/0106/kodolanyi.html (Utolsó letöltés 2020.11.24.)

Tényi Nicolette 
a PRK Gimnáziumának tanára

9  Tüskés 78.
10  Tüskés 146.
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Kákics
„Összetartozik Kákics és Kiss Géza neve. A tudós lelkipásztor és Kákics népe együtt adtak 

az országnak múlhatatlan értékeket. […] Nem is hiszik a kákicsiak, milyen sokan ismerik 
az országban pici falujuk nevét. Ahányszor életemben valaki megtudta, hogy Kiss Géza 
lánya vagyok, felragyogott az arca, s kérdezte: a kákicsi Kiss Gézáé?!” – írja Achs Károlyné 
Kiss Gizella Az Ormányság szerelmese című 2000-ben kiadásra került könyvében.

Felvetődik a kérdés: 2020-ban, Kiss Géza halála után 73 évvel, vajon mit jelent a 
kákicsiaknak, az ormánsági embereknek Kiss Géza hagyatéka.

A kákicsi temetőben mai is ott található a nagy tölgyfa 
alatt egyszerű sírkővel jelzett sírja, ahová saját kívánságára 
helyezték. A temetéskor (1947) elhelyezett kopjafája, melyet 
egy villámcsapás ketté hasított, a sellyei múzeumban látható. 
Sírjának ápolásáról a kákicsi önkormányzat dolgozói és 
a falubeliek gondoskodnak. Halottak napján, halálának 
évfordulóján mindig kerül friss virág a sírjára. A sellyei 
Kiss Géza Általános Iskola diákjai minden év április 28-
án kerékpártúra keretében keresik fel névadójuk sírját és 
elhelyezik a kegyelet virágait.

A jellemzően sík környezetből kiemelkedve dombocska 
tetején áll a református templom, ahol Kiss Géza 
istentiszteleteket tartott. Mellette a parókia, itt született és 
református lelkészként haláláig itt szolgált Kiss Géza.

A parókia ma helytörténeti kiállításnak és 
fejfagyűjteménynek ad helyet. A helytörténeti 
kiállításon megtalálhatjuk a falu régmúltját idéző 
képeket, írásokat és használati tárgyakat. Külön 
fejezetet képvisel Móricz Zsigmond kákicsi 
látogatása. A kiállítás megőrizte a helyi iskolával, 
ünnepekkel és szokásokkal kapcsolatos tárgyi 
emlékeket. A fejfagyűjtemény magába foglalja 
az ormánsági gyász tárgyi és szellemi örökségét. 

Minden fejfa más alakú. Formája elárulta az elhunyt nemét, életkorát, családi állapotát. 
A kiállítás kitér annak bemutatására is, hogy az ormánsági gyász színe a fehér. 
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Sellye, az Ormánság „fővárosa”
Sellyén két intézmény, egy múzeum és egy iskola őrzi a tudós pap szellemi hagyatékának 

értékeit.
Kiss Géza Ormánság Múzeum

Egy ormánsági néprajzi múzeum létrehozásának terve már az 1940-es években felmerült, 
melynek alapjait Kiss Gézának kellett volna lerakni. De ő már nem tudott részt venni a 
munkában, az egészsége teljesen elroncsolódott. Az 1950-es évek elején vetődik fel újra 
a múzeum létesítésének gondolata. Néhány lelkes pedagógus és néprajzi szakember 
irányításával nagyarányú gyűjtőmunka indult az ormánsági népi kultúra tárgyi emlékeinek 
felkutatására. 1966 októberében a volt katolikus iskola épületében nyílt meg az első 
terem, melyet 1967-ben a második terem átadása követett. Az 

„Ormánság népéletéből című kiállításunkat e táj nagy kutatója, 
kákicsi Kiss Géza emlékének szenteljük” olvasható a folyosón 
elhelyezett, életét és munkásságát bemutató tárlaton. 

A Múzeum előtti kertben 1969. ok-
tóber 12-én leplezték le a névadó, 

Kiss Géza mellszobrát 
(Stöckert Károly alkotása)Kiss Géza családja az avató ünnepségen
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1968 októberében épült fel a szabadtéri skanzen első épülete, a 
csányoszrói Sós János lakóházának hagyományos technikával 
készült másolata, a sajátos ormánsági építkezési módot illusztráló 
talpasház. 

Az Ormánság népművészetéből című tárlat 
A nagyteremben az Ormánság viseletét bemutató vitrinek 

szőtteseket, főkötőket, tilángli kendőket és egyéb ruházatokat 
tartalmaznak; a kísérő szövegek mellett fényképek is segítik a 
tájékozódást, a népviselet behatóbb megismerését. A vitrinek az itt 
élő népcsoport szokásaiba, gazdálkodásába, település-, építkezés- 
és lakáskultúrájába is betekintést nyújtanak, egy-egy tárgy, fotó 
segítségével. Kiemelendő a korsó- és fejfagyűjtemény. Az 1860-
70-es évekig kizárólag fejfákat állítottak a református temetőkben, 

amelyek elkészítését bognárokra bízták. A felirat égetéssel került rá, kovácsok készítették. 
Gyönyörködhetünk a festett fakazettákban, melyekkel templomaikat díszítették.

Helyi ipartörténeti tárlat: kötélverő szerszámok
A nagyteremből nyíló kisebb teremben látható kiállítás a Sellyén született és dolgozott 

Lendvai Jenő bácsinak állít emléket, és hitelesen mutatja be egy elfeledett szakma, a 
kötélverés mesterségét.

„Üdvözlet Sellyéről” fotókiállítás
A tárlat az eddig fellelt legkorábbi, sellyei vonatkozású fotográfiák keletkezési idejétől, az 

1800-as évek végétől egészen az 1997-es várossá avatásig villant fel epizódokat a település, 
valamint az itt lakók életéből.

Az udvari skanzenban áll egy 1890-ben készült, Gyöngyfáról áttelepített harangláb. 
Az udvar hátsó része a XIX. század második felében lakott ormánsági porták mása. 
Itt látható a szoba - konyha - kamra beosztású csányoszrói talpasház másolata. 
A berendezési tárgyak eredetiek. A talpasház igazi építészettörténeti kuriózum. Úgy 
készült, hogy téglalap alakban négy talpgerendát helyeztek a földre. A sarkokra 
függőleges oszlopok kerültek, ezek tartották a koszorúgerendákat. A talpgerendák és 
koszorúgerendák közé karókat állítottak, közeit vesszővel fonták be, a vesszőfalat sárral 
tapasztották, és ez nyers állapotban simítható, faragható volt. Különlegessége abban 
állt, hogy szükség esetén a ház megemelhetővé, a talpgerendák alá helyezett görgőkkel 
pedig vontathatóvá vált. Erre a Dráva közelsége miatt volt szükség. A gazdasági épületek 
is a régi ormánsági fa- és favázas építkezés emlékei. A házhoz tartozik az ólaspajta, 
a szénatároló pajtában mezőgazdasági eszközök láthatók. A ház mellett méhes és 

Az avató ünnepségen Varga 
Sándor iskolaigazgató mon-

dott beszédet

1997. ápr. 28. Kiss Géza halálának 50. 
évfordulóján

2011. Emléknap születésének 120. évfor-
dulóján Ormánsági lakodalmas előadása

2017. ápr. 28. Kiss Géza halálának 70. évfordu-
lóján Kiss Géza leszármazottai a múzeum előtt.
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gémeskút van, a portakerítésénél állították fel a Zalátáról átköltöztetett búzáskamrát. A 
nagycsaládok idején ez szolgált a fiatal házasok hálóhelyeként is. A parasztporta mellett 
egy kovácsműhely is áll. Fábián Ödön kovácsmester drávacsehi műhelyének másolata - 
régi szerszámokkal, kész mestermunkákkal berendezve. A múzeum épülete, a kiállítás és 
az udvaron álló porta néhány éve teljes felújításon esett át.

Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és 
Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola

1997-ben, a sellyei általános 
iskola fennállásának 50. 
évfordulóján az iskola felvette a 
kákicsi református lelkész, Kiss 
Géza nevét. Cserneczky Istvánné 
igazgatónő megnyitója után az 

ünnepi beszédet Varga Sándor nyugalmazott igazgató 
tartotta. Ekkor avatták fel Szatyor Győző Kopjafa 
című faszobrát a Zrínyi utcai iskola előkertjében. Az 
ünnepségen részt vett Achs Károlyné Kiss Gizella, 
névadónk leánya, és fia, Kiss Géza.

Így emlékeztünk Kiss Géza halálának 50. évfordulóján

2000-ben az első „Kiss Géza nap”-on ünnepélyes keretek között Tüskés Tibor felavatta 
Szatyor Győző Kós Károly díjas faszobrász művész Kiss Gézáról készült domborművét. 
(Ma a Bodonyi utcai iskola falán található.)

A megnyitón Szatyor Győző, Tüskés Tibor és Vicze Béláné igazgató helyettes és 
Andrásfalvy Bertalan előadása az Ormánságról.
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Hagyományőrzés  

Mátkázás, tojásfestés gicával, ormánsági mintával

Összeállította: Pálné Varga Valéria 
a Kiss Géza Általános Iskola tanára, igazgatóhelyettese

Kiss Géza sírjánál Kiss Géza nap 2017

Népdaléneklési verseny
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Alapfokú Művészeti Iskola

A művészeti nevelés általánosan megfogalmazható célkitűzései 
a művészi képességek kibontakoztatása, a művészi tehetségek 
fejlesztése és esetleg szakirányú továbbtanulásra való felkészítése. 
Közelebbről nézve azonban feltárulnak mindazok az építőkövek, 
melyekre hitvallásunk is épül. Közösséget építünk elévülhetetlen 
értékek közvetítésével. Ebben a művészeti nevelés eszköz, mely 
az alkotásban, a kreatív újraalkotás örömében és képességében 
teljesedik ki. Jelentősen javítja a tanulási képességeket, a társas 
kapcsolatokat. Életre szóló hatást gyakorol a gyermeki lélekre.

Művészeti Iskolánk célkitűzéseit, hitvallását a magyar kulturális 
örökség ápolása és továbbadása határozza meg. A nemzeti 

identitás hangsúlyos megjelenése mellett figyelmet fordítunk az együtt élő nemzetiségek, 
nemzeti kisebbségek hagyományos kultúrájának megismerésére is. Pedagógiai 
módszertanunkban innovatív, a 21. századi paradigmák mentén igyekszünk korszerűek 
maradni. A növendékek tekintetében az egyéni eredményesség és társadalmi hasznosság 
kettős funkcióját is fontosnak tartjuk. A néphagyomány jelenségeit – a néptáncot, a 
gyermekjátékokat, a népszokást, a népzenét, a népi tárgykultúrát, a kézművességet – 
átszövő hitélet, a keresztyén szellemiségű életvitel ismerete és közvetítése organikus része 
az iskola és a pedagógusok munkájának.

A ma Magyarországon működő alapfokú 
művészeti iskolák zömét az 1990-es 
években alapították. Nagy múltjuk, 
sikereik és küzdelmes éveik ismeretében 
ilyen iskola alapításához a nemes szándék, 
kitartás és kreatív megvalósítás mellett az 
is szükséges, hogy egy időben egy helyen 
találkozhassanak mindazok, akikkel ez a 
terv megvalósítható lesz. 

A Pécsi Református Kollégium Alapfokú 
Művészeti Iskolája – hosszas előkészítést 
követően – 2019 szeptemberében 
Nagyharsányban kezdte meg a működését. 
Megálmodóival, Pintérné Lázok Orsolya 
igazgatónővel és Gál Zsolt igazgatóhelyettessel együtt kezdtük meg szervezését dr. Kádár 
Péter főigazgató úr vezénylete alatt, melynek eredményeként a képzőművészeti tanszak 
(grafika és festészet), színjáték tanszak (dráma és színjáték), valamint a táncművészet 
tanszak (népi játék és néptánc) indulhatott el. Az iskolánk szorosan kötődik a létrehozását 
szorgalmazó és kezdeményező PRK Nagyharsányi Általános Iskolához, ezért székhelye is 
itt van. Az AMI indulását az otthont adó általános iskola növendékeire alapozta. Legfőbb 
célkitűzése az általános iskolai nevelés eredményességének kiszélesítése, hatékonyságának 
növelése, melyet a művészeti képzések integrációjával kíván elérni.

Vezetők a művészeti iskola indításakor.
Balról jobbra: Gál Zsolt igazgató-helyettes, Győrfi Bálint 

esperes, Pintérné Lázok Orsolya igazgató, Balogh János, az AMI 
igazgatója, és Kovách Péter intézményi lelkipásztor
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A 2020. évi tavaszi pandémia végül bizonyos 
értelemben „befejezetlenné” tette első, induló 
tanévünket. Elmaradtak az év végi vizsgadarabok, 
koreográfiák bemutatói, ahogy a növendékek 
alkotásaiból rendezendő kiállítás is. A digitális oktatási 
térben a csoportos művészeti tevékenységek nem 
tudtak kiteljesedni. Itt különösen fontos a művésztanár 
személyes jelenléte, a technikák, a mozdulatok, az 

érzések személyes interakciókon keresztül történő közvetlen megtapasztalása, illetve 
a személyes fizikai kontaktus. A kéz vezetése a korongon forgó agyagban, a partner 
irányítása a táncban, vagy az érintés a szituációs gyakorlatban.

Így kezdtük meg a második tanévünket, mely 
újabb változásokat hozott. A művészetoktatást 
valamennyi intézményegységünk, református 
közösségünk számára elérhetővé kívánjuk tenni, 
ezért a meglévő adottságokra, előzményekre 
építve fokozatosan bevezetjük azokat.

A 2020/2021-es tanévben Pécsett indítottuk el 
a képzőművészet és színjáték tanszakot. Ehhez a 
Pécsi Református Kollégium – a fenntartó jóváhagyásával – az Engel János utca 11. szám 
alatti épület (volt bérlemény) udvarában lévő, korábban kerámia szakköri teremként 
és raktárként használt helyiségeket újította fel, ahol két képzőművészeti műhely került 
kialakításra. 

A szintén korábbi hagyományok alapján újraindított színjáték tanszak a PRK Általános 
Iskola épületében kapott termet. Eszközeink folyamatos bővítése mellett pedagógusaink 

adminisztratív terheinek csökkentése és a pontos 
nyilvántartás érdekében bevezettünk egy specifikusan 
művészetoktatási rendszerre épülő elektronikus naplót.

A 2020/2021-es tanévben 172 növendékünk van 
két oktatási intézményben három tanszakon. 
A képzőművészeten három, a színjátékon 
kettő, a néptáncon jelenleg egy pedagógus tanít. 
Munkánkat egy félállású iskolatitkár, valamint 
egy pedagógiai asszisztens segíti

Tanáraink: 
Képzőművészet: Németh Sára (Nagyharsány, 
tanszakvezető), Hajduné Szrapkó Judit (Pécs), Majláth 
Zita (Pécs)
Színjáték: Mészáros-Máthé Melinda (Nagyharsány), 
György Attiláné Kapusi Zita (Pécs)
Népi játék-néptánc: Mészárovics-Gombócz Edina 
(Nagyharsány), Balogh János (Nagyharsány)
A 2021/2022-es tanév bővítési terveiben a Drávafokon és 
Zengővárkonyban a képzőművészet és a néptánc tanszak 
bevezetését tervezzük.

Balogh János 
igazgató
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Általános Iskola - Zengővárkony

Zengővárkonyban az egyház és iskola a reformáció óta 
összetartozott. 1733-tól kezdve ismerjük a református prédikátorok 
és oskolamesterek nevét, akik 1783-ig végezték a falubeli, 
valamint a pécsváradi református gyerekek oktatását, nevelését. 
A tanulók számának növekedésével a tanítói szobát iskolai 
szobával bővítették, ezzel egyidejűleg felmerült az igény egy új 
iskola építésére is, hiszen a gyermekszám tovább növekedett. A 
református egyház és a település akkori vezetése a falu közepén 
jelölte ki az új iskola helyét. Az új iskola, 1856. november elsején 
nyitotta meg kapuit 73 beíratott tanulóval.

A kulturális értékmentés időszaka a XX. század első felében indult el országszerte. Neves 
elődeink áldozatos munkája nélkül biztosan nehezebb dolgunk lenne ma a semmiből 
építkezni. Az 1930-as évek óta településünk kulcsemberei, Császár János kántor-tanító és 
Fülep Lajos református lelkész (akadémikus, művészettörténész, filozófus) voltak. Kitartó 
és áldozatkész munkájuknak köszönhetően a településen a kulturális élet és a minőségi 
oktató-nevelő munka virágzásnak indult. Nélkülük aligha lehetett elképzelni a falusi 
életet. Ők voltak a követendő példa, a minta. Munkásságuk máig ható. Beleültették az 
itteniekbe a hűséget Isten és haza iránt, az alázatosságot a teremtett és alkotott világ felé, 
rámutattak – még a nehéz időkben is – a valódi értékekre. Nagyra becsüljük őket ma is, és 
hálával tekintünk vissza rájuk. Kijelöltek számunkra egy utat, mely azóta is időtálló.

1948. június 16-tól törvény írta elő az egyházi iskolák államosítását. Kötelező lett a 8 
osztály. Az államosítás szörnyű intézkedése a zengővárkonyi református iskolát is 
érintette, annak minden negatív következményével együtt.

A rendszerváltás után, az első önkormányzati ciklusban visszakerült a Zengővárkonyi 
Református Egyházközség tulajdonába a falu közepén elhelyezkedő iskolaépület és a hozzá 
tartozó zöldterület. 2019 júliusáig a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kodolányi 
János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zengővárkonyi 
telephelyeként üzemeltette az iskolát.

 A zengővárkonyi reformátusok egyik régi álma volt, hogy a tulajdonukban lévő 
ingatlanokban újra egyházi nevelés és oktatás folyhasson. 

Az elmúlt években több változás is arra indított bennünket, hogy az iskola újra egyházi 
fenntartásba kerüljön. A felénk érkező szülői igények, a megváltozott önkormányzati 
hatáskör, az egyházakhoz való kedvező kormányzati hozzáállás, a presbitérium és 
a gyülekezet összefogása, valamint a fenntartó Baranyai Református Egyházmegye 
támogatása - mint külső tényezők – mind pozitív megerősítést jelentettek számunkra. De 
mindezeknél sokkal fontosabb volt számunkra az az Istentől kapott belső indíttatás, hogy 
feladatot bízott ránk, lehetőséget adott nekünk ebben a kis faluban. 

2019. szeptember 1-jén az összes szükséges engedéllyel a kezünkben megnyithatta végre 
kapuit a „nagy” pécsi kollégium legkisebb testvére, a zengővárkonyi Refi. Istennek legyen 
minden hála és köszönet, hogy ez megtörténhetett. Sok minden történt azóta. Mindenkiben 
kezdett tudatosulni, hogy ami az iskolával történt, jó dolog. Sok támogatónk, bíztatónk 
lett, kicserélődött a falu vezetése, ez mind kedvezően hatott iskolánk mindennapi 
életére. Ezt mi igyekszünk minden felületen kommunikálni is, hogy tudjanak rólunk 
és informálódhassanak a nálunk történt eseményekről, sikereinkről. Széles kapukat 
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nyitottunk a falu felé, ami elengedhetetlen egy ilyen kis 
közösségben. A legnagyobb és legfontosabb feladatunk 
mégis a magunk kis közösségének építése, kialakítása. 
Ennek érdekében kihasználjuk a kiemelkedő 
környezeti adottságokat, a megújított infrastruktúrát, 
a település gazdag néphagyományát és a kis iskolák 
előnyös oktatási lehetőségeit. Ezzel tulajdonképpen 
új fejezetet nyitottunk, egy új utat kezdtünk meg, ami 
az államosításig itt működő, régi református elemi 
iskolában gyökerezik.

Az Úristen olyan csodálatosan rendezte a mi 
dolgunkat is, hogy minden munkánkhoz és elvégzendő 
feladatunkhoz adott segítőket kollégáim, a helyi 
református gyülekezet tagjai, szülők vagy éppen 

technikai dolgozók formájában. Így alkotunk egy egészet. 
Programjaink fő céljául is a közösségépítést céloztuk meg, hiszen csak a közösség 

meglétével lehet eredményesen dolgozni, minőségi munkát végezni. Másik fő 
célkitűzésünk a létszámunk növelése sikeres beiskolázási program kidolgozásával, ezzel 
egy új alternatívát biztosítva a zengővárkonyi és környékbeli szülőknek és iskolába készülő 
gyermekeiknek. Ennek érdekében már novemberben nyílt napot tartunk, februárban 
és márciusban iskolanyitogató foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők. A sok 
befektetett munka és a Jóisten gazdag áldásainak következtében 18 új tanulót írattak be 
intézményünk 2020/2021-es tanévére. 2020 szeptemberére így érte el létszámunk a 31 főt.  
Ez hatalmas előrelépés, és bátran mondhatjuk, hogy legalább 60 éves történelmi rekord 
dőlt meg a várkonyi kis iskola életét tekintve.

Nagy hangsúlyt fektetünk:

• az óvoda és iskola közti átmenet nehézségeinek enyhítésére (környező óvodákkal 
ápolt jó kapcsolatainknak, nyílt napunk és iskolanyitogató foglalkozásainknak, 
folyamatos média jelenlétünknek, promócióinknak, kommunikációnknak 
köszönhetően),
• gyermekeink megismerésére, egyéni nevelésére, foglalkoztatására,
• hitbeli nevelésre (csendesnapokon egyházi ünnepeinkhez kapcsolódóan, családi 
istentiszteleti alkalmakon, mindennapi csendességeken, reggeli áhítatokon) 
• kreativitásuk fejlesztésére,
• empátiára,
• egymás elfogadására,
• esélyegyenlőségre,
• bizalmi viszony kialakítására,
• humorra és játékra,
• kooperatív módszerek alkalmazására,
• tananyag projekt módszerrel való feldolgozására,
• az önálló tanulás és feladatvégzés elsajátítására,
• tehetséggondozásra ,
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• felzárkóztatásra,
• konfliktuskezelésre,
• természetes környezetünk adta lehetőségeink kihasználására,
• szokásaink, hagyományaink megélésére (Ennek érdekében havi rendszerességgel 
kézműves foglakozást tartunk, ahol természetes anyagokból különböző alkotásokat 
készíthetnek a gyerekek. Pl. betlehem kukoricaszárból és csuhéból, farsangi 
ritmushangszerek faragása-recefice stb. Megismerkedhetnek régi mesterségekkel, a 
falusi élet mindennapi feladataival, népi díszítőművészettel, népdalokkal),
• igazi osztályközösség és szülői közösség formálása (közös családi kirándulásokkal, 
családlátogatások alkalmával, istentiszteleti közösségben, szülői beszélgetésekkel, 
egymást kölcsönösen segítve),
• idegennyelv oktatásra (Angol vagy német nyelv oktatása második osztálytól, egyre 
növekvő óraszámban történik. A kötelező óraszámban előírtakon felül hetente egy-
egy szakkört biztosítunk mindkét nyelvből. Fontosnak tartjuk a nyelv mindennapi 
használatát, ezért tanulóink, más tanórákon is, naponta találkoznak idegennyelvű 
utasításokkal, köszönéssel, énekekkel, imádságokkal, versekkel, köszönhető a 
nyelvszakos kolléganők váltott napokon való jelenlétének).

Sikeres, megvalósított programjaink
Első és legfontosabb eseményünk a 2019/2020-as tanévnyitó, iskolaátadó ünnepség 

volt. Teljesen felújított, az anyaintézményből „örökölt”, kitűnő állapotú bútorokkal, 
kellékekkel berendezett iskolaépület nyitotta meg kapuit. Tanévnyitó istentiszteletünket 
a zengővárkonyi református templomban tartottuk. Iskolaátadás és az ünnepélyes 
faültetést követően a gyülekezeti tagok és lelkes szülők jóvoltából minden résztvevőt 
szeretetvendégséggel fogadtunk. Nagy öröm volt együtt megélni ezt a számunkra nagyon 
fontos, minden tekintetben meghatározó eseményt.

A szülőkkel való együttműködésünket jól példázza, hogy sokszor hívnak minket 
otthonukba, élve a családlátogatás lehetőségével, melynek mi nagyon szívesen teszünk 
eleget. Részt vettünk már szilvaszedésen, lekvárfőzésen, szüreten, gesztenyeszüreten, 
sütésen. Szerveztünk szarvasbőgést hallgató, szalonnasütéssel egybekötött esti 
kirándulást, családi biciklitúrát a Dombay-tóhoz, gyalogtúrát a Réka völgybe és a Balázs 
forráshoz. Mindeközben a hétköznapjainkat szívesen töltjük a szabadban, kihasználva 
nagyszerű környezeti adottságait településünknek.

Tagintézményünk szervezésében egy remek komplex napi kirándulást tettünk 
Drávafokon, ahol interaktív állomásokon ismerkedhettünk meg az Ormánsággal. 
A gyermekek és pedagógusok számára is felejthetetlen élmény volt. Szintén nagy öröm 
volt számunkra, hogy meghívhattuk és vendégül láthattuk a pécsi általános iskola 
pedagógusait. Egy szép októberi délutánt tölthettünk együtt, ahol bemutattuk iskolánkat. 
Rőzselángon sült gesztenye, helyi finomságok terített asztala mellett volt lehetőségünk 
kötetlenül beszélgetni, kötetlenül együtt lenni kicsit.

Október 23-án, nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepi istentiszteleten vettünk részt, 
majd emlékműsorral szolgáltunk a falu közösségének, mely részünkről egy októberi ’56-
os projekt záróeseménye is volt. Úgy állítjuk össze a megvalósítani kívánt projektjeinket, 
hogy azok kapcsolódjanak egyházi, illetve világi ünnepeinkhez, megragadva ezzel 
az identitásformálás lehetőségét is, csak úgy, mint a reformációi istentisztelettel és 
csendesnapunkkal is.
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A tanévnyitó mellett kiemelkedő eseményünk a fogadalomtételi istentisztelet volt, 
melyre szolgálattal is készültünk a gyerekekkel. Ez az az alkalom, amely mind a gyülekezet, 
mind a családok számára újként hatott, hiszen korábban még nem volt rá példa a 
közösség életében. Felemelő érzés volt, büszkeséggel és hálával töltött el a gyermekek és 
a pedagógus kollégáink fogadalomtétele. Érezni lehetett az egységet, összetartozást, ami 
megmaradt az ünnep múltával, azóta is. Jó megtapasztalni azt a szülői közösséget, amely 
ha szükség van rá, akkor társadalmi munkával féltetőt épít az iskola udvarára padokkal és 
asztalokkal, ha kell, fűtésfelújítás előtt kipakolja, utána pedig kitakarítja az egész iskolát. 
Ha megkérjük, füvet nyír, redőnyt szerel, programot szervez, előadást tart, hogy csak 
néhányat említsünk abból a sok segítségből, mellyel körülvesznek bennünket és segítik 
munkánkat.  

Mindennapi feladataink mellett a hagyományaink is főszerephez jutnak. Egy-egy ilyen 
program töri meg a hétköznapok munkáját, erősítve nevelési céljainkat. Ezek közé tartoznak 
a gyertyaöntés halottak napjára, mikor neves elődeinkről emlékezünk meg a temetőben, 
különböző tematikus kirándulások. Karácsonyi ünnepkör köré szerveződött csendesnap, 
adventi barkácsolás gyermekeink családjaival, Mikulás napi teadélután, angyalkázás, 
mézeskalácssütés, osztálykarácsony, betlehemkészítés, betlehemezés, szentesti 
istentiszteleti szolgálat. Farsangot követően a, húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan 
böjti csendesnap szervezése fontos pontja az ünnepnek. Adott nálunk a hagyományos 
viaszlevonatos tojások írása, amit meg is tanítunk a gyerekeknek. Zöldágjáráshoz, 
pünkösdöléshez kapcsolódó dalokat is fontosnak tartjuk megtanítani. Hisszük, hogy 
zenei anyanyelvünk, népi kultúránk átörökítése elengedhetetlen feladatunk.

A támogató fenntartói-intézményi, gyülekezeti és szülői háttérrel tudunk jól működni, 
és – lehet, hogy mások számára kis léptékkel mérhető, de nekünk olykor elérhetetlennek 
tűnő – célokat elérni Isten kegyelméből. Bízunk benne, hogy a jelenlegi helyzet után, mely 
már rányomta bélyegét a 2019/2020-as tanév második félévére, visszatérünk a normális 
kerékvágásba. Újra tervezhetünk, megvalósíthatunk programokat, építhetjük tovább 
közösségi életünket, és végre emberi közelségben lehetünk egymással.

Diákjaink létszámadatai:

2019/2020-as tanév: 19 fő 
1.o. 8 fő
2.o. 4 fő
3.o. 1 fő
4.o. 6 fő

2020/2021-es tanév: 32 fő 
1.o. 13 fő
2.o. 8 fő
3.o. 9 fő
4.o. 2 fő

Pedagógusok:

Józsa-Papp Éva tagozatvezető, tanító, ref. 
hitoktató 

Czirokné Higi Réka - tanító, angol tanár 
Sárközi Erika - tanító 
Peréné Papp Éva - tanító 

Hegyi Anasztázia - fejlesztő, gyógypedagógus 
- óraadó

Dr. Baumann Tímea - német tanár - óraadó

Győrfi Bálint - hitoktató - óraadó, iskolalelkészi 
feladatok

„Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit!”Zsolt. 37, 4

Józsa-Papp Éva 
tagozatvezető
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Iskolánk diákjai

1. osztály

Császár Júlia Sára 
Gál Dominik 
Hantosi Zengő Luca
Hűvös Márton 
Katona Hanna Dorina
Korompay Botond Örs 
Kömüves Koppány 
Kurucz Ákos 
Molnár Marcell 
Poór Villő 
Ripszám Ramóna 
Vadász Ákos 
Várhelyi Regős Lehel

2. osztály

Józsa Kincső 
Kutas Anna 
Lévai Katinka
Poór Ajna
Rottler Örs
Téglás Benett Dorián
Varga Barnabás 
Vékony Lili 

3. osztály

Bizse Kincső 
Császár Emma Rozália
Fülöp Lóránt
Kovács Domos
Lévai Bálint 
Orsolics Rebeka Sára 
Rottler Vera
Várhelyi Zente Bulcsú

4. osztály

Bareith Fruzsina 
Bizse Bulcsú 
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„Egy élet a kezedben”

„Ha a gyermekek biztonságban érzik magukat,  
megtanulnak hinni. 

Ha a gyermekek hitelesen élnek, 
megtanulják, mit jelent szeretni. 

Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, 
megtanulják megkeresni a szeretetet a világban” 

Dorothy Law Nolte

Óvodánk 2009 szeptemberében kezdte meg működését először 
vendégként, a Pécs Megyei Jogú Város által fenntartott Vadász Utcai 
Óvodában 2 csoporttal, majd 2010 augusztusától a teljes Vadász 
utcai óvoda fenntartása a Baranyai Református Egyházmegye kezébe 
került, a Pécsi Református Kollégium mint többcélú közös igazgatású 
intézmény részeként. Elindulhatott a már működő általános iskola, 
gimnázium, kollégium nevelő-oktató munkájának alapozó szakasza 
is.

Jelenleg óvodánk 5 csoportban 120 kisgyermeket nevel. Az eredetileg 
6 csoportos óvoda hatodik csoportszobáját tornaszobává 

alakítottuk a gyermekek színvonalas 
mozgásfejlesztése érdekében, a 
hozzá tartozó mosdóban sószoba 
került kialakításra a gyermekek 
immunerősítése, a gyakori felsőlégúti 
tünetek csökkentésének támogatására. 

Épületünket tágas udvar övezi, nagy 
füves játéktérrel, kerékpározásra is 
alkalmas betonburkolatú utakkal, 
domb beépítéssel, hintákkal és 
szétszórtan elhelyezkedő kisházakkal, nagy mászókákkal, csúszdákkal biztosítva a 
gyermekek változatos kültéri játékigényének és mozgásszükségletének biztosítását.

Fenntartónk és munkáltatónk elkötelezett 
támogatásának, pályázati források 
felhasználásának és a szülők folyamatos 
segítségének köszönhetően óvodánk épülete az 
önkormányzattól való átvétel óta valóban a „jó 
gazda” elvű működtetés következtében jelentős 
felújításokon esett át. 

Az elhasználódott infrastruktúra és a jelentősen 
kopott tárgyi környezet, beltéri eszközök és 
udvari játékok majdnem teljes mértékben 
kicserélődtek, megújultak. 
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Az épület energetikai fejlesztése, korszerűsítése megvalósult, bútorok, berendezések 
cseréje megkezdődött.

A fenti, Dorothy Law Noltétól származó idézet Pedagógiai Programunk, pedagógiai 
hitvallásunk összefoglalója. Már a kezdeti évektől következetesen törekedtünk a 
Református Keresztyén Óvodai Keretprogramban megfogalmazott elveknek és a mai 
kor társadalmi elvárásainak megfelelő nevelőmunka szervezésére. Mindezt – innovatív, 
nyitott nevelőtestület révén – a korszerű pedagógiai módszerek és eszközök segítségével.

Gyermekképünk 

„Mindennek rendelt ideje van…” Préd 3,1

Valljuk, hogy a gyermekkor Isten rendelése, ezért szeretnénk a gyermekeket épen, 
gyermekségükben megőrizni. 

Célunk, hogy gyermekeink: 
• tudják, hogy ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei,

• szociális képességük nyilvánuljon meg kapcsolataikban, családban, közösségekben, 
baráti körben, 

• álljanak helyt fizikailag, érzelmileg, lelkileg és értelmileg a feladataikban,

• tudjanak és merjenek dönteni,

• legyenek nyitottak a teremtett világ dolgai felé. 

Küldetésünk
Óvodánk boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni oly módon, hogy 

figyelembe veszi az eltérő fejlettségű gyermekek eltérő igényeit, szükségleteit.
Nagy gondot fordítunk a gyermek és családja megismerésére, a folyamatos 

együttnevelésre. 
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Valljuk: „Csak a megismert gyermek nevelhető.”
Elsősorban a református családok számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik 

neveléséhez, de nem zárkózunk el azoktól a más vallású családoktól sem, akik elfogadják 
nevelési elveinket, értékeinket és nevelési elképzeléseinket, amelyek a következők:

• keresztyén pedagógiánk súlypontja a szeretetre való képesség kialakítása, 
továbbfejlesztése és helyes kifejezési formáinak megtanítása; 

• értelmes rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban); 

• önuralomra nevelés (olyan attitűd formálása, mely során a gyermek tiszteletben 
tartja a másik ember személyiségét és környezetét);

• személyes hitre nevelés.

Óvodai nevelésünk céljához, feladataihoz illeszkedő pedagógia-szakmai 
fejlődési törekvéseink az elmúlt 5 évben

• A teljes gyermeki személyiség tevékenységek és élmények általi fejlesztése érdekében 
folyamatosan építettük, bővítettük kapcsolatrendszerünket: 

• A Református Óvodák Országos Szakmai Egyesülete által szervezett értekezleteken, 
szakmai napokon folyamatosan részt vettünk, melyeken aktívan kifejtettük 
véleményünket. Ennek köszönhetően kaptunk bizalmat a Református Pedagógiai 
Intézettől arra, hogy a Református Óvodák XX. jubileumi konferenciáját itt Pécsett 
szervezzük meg 2016 áprilisában.      

• A Református EGYMI Értéktermő Tehetséggondozó Programjához csatlakoztunk 
tehetséggondozó tevékenységünk bővítése, hatékony fejlesztése érdekében. 
Így minden évben tehetséggondozó koordinátor vizsgálja meg gyermekeinket 
és szakvéleménye alapján kerül minden tanköteles korú kisgyermek valamely 
tehetségműhelyünk csoportjába. Emellett akkreditált műhelytematikát biztosítanak 
számunkra az együttműködés keretében, mely műhelyeink tevékenységtartalmának 
szakmai színvonalát, eredményességét is biztosítja. 

• Amely típusú tevékenység kínálata a Református Pedagógiai Intézet (RPI) által 
biztosított műhely kínálatában nem volt fellelhető, annak tartalmát magunk 
kidolgoztuk, s saját innovációként valósítottuk meg. 
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Jelenleg a kezdeti években működtetett 3 műhelyünk helyett az RPI tematikája 
alapján valósul meg a:

Saját tematikánk alapján:

• Együttműködési megállapodást kö-
töttünk a Pécsi Filharmóniával és 
a Zsolnay Kulturális Negyeddel. 
Mindkét pályázat a közművelődési 
és köznevelési intézmények hori-
zontális együttműködését támogat-
ja, s ennek keretében gyermekeink, 
családjaink egy-egy csoportja éven-
te három alkalommal látogathatja a 
Filharmónia által kijelölt interaktív 
koncerteket, hangszerbemutató-
kat, ismerkedhet játékosan a ko-
molyzenével.

• A Zsolnay Örökségkezelő Kht. 
(ZSÖK) pályázati partnereként vi-
zuális műhelybe járó gyermekeink 
minden ősszel és tavasszal modern alkotásokat tekinthetnek meg az épp aktuális kiál-
lításokon, s művészet pedagógus segítségével kipróbálhatnak valamely újszerű alkotási 
technikát. 

1. Varázsláda vizuális 
műhely 

2. Szám- móka 
matematika műhely 

3. Perdülő hagyomány műhely 

4. Ficánka sport műhely

7. Robotcsámborgás robotika műhely  

6. Babilon bibliodráma műhely

5. Zöld tündér természet műhely 
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Nagycsoportosaink és Zöld tündér műhelyeseink a Planetáriumot, a Varázsórákat 
és az Interaktív Varázsteret látogathatják rendszeresen, ahol változatos élményalapú 
tapasztalatokat szerezhetnek a fizikai törvényszerűségekkel kapcsolatban, bepillanthatnak 
a csillagok és az űrhajózás rejtelmeibe. 

• Együttműködési megállapodást kötöttünk Borbás Andrea gyógypedagógussal, 
mozgásterapeutával, aki a BMPSZ Pécsi Nevelési Tanácsadó Tagintézményének 
munkatársa, és mesterprogramja megvalósítása során vállalja a differenciáló fejlesztő 
munkát előnyben részesítő pedagógusoknak való módszertani segítségnyújtást. 
Mozgásterápiák saját élményű bemutatását nevelőtestületünknek a hatékonyabb, 
differenciált mozgásfejlesztés szervezése érdekében, s egyéni készségfejlesztő játékok 
készítésének támogatását a tevékenységközpontú egyéni vagy mikrocsoportos 
bánásmód megvalósítása érdekében. Vele való kapcsolattartásunk segíti az inkluzív 
pedagógia hatékony és a gyermekek egyéni szükségleteihez illeszkedő nevelőmunka 
megvalósítását.    

• A projektpedagógia alkalmazásában egyre nagyobb tapasztalatot szereztünk. 
Törekedtünk arra, hogy minél jobban bevonjuk az érdekelttététel érdekében a 
gyermekeket a nevelőmunka tervezésébe, saját adottságaiknak megfelelő feladatok 
vállalásába. Támogattuk a gyermeki kooperációt, ösztönöztük a szülőkkel, családokkal 
való együttműködést, főként a gyűjtőmunka segítésében és a projektzáró alkalmak 
szervezésében, megvalósításában. Reményeink szerint az ilyen típusú, szorosabb 
együttműködésre nyitott szülőkkel sikeresen tudjuk megvalósítani tervezett 
együttnevelésünket, óvodánk együttműködő, családias légkörének erősítését. 
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„Mesterségünk projektzáró”
Melynek során szülőket, nagyszülőket vártunk a gyermekek közé hivatásuk bemutatására.

  „Pünkösdi családi projektzáró”  
Melynek során a pünkösdi bibliai mozzanatok összefoglalása történt akadályverseny 

formájában, s pünkösdölő játékfűzéssel és családi táncházzal zárult az esemény. 

A vadász Az állatorvos

Akadályverseny Pünkösdölő
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„Állatok napi projektzáró” 
A gyermekek vagy behozhatták házi kedvenceiket, és bemutathatták egymásnak az 

óvodában, vagy meghívott vendégeink révén különleges állatokkal ismerkedhettek, 
játszhattak.  

• Nem csak a környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódóan kezeljük kiemelten 
a teremtett világ megismerését, a fenntarthatóságra nevelés élményközpontú 
megszervezését. A már vállalkozóbb szellemű nagycsoportosainknak változatos 
kirándulásokat, környezeti nevelési játékokat két napos erdei óvodában valósítjuk 
meg, s így nemcsak gyermekeink tanulási képességeit, hanem önállóságukat, 
szocializációjuk fejlődését is ösztönözzük. 

„Erdei óvodás pillanatképek”
Erdei óvoda Hird 

Erdei Óvoda Sás-völgy, Hetvehely
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Jógyakorlat
Az Oktatási Hivatal, ismerve a PRK Nagyharsányi Általános Iskolájának országos 

elismertséget szerzett inkluzív jó gyakorlatát, felkérte a fenntartónkat, hogy óvodánk 
is csatlakozzon a tanulói lemorzsolódás csökkentését alapozó szakaszban célzó jó 
gyakorlatok kidolgozásához az EFOP 3.1.5-16-2016-00001jel pályázat keretében. A projekt 
megvalósítása során teljes intézményi szakmai munkánkat felülvizsgáltuk, majd 
sajátosságainkon alapuló jó gyakorlatok (tehetséggondozás formáinak tartalmi fejlesztése, 
hátránykompenzáció, differenciáló pedagógia, kooperatív eszközök alkalmazása, óvoda-
iskola átmenet folyamatának fejlesztése, stb.) kidolgozása után a pályázatban résztvevő 
társóvodákkal, iskolákkal műhelymunka keretében megosztottuk. Munkáltatónk 
támogatásával az átmenetet segítő képzés helyszínét biztosítottuk, jó gyakorlatainkról 
bemutatót tartottunk.  

A  fentebb felsorolt tevékenységi keretekben, fejlesztési céljaink megvalósulása 
érdekében módszertani innovációink: dr. Gőbel Orsolya: Varázsjátékok bevezetése, 
Franz Josef Kett értelemorientált élménypedagógiájának bevezetése, Ványi Ágnes-Szűcs 
Antal Mór: Mesezene óvodai hangészlelést fejlesztő és iskolai olvasáselőkészítő program 
bevezetése.  

Hitéletünk szervezése 
A gyermekek és munkatársi közösségünk hitéletének kezdeti tapasztalatanságait mára 

felváltotta a sok munkával és odaszánással elért tevékenységek tartalmi-módszertani 
fejlesztésének megvalósulása. Szakmai innovációinkat megosztva intézményi lelkész-
hitoktatónkkal a hittanfoglalkozások és felnőtt hitéleti alkalmak is élménypedagógiai, 
drámapedagógiai elemekkel bővültek, a gyermekek korosztályi adottságainak megfelelő, 
interaktív, cselekvő részvétellel valósulnak meg. Heti tartalmukat lelkészasszonyunk a 
hitéleti alapozás érdekében projektjeink tartalmához integrálja. Így erősítve a teremtett 
világ megismerését hitünk alapjaival. 
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Gyermekeink és családjaik közös hitéleti alkalmai a családi istentiszteleteink és az 
ezeket követő szeretetvendégség, mely az évkezdés, karácsony, virágvasárnap, évzárás 
méltó templomi ünneplése. 

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-től óvodásainkkal szolgálatokat 
szerveztünk azon gyülekezeteinkbe, ahonnan érkeztek, vagy várható, hogy érkeznek 
gyermekeink intézményünkbe. Nemcsak a Pécs-Belvárosi és a Pécs-Kertvárosi Református 
Egyházközséget látogattuk meg, hanem szolgáltunk és szolgálunk azóta is évente egyszer 
Pellérden és Kozármislenyben is.  

Felnőttek, bármely munkatársunk és az érdeklődő, pár percre elcsendesedni vágyó 
szülők számára is nyitottak napkezdő áhítataink, ahol a rövid napi igemagyarázat hangzik 
el. Hogy hitelesen tudjuk vallott értékeinket közvetíteni, másrészt az éves munka lelki 
terheit feldolgozni, év elején és év végén is 2 napos csendesnapot szervezünk teljes 
munkatársi testületünk számára, így biztosítva mind a szakmai, mind a hitéleti alapozást 
és a ventillációt.



124

óvodA - Pécs 

2018-ban év végi csendesnapunkon délvidéki óvodákat és templomokat látogattunk, s 
megtekintettük a Kopácsi-rét Természetvédelmi Parkot.

Legkülönlegesebb élményünk 2020 tavasza, a COVID-19 vírus miatt kialakuló digitális 
munkarend, a gyermekektől való részleges elszakadás. Bár óvodánk a fenntartónkkal 
való felelős döntés alapján két hét zárva tartás után már biztosította a dolgozó szülők 
gyermekeinek ellátását. A csoportok teljes jelenlétének hiánya kevésbé oldottá változtatta 
óvodánk légkörét. Mindent igyekeztünk megtenni az otthon maradók számára, hogy 
segítsük az esetleges bezártság érzését ötleteinkkel feloldani. Kerestük, kutattuk a 
lehetőségeket, milyen egyszerű, kis szülői segítséggel végezhető online játékokat 
javasolhatunk, készíthetünk gyermekeinknek, illetve milyen otthon végezhető személyes 
kontaktokon alapuló tevékenységötleteket adjunk a családoknak. Reméljük, ez sok esetben 
sikerült is.  A visszajelzések alapján többen elégedettek voltak megoldási javaslatainkkal, 
többen hiányolták a személyes jelenlétet, vagy annak gyakoribb pótlását valamely online 
formában. Voltak, akik önálló kezdeményezésekből indíttatva gyermekeiknek maguk 
megszervezték az online kapcsolattartás valamely formáját, és nekünk is visszajeleztek a 
csoportos felületeken megvalósított ötleteiket bemutatva. 

Mivel szívesen fogadunk kezdő kollégákat tapasztalt, gyakorlott óvodapedagógusaink 
mellé, az idő múlásával óhatatlan a fluktuáció, hol a gyermekáldás, hol a nyugdíjba 
vonulás miatti személycsere. Kiscsoportosként érkező gyermekeink és családjaik is óvodai 
életciklusuk végén búcsút mondanak nekünk. Az élet e rendjének tiszteletben tartása 
mellett és a COVID vészhelyzeti működés tapasztalatait értékelve egyre fontosabbnak 
tartjuk a kismamáink, nyugdíjasaink, óvodásaink és családjaik visszavárását, invitálását 

Otthoni alkotások bemutatása, s online csevegés játék közben
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intézményünkbe. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ezzel a lehetőséggel egyre 
többen élnek. Ezt a kötődést, személyes kapcsolatok örömének megélési lehetőségeit 
egyik legfontosabb hagyományunknak tartjuk, s ehhez kérjük Isten áldását!

„A szeretet és hűség ne hagyjon el téged, kösd azokat a nyakadba, s írd fel szíved kőtáblájára. Így 
találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embernél!” Péld 3,3-4

Babocsánné Katona Ágnes 
óvodavezető

Elballagott óvodásaink

2015/2016

Bárka csoport
Barta Dániel
Csapó Gergő
Gyimesi Emília
Jenovai Háda Dominik
Kiss-Megyesi Csanád 
Komáromi Viktor
Kovács Enikő Jázmin
Kovács Fruzsina
Kovács Gergely László
Lingl Ádám
Mátés Gergő

Mester Liliána
Molnár Benedek
Réger Zsombor Bence
Ritz Balázs
Somlai Blanka Éva
Somogyi Balázs
Somogyi Zalán
Storozynski Gertrúd
Szabó DomonkosVata 
Szanda Péter Tibor
Szilágyi Emma
Szilágyi Levente Tibor

Szilágyi Zsolt László
Szűcs Boldizsár
Tegző Luca Napsugár
Torma Csaba 
Tóth Dóra Csilla
Tóth Roland Dominik
Tóth Zsombor
Varró Adelheid Aurea 
Vincze Ramóna
Zimonyi Péter 

2016/2017 

Szivárvány csoport
Trellák András Benedek 
Zsdrál Viktória
Csengettyű csoport

Abonyi-Szabó Emma
Bornemisza Mór
Csóka Lívia
Gaál Anna Tekla
Gáborik Döme
Gönczi Zalán
Hornung Zsófia
Horváth Kíra
Kasza Balázs Tibor
Kasza Nóra 
Kosteleczky Mór

Pál Attila Ákos
Pintér Benedek
Radvánszky Bertalan
Schäffer Blanka Mária
Stefán Olivér
Szabó Borbála 
Szabó Petra
Szabó Soma 
Szentgyörváry Benjámin
Verebély Levente Péter
Fügefa csoport

Árvai Kata Ilona
Bagoly Adél
Barna Bolda
Borbás Titusz Béla

Bödőcs Viola
Caicut Hanna Dorka
Dömök Zalán Zoltán
Dráb András
Fazakas Bulcsú
Forgács Ramóna
Hajdu Gáspár
Jámbori Vilmos
Kisfali Csongor Tamás
Kőrösi Balázs András
Nagy Csongor Csaba
Pámer Csongor András
Papp Dániel
Regényi Mátyás
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A 2017/2018

Szivárvány csoport
Barta Lilia
Németh Csenge Napsugár
Somogyi Kamilla
Szentgyörgyváry Gergő
Tóth Ákos 
Csengettyű csoport
Barna Rozália 
Bándi-Gattyán Kende
Bencsik Dominik

Biczó Dániel
Böndicz Emilia
Cserneczky Zsófia
Győző Emma
Kutor Lili
Molnár Bálint 
Pál Róza
Pámer Ádám
Regényi Péter 
Szabó Emese Éva

Várady Csenge Kata
Varró Reinhilde Rosemarie
Wünsch Sára 
Csillag csoport
Jávori Ders Ádám  
Kapoli András Vince
Rajnai Lili Kata
Verebély Csenge Anna
Weisz Lídia Viktória

2018/2019

Szivárvány csoport
Farkas Luca
Stefán Panna
Szilágyi Dorottya
Páll Réka 
Veres-Bíró Liliána 
Csengettyű csoport

Ambrus Lenke
Barabás Brigitta
Barta Tamás Botond

Benke Mór László
Benke Réka
Hegedűs Balázs
Horváth Máté
Imre Zoé
Kosteleczky Zója
Körösztös Máté
Láng Liza
Marton Zsófia
Meskó Kata 

Mihók Ádám
Míreider Dániel
Papp Zsófia Szilvia
Radvánszky Júlia
Raffael Lorenzó
Sárosi Levente
Takács Luca
Takáts Áron
Thuránszky Zsófia   

2019/2020

Szivárvány csoport
Barta Luca
Böndicz Miléna
Durucskó Csepke
Galgóczi Hanna
Havasi Csenge Réka
Horváth Vanessza
Karsai Blanka Ida
Kingl Anna
Klaics Arnold
Tóth –Kovács Dorottya
Fügefa csoport

Dani Martin
Dani Márk

Horváth-Bojcsev Ankisza
Raszter Anna Lili
Csengettyű csoport 

Abonyi-Szabó Nimród
B. Tóth Liza Bíborka
Bálint Noa
Benedek Benett Dávid
Benke Maxim Sándor
Bogdán Marcell László
Geréb Sámuel
Gombos Luca
Gyurcsik Bernadett Anna
Henter Emese Julianna
Jobbágy Anna Júlia

Kapoli Áron Ágoston
Kiss-Illés Viktória Blanka
Kovács Dominik
Kúti Veronika
Molnár Blanka
Molnár Zselyke Anna
Pál Dóra 
Pál Emma
Regényi Janka
Rózsár Lima Maynah
Surján Balázs
Tombi Csilla Jázmin
Traj Norbert Péter
Veres-Bíró Máté
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Jubileumhoz érkeztünk! 

Tíz éve, hogy iskolánk a Pécsi Református Kollégiumhoz csatlakozott, 
és a Baranyai Református Egyházmegye újraalapította a jogutód nélkül 
megszüntetett intézményt.

Ideje van tehát a számvetésnek, a visszatekintésnek és a hálaadásnak is!
Az első tanévnyitó előtt tele voltunk várakozással, tervekkel! Hatalmas 

izgatottsággal készítettük elő az ünnepélyes alkalmat, és bíztunk a 
reményteljes jövőben!   

Kedves Olvasó!
Tekintsen velem vissza a múltba, hogy együtt láthassuk meg, hogy milyen vezérige, hit 

és meggyőződés segítette ezt a nehéz elindulást! 
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„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe”
Részlet a tanévnyitó beszédből (2010)

„Ha őszintén belegondolunk ennek a napnak a 
jelentőségébe, tartalmába és mélységébe, összetörpülünk, és 
szép csöndben a megnyílt ég alatt világosan megmutatkozik 
minden „miért” és Isten irántunk való szeretete.

Azért lehetünk ma itt, mert Isten akarata 
győzedelmeskedett. Ő volt az, aki így rendelte, így tervezte. 

Ezen a napon Rá kell tehát mindenek előtt mutatnunk, és hálát adnunk, hogy részesei 
lehetünk és vagyunk annak az új kezdetnek, melyet Ő készített, elénk adott, és felkínál 
nekünk, hogy éljünk vele és általa jól. 

Az indulásnál tudnunk kell azonban, azt is, hogy Isten nem csupán a kezdeteknek az 
ura, hanem a folytatásnak is. Ő nemcsak teremt, hanem fenntart. Ő nem pusztán elküld 
bennünket a hosszú útra, mely előttünk áll, hanem velünk jön, gondot visel rólunk, vezet, 
és olyan segítséget ad, mely által értelmet nyer a folytatás és minden megtett lépés.

 Milyen jó lenne, ha Istennek ezt a hozzánk való szeretetét megérezve és megértve 
indulnánk el, vinnénk magunkkal, mert így lehet az is, hogy a mi dolgaink és minden 
tevékenységünk, itt az iskolán belül is valóban szeretetben megy végbe. Az első és 
legfontosabb tehát, amit meg kell értenünk, az az Isten szeretete. 
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Mert enélkül nehezen tudunk maradandót adni gyermekeinknek, enélkül nem tudunk 
őszinték lenni előttük, enélkül minden elvárás és szigor félelmetes börtön lesz, enélkül 
egy keresztyén iskola tanítója elveszíti hitelét, enélkül nem tudunk közösséget építeni, és 
enélkül torz istenképet adunk” 

És mi is történt azóta? 
Isten igéjének bátorító figyelmeztetése végig kísért bennünket, 

meghatározta a folytatást és ez vált iskolánk jelmondatává is!
10 év alatt az egyik legfontosabb feladatomnak tekintettem, hogy 

olyan szakmai és lelki közösséget építsek, ahol a krisztusi értékrend 
jelen van, és meghatározza az egymáshoz, a tanulóinkhoz és a 
munkánkhoz való viszonyunkat is. 

A következő képsorok a kezdeti lépéseket mutatják be: a teljes tanulói és tanári közösség 
fogadalmát, az áldást, és a közösséghez tartozás jeléül a nyakkendőkötést, és az iskolai 
zászló átadását. 

A kijelölt cél az volt, hogy értékek mentén felépüljön a közösségünk, és egy olyan 
innovatív alkotó légkör alakuljon ki, ahol a részvétel és az aktivitás egyre erősödik. 

Elmondhatom, hogy az elindulás kezdetén is jellemző volt tantestületünkben a nyitottság, 
és a változtatás igénye is. Mindkettő nagyon jó alapnak bizonyult, de ugyanúgy jelen volt a 
tehetetlenség, eszköztelenség, a szakmai és neveltségi mutatók gyengülése. Választ kellett 
találni a kérdésekre, módszertanilag is felkészülni a kihívásokra, és folyamatosan keresni 
a megoldásokat! Nem volt ez egyszerű feladat!

Először a meglévő erőforrásokat mozgósítottuk. Hamar kiderült, hogy több olyan 
pedagógus szakmai tapasztalatára is lehet alapozni, aki értette a megújulás szükségességét 
és az attitűdváltás jelentőségét. Már az első évtől hangsúlyt fektettünk a komplex 
megközelítésekre, az alternatív megoldásokra, a minőségi tevékenységek megszervezésére 
és az érzelmi nevelésre.
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A célok megvalósulásához nagyban hozzájárult, hogy a szervezetfejlesztő munkába 
külső szakember is bekapcsolódott, illetve hogy a tantestület már az első évtől több olyan 
pedagógussal bővülhetett, akiknek volt gyülekezeti kötődése. A Gondviselő megadta 
nekünk a 10 év alatt, hogy velünk lehettek, ha csak időszakosan is, olyan lelki emberek, 
akiknek élete mintaként szolgált, és tevékenysége nagy hatással volt az egyéni és a 
közösségi életre egyaránt. 

A diakóniai szemléletünket és a lelki élet megszervezését meghatározta az a tapasztalat, 
amit Bettina Zech-Krizner adott örökségül. A közös gondolkodás eredményeként 
létrehoztuk a „zajos és konfliktusos iskolában” a „csendes szobát”, melynek ajtaján függött 
a nagy igazság: „Csak Istennél csendesül el lelkem”. A bizalmi kapcsolatok fontosságát 
hangsúlyoztuk, a gyerekekhez segítőket rendeltünk, kialakítottuk beszélgetések 
alkalmait, elindítottuk a tantestület és a pedagógusok számára a lelki alkalmakat, 

bibliaórákat, a diakóniai érzékenyítést és a mentor programot. Látogatásokat 
terveztünk otthonokba, gyülekezetekbe. Így jutott el az első tanév végén egy lelkes kis 
szolgáló csapat egy németországi testvérgyülekezetbe.

Egyre inkább fontosnak tartottuk a vezetőségben, hogy felvállaljuk a faluban az 
evangelizációs lehetőségeket és a kultúraközvetítő szerepünket! A szülők és külső 
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szervezetek bevonásával indult el ez a folyamat. Az ünnepekre méltó módon felkészültünk, 
reméltük, hogy mintát adunk a falu közösségének és a családoknak egyaránt. Az első 
karácsonyon már sok kis száj hirdette, hogy: 
Velünk az Isten! 

Szép lassan megtanultuk a közös és az egyéni 
sikereinket is ünnepelni a szürke hétköznapokon is. 
Ezzel sok kis életet állítottunk jó irányba. 

Hálás vagyok, hogy ma már azt is elmondhatom, 
hogy olyan pedagógusok is lehetnek köztünk, 
akiknek a hitre jutását nagyban meghatározták az 
iskola által biztosított lelki alkalmak és beszélgetések.  
Az évek során igyekeztünk a krisztusi szeretetet 
megismerni, továbbadni, és erre építeni a tevékenységeinket. Az volt a vágyunk, hogy ez az 
attitűd határozhassa meg egymáshoz, vagy a gyerekekhez való viszonyulásunkat is. Sokszor 
elvétettük ezt a szeretetet, de Istennek mindig volt türelme, hogy emlékeztessen bennünket, 
amikor irányt tévesztettünk. Az áhítatok, bibliaórák, tanári és a gyereknek szervezett 

csendesnapok beépültek az éves rendünkbe, 
természetessé váltak. 

Igaz, hogy a tantestületet a folyamatos 
változások jellemzik, de mindig jelen volt az 
együttműködés, az innovatív és a mentori 
szemlélet. Ebből az alapból kiindulva bátran 
indítottunk el szakmai programokat, 
fejlesztéseket, és helyet adtunk országos 
rendezvényeknek is.

Többen tevékenykedünk a Református 
Tananyagfejlesztő Csoport munkájában, 
különféle területeken szakmai ötlettárakat 
állítottunk össze. 

Rengeteg továbbképzésen vettünk részt, jelenleg a tantestület három tagja is szakvizsgás 
képzésen tanul. Sikeres zárás esetén összesen öt fő lesz közöttünk szakvizsgázott 
pedagógus. Páran olyan innovációs munkába kapcsolódtak be, melynek alapja az alkotó 
pedagógia. 
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A református intézmények közül hatan vesznek részt ebben a programban, melynek 
eredményeként egy 3D-s műhely kiépítésére kerül sor az idei év folyamán az iskolánkban. 

Egyházunk cigánymissziós tevékenysége szintén felkeltette az érdeklődésünket, közös 
programjaink nagy hatással voltak a közösség életére, fejlődésére. Több könyv, publikáció, 
szakmai kiadvány megírására is sor kerülhetett az évek során.

Úgy vélem, hogy „jó iskolát” létrehozni az alapvető feltételek és szakmaiság meglétével, 
egy kis hivatali kényelmetlenség után emberileg lehetséges, de olyat, ahol Isten országa 
épül, és az Ige életeket formál, az egyszerűen kegyelem! Az a hely felülről alapított és 
gondozott. Én ezt éltem meg, és életem egyik meghatározó élménye, amit Isten vezetése 
és irányítása alatt itt megtapasztalhattam! 

Most elém jön a 10 év „arcképcsarnoka”, a nehéz életek, a kiszolgáltatott sorsok, kudarcok 
és a sikerek is. Elképzelem, mi lett volna velük, ha csak egy ” jó iskolában” tanulnak, de 
elmarad a vigasztalás, a bátorítás, a remény, az igei vezetés, az ünneplés, a komplexitás, 
és csak részben foglalkoznak a családok és egy-egy gyermek szerfüggőségével, gyászával, 
reménytelenségével, identitásválságával vagy sikereivel. 

A választ tudjuk! 
Evangéliumot hirdetni, Krisztus keresztjét szólni és szeretetét továbbadni, erre lettünk 

küldve!
Isten áldása maradjon az iskola jövőjén, és minden további utunkon!

Pintérné Lázok Orsolya 
igazgató

A nevelőtestület véleménye szerint… (Szakmai nap, 2020)
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Petkovic-Apáti Viktória: Digitális eszközök használata a matematika tanításában
„Ez a könyv azokból a tapasztalatokból született, amelyeket 8 

év matematika tanítása során szereztem. Leggyakrabban azzal a 
nehézséggel kellett megküzdenem a tanítás során, hogy hogyan 
is motiváljam, szerettessem meg a tanulókkal a matematikát, 
valamint a gyengébb tanulóknak a mechanikus tanulást hogyan 
tegyem vonzóbbá, érdekesebbé. Olyan eszközöket kerestem 
a hagyományosak mellé, amellyel a tanulókat sikerélményhez 
juttathatom, amely többre ösztönöz, és elhiteti bárkivel, hogy 
mindenre képes, és jól motivál. A sikerekben bízva kezdtem el 
alkalmazni az elektronikus eszközöket. Tapasztalatom azt bizonyítja, 
hogy megfelelő arányban és megfelelő céllal az elektronikus 

eszközök használata hasznos lehet a matematika tanítása során. Ebben a könyvben 
bemutatok néhány gyakran használt információs és kommunikációs technológiát, majd 
elemzem a számomra eddig leghasznosabb internetes oldalakat, alkalmazásokat, valamint 
ezek felhasználási lehetőségeit prezentálom különböző típusfeladatokban, az általam 
kidolgozott példákon keresztül. Kollégák kérésére készítettem egy hasznos oldalakból, 
programokból álló linkgyűjteményt, amely a könyv végén megtalálható.”

Petkovic-Apáti Viktória 
iskolánk pedagógusa

 Jakus Ágnes: A színvak iskola
Megjelent a Karakter 2019. decemberi számában

Az iskola, ahonnan nem akarnak lógni a gyerekek. 
Halmozottan hátrányos helyzetű a többségük, mégsem 
múlik el tanév anélkül, hogy valamilyen országos 
versenyeredményt ne zsebelnének be. Pedig nem 
versenyistállóról van szó, hanem egy olyan református 
intézményről, amely nem a szegregációt erősíti.

Kémcsövek, fogó, kálium-permanganát, jód, 
kristálycukor és 

borszeszégő minden asztalon. A hetedikesek háromfős 
csoportokban végzik a kísérleteket a kémiaórán. 
Miután megfigyelték, milyen változást okoz a hő az 
egyes anyagokban, észrevételeiket fel is jegyzik. Szépen 
összedolgoznak, van, aki az anyagot kezeli bátrabban, 
más a képleteket ismeri jól. Az együttműködő tanulás 
mellett az érzelmi nevelés is nagy hangsúlyt kap a Pécsi 
Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolájában. Ebbe is bepillantást nyerünk 
a hatodikosok hittanóráján, ahol a gyerekek színeket társítanak a Szentháromsághoz. 
Valaki az Atyához a fehér színt társítja, mert az mindent magában foglal. Egy kislány pedig 
nemcsak azért rajzol a Fiú neve alá bőrszínű ceruzával, mert Jézus emberré lett, hanem 
azért is, mert az alig látható szín áll a legközelebb az Atyáéhoz.
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„Nincs ciki dolog”
Az imaszobában vagyunk, a gyerekek egy 

szőnyegen ülnek körben, mezítláb mennek 
ki a táblához, ha éppen ott akad tennivalójuk. 
Elkülönített tér ez, ahova szívesen bejönnek máskor is 
beszélgetni – mondja Plicher Dorottya hittanoktató. 
„Kezdettől fogva igyekeztem biztonságos légkört 
teremteni a gyerekeknek. Van, hogy úgy jönnek be 
órára, hogy éppen valami bántja őket, vagy látszik, 
hogy a közösségben történt valami. Ilyenkor akár egy 

egész órát végigbeszélgetünk, mert fontos, hogy ki tudják adni az érzelmeiket, és ezekre 
tudjunk választ találni. Ha jókor és jó helyen beszélek Istenről nekik, az nagyon megérinti 
őket.”

A gyerekek megnyílnak egymás és a tanár előtt is. Másfél 
évig tartott elérni, hogy végighallgassák egymást, de ebben 
a közösen meghozott csoportszabályok is segítségükre 
voltak – tette hozzá a hitoktató. „Mindenki vállalhatja a 
véleményét, és egymás véleményét nem kommentáljuk. A 
gyerekek nagy részének a hétköznapokban nincs lehetőségük 
kiadni, ami bennük van. Sok nevelésbe vett gyermek van, 
előfordul, hogy régi sérelmeiket itt nyitják fel. Egyikünknek sincs joga megítélni a másik 
érzéseit. Nincs ciki dolog. Ami itt elhangzik, a négy fal között marad, és ezt becsülettel 
tartják.” Érzékenyíteni szeretnének, és az érzelmi nevelésbe nem fér bele a kötelező szó – 
állítja a pedagógus, amikor arról kérdezem, miért nem teszik kötelezővé a konfirmációt. 
„A hetedikesek a tanév kezdetén maguktól jelezték, hogy szeretnének konfirmálni. Erre 
idén májusban kerül sor, vannak köztük néhányan, akiket ekkor fognak megkeresztelni 
is.” A hittanoktató szerint a szülőknek is legalább akkora szüksége lenne hittan- vagy 
bibliaórákra, mint a gyerekeknek, hogy megismerjék a keresztyénséget. „A falu lakossága 
identitászavarban van. Sok reformátusnak keresztelt család inkább a katolikus templomba 
megy karácsonyi misére, sok katolikusnak keresztelt gyerek pedig református hittanra 
jár. Nincsenek határvonalak, erős gyülekezeti közösségek, amelyek annyira vonzóak 
lehetnének a családok számára, hogy még az is újra érezze a szükségét annak, hogy jó 
tartozni valahová, van, aki csalódott az egyházban.”

Kijátsszák magukból a fájdalmat
Amikor az egyház átvette az önkormányzati iskolát, 

a tantestület vezetésének nem volt könnyű dolga, 
hiszen református iskolaként kellett kidolgozniuk 
pedagógiai programjukat a horvát határhoz közeli 
településen, ahová négy nemzetiséghez tartozó, 
nagy számban halmozottan hátrányos helyzetű 
és nevelésbe vett, többségében katolikus vagy 
kereszteletlen gyerekek járnak.

„Új utakat kerestünk. Mint elkötelezett, templomba 
járó reformátusok azt mondtuk, valamit tenni kell – nemcsak az iskolával, a gyerekekkel, 
a családjaikkal, hanem magával Nagyharsánnyal is. Bár a hátránykompenzáció a legfőbb 
feladatuk, az iskolaátvételtől kezdve a svájci HEKS protestáns segélyszervezettel és a 
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református egyházzal együttműködve inkluzív 
nevelést végzünk” – számolt be érdeklődésünkre 
Gál Zsolt igazgatóhelyettes. „Az inklúzió 
méltányos el- és befogadást jelent. A méltányos 
szó a hangsúlyos ebben. Az esélyegyenlőség 
és az egyenlő esélyek biztosítása ugyanis 
nem ugyanazt jelenti. Esélyegyenlőség az, ha 
mindenki járhat egyetemre, az egyenlő esélyek 
biztosításával viszont egyénre szabva segítünk 
is abban, hogy ez valóban megtörténhessen. 
Az integráció és az inklúzió között is ez a 
különbség. Az integrációval az esélyegyenlőséget 
biztosítjuk, az inklúzióval viszont az egyenlő 
esélyeket. Méltányosan megpróbáljuk tehát azokat a hátrányokat kiküszöbölni, amelyek 
megakadályozzák, hogy a diákjaink hozzáférjenek ugyanazoknak a céloknak az eléréséhez, 
mint a jobb helyzetben lévő társaik.”

A leküzdendő hátrány azonban sokféle lehet. A pedagógus szerint méltányos egyéni 
bánásmódra van szükség akkor is, ha egy kiegyensúlyozott családi közegből egy nagy 
veszekedés után érkezik a gyerek az iskolába, vagy ha kiemelkedően tehetséges, és 
ezért nehezen kapcsolódik a kortársaihoz. „Arra törekszünk, hogy mindenkinek legyen 
lehetősége arra, hogy saját habitusának, lehetőségeinek és értékrendjének megfelelő 
módon lehessen a közösség tagja úgy, hogy közben a közösség se veszítse el a saját arcát. 
Az inklúzió tehát kölcsönösségen alapul. Annak a rendszernek, ahová valaki belép akár 
tanárként, akár diákként,van értékrendje és normája, amiről a közösség sem szeretne 
lemondani. Nem is áldozhatjuk ezt fel egy újonnan belépő miatt.”

Mindez, persze, nem jelenti azt, hogy az iskolai közösségben bárki elveszítené 
egyéni karakterét, épp ellenkezőleg. Csupán erőszakmentes kommunikációra és 
hatékony konfliktuskezelésre – emellett pedig együttérzésre – tanítják a diákokat. 
Az osztályfőnöki órákon például drámapedagógiai eszközöket is felhasználnak ehhez, 
de saját színjátszóházuk is van. „A playback színház módszerével a gyerekek biztonságos 
környezetben, külső szemlélőként tekinthetnek vissza egy-egy olyan élethelyzetre, ami 
velük megtörtént. Ezzel már komoly eredményeket értek el a kollégáim, a közösség már 
nem egy diáknak segített a gyógyulásban, akinek öngyilkossági gondolatai voltak, drog- 
vagy kapcsolati függőségben szenvedett” – mondta Gál Zsolt.

„Színvak iskola vagyunk”
Ami nehéz ebben a modellben, az az, hogy nagyon megterhelő érzelmileg – ismeri 

el az igazgatóhelyettes. „Szeptemberben még reziliensek vagyunk, májusban már sokkal 
kevésbé. Minden kollégánk, aki részt vesz ebben a munkában, nagyon értékes, ezért ha 
kiesne, komoly hiányt hagyna maga után. Ezért az iskolapszichológusunk nemcsak a 
gyerekekkel foglalkozik, hanem igyekszik a tanári karra is gondot fordítani. Folyamatosan 
monitorozzuk a saját tevékenységünket, és ahogy a gyerekeknél odafigyelünk, hogy 
erőszakmentes kommunikációra neveljük őket, úgy mi is ezt tanuljuk, hiszen néha azon 
kapjuk magunkat, hogy odadörrenünk. Sok konfliktushelyzet adódik, de ez pont abból fakad, 
hogy nem nyesünk le azonnal egy diákot sem, ha bajba kerül, hanem feltárjuk a problémát, 
és próbáljuk a legjobbat kihozni belőle. Ami pedig az előítéleteket illeti, kimondhatom: 
színvak iskola vagyunk. És ez cigányok, nem cigányok részéről egyaránt így van.”
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Pénzt keressenek vagy továbbtanuljanak?
Van eredmény – ezért sem égnek ki a tanárok, 

de Gál Zsolt szerint a kiégés megelőzésének 
része a munka- és a felelősségmegosztás is. 
A munkaközösség-vezetők heti rendszerességgel 
részt vesznek a vezetői értekezleteken, van, aki 
közülük a belső ellenőrzésért, más az inklúziós 
programért vagy a tehetséggondozásért felel. 
A tantestület igyekszik bevonni a szülőket is az 
iskola életébe – ott jártunkkor épp kulturális és 
tehetségnapra készültek. Hasonló találkozásokra 

legalább havonta egyszer adódik lehetőség. Gál Zsolt szerint ez azért is fontos, mert a 
szociokulturális háttérrel és a családban rögzült mintákkal nagyon nehéz felvenni 
a versenyt, ezért inkább arra törekszenek, hogy a család és az iskolai tér minél inkább 
átfedésbe kerüljenek egymással. A szülők szemléletét is tudják így formálni a gyerekeket 
érintő kérdésekben. „A hetedik-nyolcadikosok között végzett pályaorientációs munka 
tapasztalata, hogy a gyerekek egy része rövid modellben gondolkodik a szülők felfogása 
miatt. Azt mondják, nem terveznek az egyetemmel, mert mielőbb szeretnének pénzt keresni. 
De nem minden esetben jó ez, és ilyenkor nem is a gyereket kell orientálni elsősorban, hanem 
a szülőt. Jövőre szeretnénk egy egyéves programot elindítani ezzel a céllal. Rendeztünk már 
pályaorientációs börzét is, amelyen kilenc baranyai középiskola mutatkozott be a környék 
általános iskolásainak és szüleiknek, ami azért is volt hiánypótló, mert sokan nem jutnak 
hozzá hasonló lehetőséghez elérhető közelségben.”

Átlagon felüli teljesítmény
A nagyharsányi gyerekek már bizonyították, ha odafigyelnek 

rájuk, és teret engednek tehetségük kibontakozásának, hatalmas 
eredmények elérésére képesek.

„A gyerekek 4,0 átlagukkal városi iskolai átlagot hoznak, 
a kompetenciamérés pedig három év alatt 70 pontos 
javulást mutatott, ezzel megugrottuk az országos átlagot. 
A lemorzsolódással fenyegetett tanulók aránya Nagyharsányban 
csupán 11 százalék, ami a dél-baranyai régióban különösen nagy 
eredmény. Az elmúlt két évben az igazolt hiányzások száma 30, 
az igazolatlanoké 60 százalékkal csökkent. A gyerekek szeretnek 
iskolába jönni, sőt, maradnak, amíg csak tehetik. Minden évben 

van országos versenyeredményünk, a közlekedési versenytől, az atlétikai éremesőn át az 
énekversenyen szerzett arany minősítésig. Pedig az iskolába járó gyerekek több mint fele 
halmozottan hátrányos helyzetű. Van tehát mivel megküzdeniük, mégis ők hozzák ezeket 
az eredményeket!” – büszkélkedett az igazgatóhelyettes.

A gyerekek a sport mellett különösen tehetségesek az előadóművészetekben, a zenében, 
a színjátszásban, ezért az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre, jövőre 
pedig alapfokú művészeti iskolát indítanak. Az iskolát akkreditált tehetségpontként 
jegyzik, énekkara és történelem szakköre minősített műhelyként működik. Utóbbit maguk 
a gyerekek vezetik: az ókori Róma világát felidéző stratégiai szerepjátékot játszanak, 
amelyet ők alakítottak ki maguknak. De innovatív számítógépes játékot fejlesztett az 
egyik tanár is, aki azt szerette volna elérni, hogy a vegyes képességű gyerekekből alkotott 
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csoportmunkában más-más feladattípusokat kelljen a gyerekeknek 
megoldania, így mindenki átélhesse az örömöt, hogy pontot szerzett 
a csapatának. „Attól, hogy egy gyerek cigány származású, hátrányos 
helyzetű, nevelésbe vett vagy tanulási nehézségei vannak, nem zárja 
ki, hogy bizonyos területeken kiemelkedően tehetséges legyen. Hogy ez 
kibontakozik-e, már szakmai kérdés. Ha itt egy pedagógus el akar érni 
valamilyen célt, ahhoz minden segítséget megadunk neki. Az őrült ötlet 
itt nem őrült ötlet” – összegzi Gál Zsolt. Eredményességük legfőbb oka 
azonban az, amit így fogalmaz meg: „Ennek az iskolának van gazdája, 
és az nem mi vagyunk.”

Gál Zsolt írása a Módszertani Füzetek III. részében
Misszió és felzárkóztató oktatás címmel jelent meg a Cigánymissziós Módszertani 

Füzetek III. része, amely a Protestáns Cigánymissziós Fórum szakmai munkájával és a 
Cigány Módszertani és Kutató Központ kiadásában készülhetett el. A kiadványban Gál 
Zsolt igazgatóhelyettes olyan modellt mutat be írásában, amely az inkluzivitás alapelvére, 
azaz az egyenlő esélyek, feltételek megteremtésére, biztosítására épít.

Összeállította: Pintérné Lázok Orsolya 
igazgató

Lelki életünk

„… A paraván mögött megszorul a levegő. A tenyerek izzadnak, halk duruzsolás hallatszik 
a széksorok felől. Áhítat készül, de rendhagyó módon: árnyjátékkal bemutatva a Passiót. 
A diákoknál jobban csak Orsi izgul, ő készítette fel a csapatot a nagy bemutatóra. Aztán 
megszólal a zene…” (Egy húsvéti áhítat margójára)

A közösség lelki élete nagyon sokszínű, hisz ezek közé az alkalmak közé tartoznak a heti 
áhítatok, az istentiszteletek, a szolgálati kiszállások, bibliaórák és csendesnapok is. Sok 
feladat, még több áldás, mert 

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” 1Kor 16,14

Áhítatok 
Az áhítatok már a kezdeti időszaktól nagyon különös 

lelki élmények voltak. Mindig is meghatározta a művészi 
kifejezés, a zene, a mozgás és animálás, a színes képek, 
vetítések, videók és közösségi játékok. A sok-sok izgalmas 
feladat középpontjában mindig a Szentírás szavai és a 
„felette nagy titok” 
áll: miért jöttünk 
erre a Földre, és az 
Urunk mit tett és tesz 
értünk minden nap. 

Az elmúlt évtizedben ez a feladat a hittanoktatókra és 
az őket körbevevő „lelkes” csapatra hárult, de ma már 
örömmel mondhatjuk: van már Nagyharsányban is 
iskolalelkész Varga-Petkes Zsófia személyében.
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Kiszállások

Az áhítatok mellett a lelki szolgálatok 
és kiszállások kísérnek minket. Egy-
egy osztály látogatja meg a környező 
gyülekezeteket, és csempész még több 
szépséget az istentiszteleti alkalmakba. 
Külön kiemelendő az egy évtizedes 
kapcsolat az oldi Meixner Ildikó EGYMI 
intézményével, ahol minden karácsonykor 
látogatást teszünk, és szolgálunk az értelmi 
fogyatékkal élő diákok között.

Csendesnapok
Minden évben a kollégákkal kezdjük a tanévet egy közös csendesnap keretében. 

Háromévente a nagy közösséggel, a többi évben a drávafoki nevelőtestülettel. Áldás 
testvérekkel lenni, velük közösen belépni az igába, táplálkozni és töltődni. A csapat 
állandó, a helyszín változik: egyszer Drávafok, egyszer Nagyharsány, de volt alkalmunk 
Pécsen, vagy akár Pécsváradon is együtt lenni. 

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét…” Gal 6,2

Bibliaórák

Egy évtized alatt kicsi és nagy is megtanulta, hogy a hónap első hétfője a pedagógusok 
lelki feltöltődésének ideje. A bibliaórák alkalmával csak magunk maradunk színe előtt, 
együtt töltjük azt az órát, és lehetőségünk van elcsendesedni, és számot vetni. Nagy gondot 
fordítunk arra, hogy a passzív befogadás mellett többször is teret kaphasson az (inter)
aktivitás, az alkotás és a másik lelki megsegítése. No meg sok vidámság, nagy sírások, mert 
néha még az is jólesik a többiekkel együtt. A visszatérő lelki alkalmak mellett több olyan 
esemény is megszervezésre került, amelyek a maguk nemében voltak (vagy lettek volna) 
egyedülállóak voltak. 
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Reformáció 500 – Baranyai Református Diáktalálkozó

„Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert.” Jer 31,12

2017 májusában a reformáció 500. évfordulójának 
alkalmából iskolánk megrendezte a Baranyai 
Református Diákok Találkozóját. A jeles napon a 
Pécsi Református Kollégium tagintézményeiből, 
Siklósról, Harkányból érkeztek tanulói csoportok. 
Gazdag, változatos programokkal vártuk a hozzánk 
érkezőket. Kulturális programok és kézműves 
foglalkozások közül válogathattak a diákok.  A 
meghívott előadók magas színvonalú előadásai 
(„Ősi motívumok a templomban”, ITB zenekar, 
tárogató bemutató, kórus) éppoly népszerűek 
voltak, mint a gyékényfonás, gyertyakészítés, kerámiakészítés, langalló sütés. Nagy 
népszerűségnek örvendett a „faluszelfi” programunk, melynek során a diákok Nagyharsány 
vallási-történelmi nevezetességeivel ismerkedtek a faluközpontban. Az egyes programok 
között pedig a „Reformáció és Biblia”, valamint a Dél-baranyai és drávaszögi református 
templomokról szóló kiállításokat tekinthettek meg a részt vevők. 

Lépj Be! – Bázisintézményi Csendesnap (2019 – elmaradt)
Bár az egészségügyi helyzet miatt nem valósulhatott meg (még!), egy 

igen komoly szakmai és lelki innováció eredményeként alakítottuk ki a 
húsvéti csendesnap tervét. Tanulók és diákok közös projektje a nagyhét 
helyszíneit és a korabeli Jeruzsálemet elevenítette volna meg szamárháton 
való bevonulással, interaktív drámaszínházzal, a Gecsemáné kertben álló 
imasétánnyal, páskavacsorával és a Sziklasírban berendezett „Szabadulás 
szobával”. 

Szeretethíd
Az önkéntesség is végigkísérte az elmúlt évtizedünket. Minden évben sor került az 

Önkéntes napunkra, amikor a kicsik és nagyok együtt rendezték, csinosították az iskola 
épületeit vagy udvarát. Aztán bővült a feladatkör: először a templom, majd a templomkert 
rendbetétele is az önkéntesek munkája lett. Aztán jött az ötlet, hogy csatlakozzunk az 
országos Szeretethíd programhoz, amelynek keretében az önkéntesek az udvar és a külső 
környezet, a falukép fejlesztésével vettek részt: sziklakertek épültek, megújultak a padok 
és korlátok. 

Összeállította: Gál Zsolt 
igazgatóhelyettes
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„Húshagyó keddi” mesemondó verseny

2011 óta rendezzük meg „Húshagyó keddi” mesemondó versenyünket, melynek ötletadója 
iskolánk igazgatónője, Pintérné Lázok Orsolya volt. A kezdeményezés hagyományaink 
tisztelete, tovább örökítése céljából, és a községünkben működő intézmények és 
szervezetek bevonására a velük való együttműködésre jött létre.

2020. február 25-én 9. alkalommal került megrendezésre „Ahol a kincsed van, ott lesz a 
szíved is (Máté 6,21)” címmel. A mesemondó versenyünkre való felhívás évek óta megjelenik 
a Református Pedagógiai Intézet versenynaptárában. Ezért külön öröm volt számunkra, 
hogy a tagiskoláink (Pécs, Drávafok, Zengővárkony, Nagyharsány) alsó tagozatos tanulói 
mellett, a siklósi Sztárai Mihály Református Általános Iskolából és a budapesti XX. ker. 
Vörösmarty Mihály Református Általános Iskolából is érkeztek versenyzők. A versenyt a 
Gipsy Band két tagja, Kisgyörgy Kincső Babett és Kopnyik József zenei előadása nyitotta 
meg, majd Kanász Imre, a Helytörténeti Múzeum vezetője mesélt a faluban ismert 
húshagyózási szokásokról.
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A zsűriben már hagyományosan az óvónők, az olvasómamák és magyar tanáraink 
dolgoztak. Ebben az évben arany-, ezüst-, és bronzminősítésekkel értékelték a 
produkciókat. A szeretetvendégség farsangi fánkjait a nyugdíjas klub nagymamái sütötték.

Nyitva van az aranykapu
A „Nyitva van az aranykapu” programsorozatunk keretében igyekszünk megkönnyíteni 

a nagycsoportos gyerekek számára az óvoda-iskola átmenetet. Ősszel a nagycsoportos 
gyerekek részt vesznek az első osztályosok egy tanóráján, ahol egy kicsit bepillantanak 
az iskolások órai munkájába. Tavasszal újra az iskolánkba látogatnak, amikor az óvónők 
mellett a szüleik is elkísérhetik őket, és más településekről is érkeznek érdeklődő családok. 
Az 1. órában az iskola közös áhítatán vesznek részt. Lehetőség nyílik így arra, hogy az 
iskolai hitéletbe nyerjenek egy kis bepillantást. A következő két órában a szülők tanórákat 
nézhetnek meg. Először az első osztályosokhoz látogatnak, ahol magyar és matematika 
órarészletet látnak. Majd a negyedik osztályban folyó tanulmányi munkát ismerhetik 
meg. Ez idő alatt a nagycsoportos óvodás gyerekek egy kreatív foglalkozás keretében kis 
emléket készítenek, amit haza is vihetnek. A következő órát pedig vidám játékokkal, 
énekelve töltik el.

A program folytatásaként négy alkalommal iskolaelőkészítő foglalkozásokon vesznek 
részt az érdeklődő gyermekek. Ezeken az énekes-játékos foglalkozásokon közelebbi 
kapcsolatba kerülhetnek a leendő osztályfőnökkel, valamint megismerkedhetnek az alsós 
tanítókkal, a hitoktatóval és az idegen nyelvet tanító pedagógusokkal is.



142

ÁltalÁnosiskola–nagyharsÁny

Kulturális és tehetségnap
Évek óta a tanév vége előtti időszakban tartjuk 

hagyományos kulturális napunkat, melyen 
megmutathatják magukat iskolánk tehetséges diákjai. 
2018-ban a mesék adták a témát a kulturális naphoz, 
mely annyira jól sikerült, hogy még az Új-Dunántúli 
Naplóban is írtak róla.

2019-ben multikulturális téma köré rendeződött 
a nap, minden osztály egy-egy európai országot 
mutatott be, táncoltak, énekeltek vagy jelenetet adtak 
elő. Néptáncosaink, az énekkar és a Gipsy Band is 
hozzájárultak a műsorhoz. Zárásként pár, az adott 
országokra jellemző ételből lehetett kóstolni. 

Márton nap
A Márton nap alkalmából megtartott rendezvényünk 

hosszú évekre visszatekintő hagyomány az iskolánkban. 
Napokkal előtte lámpásokat készítenek a gyerekek és 
minden osztály elkészít egy nagy libát a felvonulásra. Délután 
megemlékezünk a jól ismert legenda keretében Szent 
Mártonról, és népi játékok bemutatásával felelevenednek az 
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ünnephez kapcsolódó hagyományok. Majd 
az iskola tanulói és a falu kis gyermekei kézen 
fogva sétálnak a meggyújtott máglya körül. 
Ezután a szülők és a falu nyugdíjasainak 
szorgos kezei által elkészített hagymás 
zsíros kenyerek elfogyasztására kerül sor, 
meleg teát iszogatva hozzá. A sötétedést 
már alig várják a kicsik és nagyok, amikor is 
a lámpásokat meggyújtva elindul a Márton 
napi felvonulás a faluban. Az út során libás 
mondókáktól és énekektől hangosak az 
utcák.

Határtalanul program
A 2017-2018-as tanévben a 7. osztályos diákjaink Erdélyben jártak a Határtalanul 

program keretében. Nagyon sok élménnyel gazdagodtak, gyönyörű helyeken jártak, 
számos kulturális és történelmi emlékhelyet kerestek fel útjuk során.
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Angol tábor
2019. június 23-28-ig Judit Carlaw meghívására iskolánk hat tanulója és kísérő tanáruk 

részt vehetett egy angol táborban Hegyesden, melyet a Magyar Evangéliumi Egyház 
támogatásával Judit és férje, Shaun szervez már évek óta. A táborban Chicagóból érkezett 
fiatalok tartottak délelőttönként angol órákat, majd istentisztelet és kiscsoportos 
beszélgetés következett. Délután a játékoké volt a főszerep. Két alkalommal a Balatonban 
is fürödtünk, esténként pedig a másik ottalvós csapattal került sor örömzenélésre. 
A pénteki nap „Ki mit tud?”-dal zárult, 
ahol énekekkel és dobolással működtünk 
közre. Élményekkel, új barátokkal és 
angol tudással gazdagodva értünk haza. 



145

Mozaikok az iskola életéből

„Egy csoda ez a hely!” - Bárka tábor
2020. augusztus 24-29. között Balatonfenyvesen, a Magyarországi Református Egyház 

által szervezett Bárka tárborban vettünk részt. A 27 diák és kísérőik: Androsovics Valéria, 
Rostásné Várbiró Éva, valamint Farkas-Szűcs Milán rengeteg élménnyel tértek haza. 

A tábor ideje alatt elmélyülhettünk a keresztyénség megismerésében. Az ország 
különböző városaiból és községeiből érkező gyerekekkel és kollégákkal teremthettünk napi 
kapcsolatot, valamint a gazdag programok, szakmai együttlétek és csoportfoglalkozások 
önmagunk megismerését is segítette.

Androsovics Valéria 
tanár

Életünk képei
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Tehetséggondozás

„A tanulás azért van, hogy rájöjjünk, mihez van különleges képességünk.”  
Leonard Bernstein

A tehetséggondozás nagy hagyományokra tekint vissza Nagyharsányban. Már az 
intézmény elődje is nagy gondot fordított a tehetséges gyermekek támogatására: alapfokú 
művészetoktatást üzemeltetett, és alapítványt hozott létre a tehetséges gyermekek 
támogatására. Ez a szellemiség 2010 után is tovább élt, és az évek alatt rendkívül színes 
tehetséggondozó portfólióvá fejlődött.

Kiváló Tehetségpont
Az iskola 2018 februárjában vált a Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanács „Akkreditált Kiváló Tehetségpontjává” négy műhellyel. 
A Szín-Játszó-Ház a drámapedagógia, a Neurontorna az egyéni 
és kis csoportos matematikai kompetencia, a „Zene egy biztos 
hely” gyermekénekkara a zenei, és a Játékos történelem a komplex 
tehetségfejlesztés területén működik immár harmadik éve. 
A jövőbeli terveink között szerepel az atlétikai és gazdasági-
matematikai, valamint a robotikai műhely indítása.
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„A zene egy biztos hely”



153

Tehetséggondozás

Iskolánk énekkara több évtizedes múltra tekint vissza. Rendszeresen színesíti a községi 
és intézményi ünnepi alkalmakat. Tanév végi koncertje a helyi református templomban 
mindig nagy siker, mely szülők és tanárok énekes és hangszeres közreműködésével valósul 
meg.

A kórus legtehetségesebb tagjai rendszeresen szerepelnek nagy sikerrel, jó eredménnyel 
területi és országos népdal- és zsoltáréneklési versenyeken.

Verseny- és tehetségfejlesztő sporttevékenységeink

A mindennapi testmozgás mellett kiemelt figyelmet kapott és kap a mai napig a mozgásos 
tehetségfejlesztés is. A kicsik évek óta aktív résztvevői a Bozsik-programnak, míg felsős 
atlétáink rendszeres szereplői a megyei és országos diákolimpiai versenysorozatnak. 

Gazdasági szakkör
Intézményünkben, a 2013-2014-es tanévtől hat éven keresztül szakköri foglalkozások 

keretén belül külön figyelmet szenteltünk a kezdeményezőképesség és vállalkozói 
kompetencia fejlesztésére. Célunk volt, hogy tanulóink megismerjék tágabb környezetüket, 
az ismereteik birtokában legyenek képesek a kínálkozó lehetőségek megragadására. 
Ez a tudás kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, 
hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a 
speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi 
életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van. A szakkör keretében a diákok 
megismerhetik, hogy milyen összefüggés van a tanulás és a munkalehetőségek között. 
Fejleszti és bővíti ismereteit az üzleti életről, a gazdaság és a vállalkozások világáról. 
Segítségével a tanulók jobban megértik a személyes gazdálkodás fontosságát és elemeit.
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Szín-Játszó-Ház
A tehetségműhely 2017-ben indult 

az intézményben, de már 2010-től is 
működött iskolai szakkör keretében. 
Általános célja volt: a nehéz helyzetek 
oldása, az önkifejezés erősítése, a 
kommunikáció javítása, egymás 
elfogadása és segítése. A színjátszás, 
a játék, a drámapedagógia és a 
pszichológia eszközeit választottuk 
ki arra nézve, hogy olyan platformot 
teremtsünk, ahol a gyermekek 

együtt alkothatnak, véleményeikkel, sokszínűségükkel formálhatják a csoport életét, 
kimondhatják, kijátszhatják érzéseiket, megoldást találhatnak konfliktusaikra. Kétéves 
kísérleti programként indult, melyet Bognár Csaba iskolapszichológussal együtt 
kezdeményeztünk. Az évek során olyan eszközöket is elsajátítottak a gyerekek, ami 
a színjátszásban, egy darab létrehozásában, bemutatásában is segítségükre lehetett. 
Az adott darabban az ő ötleteik jelentek meg. A Szín-Játszó-Ház minden formájában a 
közösségépítés volt a további cél, vagyis egy jól működő csoport (közösség) létrehozása, 
ahol a keretek és a szabályok meghatározzák, hogy meghallgassuk, elfogadjuk egymást. 
Tehetségműhelyünk partneri kapcsolatban áll a Keret Alkotó Csoport Kulturális 
Egyesülettel, melynek keretében már Pécsett múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt 
vehettek a tanulók, illetve a pécsi Ifjúsági Passión is szerepeltek már diákjaink. 
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Játékos történelem
A foglalkozás lényege alkotópedagógiai: 

készítve tanulni. A csapat tagjai készítettek 
már kiállítást, interaktív játékot, társast, 
maketteket, terepasztalt. A műhely 
sajátos, belsőséges hangulatát csak 
fokozta, hogy éveken át diákok vezették 
a foglalkozásokat, és a tapasztalataikat 
szakmai workshopokon is megosztották az 
érdeklődő pedagógusokkal. 

Gipsy Band
Amikor az ember belehallgat a nagyharsányi iskola hétköznapjaiba, egy zenével teli 

kis világot fedezhet fel. A szabad percekben megszólal a gitár, aminek első akkordjain 
felbuzdulva szinte automatikusan kerülnek elő a kannák, a kanalak és azok is, akik énekelni 
tudnak, de legalábbis szeretnek. Ilyenkor megszűnik minden olyasmi, ami egy általános 
iskolai közösséget meghatároz: a korosztályok, a szerepek, a klikkek, az előítéletek, a 
különbségek és erre a kis időre megszűnnek a konfliktusok is. Sőt, sokan néha még táncra 
is perdülnek, ha zenélni nem tudnak annyira. Ilyenkor mindig megáll egy kicsit az idő 
és megáll egy pillanatra az is, akinek mindez a fülébe jut, mert öröm ezeknek a tiszta és 
felhőtlen perceknek a részesévé válni. Az örömszerzők között vannak olyan gyerekek is, 
akiket Isten különös zenei tehetséggel áldott meg: ők alkotják azt a magot, amely általában 
ezt az egész összhangállapotot kezdeményezi, vezeti és kézben tartja.

Ebből a magból nyílt ki 2 évvel ezelőtt egy iskolai rendezvényen a nagyharsányi 
Gipsy Band, amit azóta is hivatalos, iskolai zenekarként tartunk számon: színesítik 
rendezvényeinket, alkalomadtán kísérik kórusunkat, reggeli áhítatainkat. A tagok (Bogdán 
Krisztofer, Jovánovics József, Kisgyörgy Gábor, Kisgyörgy Kincső, Kopnyik József, Kosztics 
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Benjámin, Megyeri Patrik) 11-
14 éves fiatalok, akik hivatalos 
működésük óta - feladatukat és 
felelősségüket komolyan véve - 
nemcsak a tanévben, hanem még 
nyáron is heti rendszerességgel 
gyakorolnak és készülnek 
az előttük álló fellépésekre. 
Elkötelezett iskolai működésük 
hamar hírnevet szerzett nekik. 
Azóta rendszeresen hívják őket 
zenélni tanodákba, művelődési 
házakba, falunapokra, 
fesztiválokra, de voltak már 
kiállításmegnyitón a siklósi 

városi könyvtárban, felléptek az Ördögkatlan Fesztiválon, sőt, 2019 tavaszán zenélhettek 
Debrecenben a Református Egység Fesztivál nagyszínpadán is.

Hálásak vagyunk értük, a tehetségükért, az elhivatottságukért, a szorgalmukért, 
és hálásak vagyunk azokért a tőlük kapott ajándék-percekért, amelyekben egy kicsit 
megállhatunk és örülhetünk az életnek és egymásnak.

Gál Zsolt 
igazgatóhelyettes

Versenyeredményeink
2016-2017

Verseny Helyszín Tanuló Helyezés
Felkészítő 

tanárok

Népdaléneklési verseny Diósviszló Tasselmájer Zoé I. Horváth Nóra

Népdaléneklési verseny Diósviszló Hajas Helga I. Horváth Nóra

Népdaléneklési verseny Diósviszló Pesti Johanna II. Horváth Nóra

Népdaléneklési verseny Diósviszló Gyurgyovics 
Natália III. Horváth Nóra

Deák Ferenc anyanyelvi 
verseny, megyei döntő Pécs Takács Tamás Majerné Kürthy 

Andrea

Béres Ferenc Református 
Énekverseny Budapest Pesti Johanna ezüst 

minősítés Horváth Nóra

Béres Ferenc Református 
Énekverseny Budapest Tasselmájer Zoé bronz 

minősítés Horváth Nóra

Országos levelezős olvasási 
verseny Szüllő Lóránt IV. Mészáros-Máté 

Melinda
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Verseny Helyszín Tanuló Helyezés
Felkészítő 

tanárok

K&H Bank – Vigyázz, kész, 
pénz! c. vetélkedője

Baranya-
Tolna-
Somogy

Szüllő Lóránt 
Takács Tamás 
Zelei Barbara 
Mihájlovics Kornél

VI. Androsovics 
Valéria

Kerékpáros Ifjúsági Kupa 
megyei döntő Pécs Dobszai Péter II. Kanász Imre

Janus Pannonius 
Gimnázium matematika 
verseny 

Pécs Takács Tamás III. Nadrai Attila

Kalmár László Országos 
matematika verseny, 
megyei döntő

Pécs Takács Tamás V. Nadrai Attila

Varga László Országos 
Matematika verseny Takács Tamás Nadrai Attila

Református Iskolák 
Országos Angol és Német 
Nyelvi Versenye

Cegléd Takács Tamás V. Rostásné 
Várbiró Éva

Református Iskolák 
Országos Angol és Német 
Nyelvi Versenye

Cegléd Dávid Barnabás VI. Rostásné 
Várbiró Éva

Református Iskolák 
Országos Angol és Német 
Nyelvi Versenye

Cegléd Lengyel Vanessza IX. Szabó 
Zsuzsanna

2017-2018

Verseny Helyszín Tanuló Helyezés
Felkészítő 

tanárok

Atlétika ügyességi 
és váltófutó 
csapatbajnokság  

Kalányos Gergő  
Ignácz Alex Rausch 
Zoltán Valkai Alex

országos 
IX. Kecskés Amáta

Országos Zsoltáréneklő 
verseny Balatonfüred Pesti Johanna arany 

minősítés Horváth Nóra

Országos Zsoltáréneklő 
verseny Balatonfüred Kisgyörgy Kincső a zsűri 

különdíja Horváth Nóra

Református Általános 
Iskolák Országos Angol 
és Német Nyelvi versenye

Cegléd Takács Tamás III. Rostásné 
Várbiró Éva

Református Általános 
Iskolák Országos Angol 
és Német Nyelvi versenye

Cegléd Szamosi István VI. Szabó 
Zsuzsanna

Béres Ferenc Országos 
Református Éneklő 
Verseny

Budapest Pesti Johanna arany 
minősítés Horváth Nóra
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Béres Ferenc Országos 
Református Éneklő 
Verseny

Budapest Kisgyörgy Kincső ezüst 
minősítés Horváth Nóra

Béres Ferenc Országos 
Református Éneklő 
Verseny

Budapest
Kisgyörgy Gábor 
Kosztics Benjamin 
Megyeri Patrik

különdíj Horváth Nóra

Kerékpáros Iskola Kupa Siklós

Móricz Ármin 
Valkai Alex
Pesti Johanna 
Jovánovics Vivien

II. Kanász Imre

Varga Tamás Matematika 
Verseny megyei forduló Takács Tamás III. Nadrai Attila

Zrínyi Ilona Matematika 
Verseny megyei forduló Takács Tamás VI. Nadrai Attila

Janus Kupa Matematika 
Verseny Pécs Takács Tamás II. Nadrai Attila

Leöwey Kupa 
Matematika Verseny Pécs Takács Tamás II. Nadrai Attila

Kalmár László 
Matematika Verseny 
megyei forduló

Takács Tamás IV. Nadrai Attila

2018-2019

Verseny Helyszín Tanuló Helyezés
Felkészítő 

tanárok

Kerékpáros Kupa Megyei 
Döntő Bóly Móricz Ármin I. Kanász Imre

Református Általános 
Iskolák Országos 
Angol és Német Nyelvi 
versenye

Cegléd Balog Amanda VII. Rostásné Várbiró 
Éva

Református Általános 
Iskolák Országos 
Angol és Német Nyelvi 
versenye

Cegléd Béres Alexandra IX. Rostásné Várbiró 
Éva

Református Általános 
Iskolák Országos 
Angol és Német Nyelvi 
versenye

Cegléd Fultz Jázmin V. Rostásné Várbiró 
Éva

Református Általános 
Iskolák Országos 
Angol és Német Nyelvi 
versenye

Cegléd Megyeri Ivett XI. Rostásné Várbiró 
Éva

Református Általános 
Iskolák Országos 
Angol és Német Nyelvi 
versenye

Cegléd Megyeri Lívia XI. Rostásné Várbiró 
Éva
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Verseny Helyszín Tanuló Helyezés
Felkészítő 

tanárok

Református Általános 
Iskolák Országos 
Angol és Német Nyelvi 
versenye

Cegléd Nyitrai Rajmund VI. Szabó Zsuzsanna

Országos Zsoltár- és 
Népdaléneklési Verseny Balatonfüred

Balogh Míra, 
Gyurgyovics 
Vanessza, 
Orsós Karina

kiemelt 
arany 

minősítés
Horváth Nóra

Országos Zsoltár- és 
Népdaléneklési Verseny Balatonfüred Szarka Patrícia

kiemelt 
arany 

minősítés
Horváth Nóra

Országos Zsoltár- és 
Népdaléneklési Verseny Balatonfüred Kisgyörgy Kincső arany 

minősítés Horváth Nóra

Béres Ferenc Országos 
Egyházi Ének és 
Népdaléneklő Verseny

Budapest Kisgyörgy Kincső arany 
minősítés Horváth Nóra

Béres Ferenc Országos 
Egyházi Ének és 
Népdaléneklő Verseny

Budapest
Kisgyörgy Gábor,    
Kosztics Benjámin, 
Megyeri Patrik

ezüst 
minősítés Horváth Nóra

Béres Ferenc Országos 
Egyházi Ének és 
Népdaléneklő Verseny

Budapest Balogh Míra bronz 
minősítés Horváth Nóra

K&H Bank – Vigyázz, 
kész, pénz! c. vetélkedője

Baranya-
Tolna-
Somogy

Takács Dalma, 
Móricz Ármin, 
Szamosi István, 
Nyitrai Rajmund

VI. Androsovics 
Valéria

Összeállította: Szabó Zsuzsanna 
tanár
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„Akikre büszkék vagyunk” 

Jutalomban részesültek
2011-2012
Ember Krisztina
Szabó Bernadett
2013-2014
Balassa Péter
Rácz Panna Laura
2014-2015
Fischer Máté
Párkányi Viktória
2017-2018
Kellner Fanni Bonita
Pesti Johanna
Takács Tamás
Tóth Luca
2018-2019
Móricz Ármin 
Takács Dalma
2019-2020
Béres József
Dávid Barnabás
Tóth Eszter

Összeállította: 

Bognár-Tóth Marianna  
tanító

Kalányos Vivien  
pedagógiai asszisztens
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Tanári díjazottjaink
A Pécsi Református Kollégium  

Kollégiumi Tanácsa
Pro educatio artis et scientiarum 

szolgálati díjat adományozta
ERDÉSZNÉ SZENTKIRÁLYI GYÖNGYI

 pedagógusnak.
2018. június 23.

A Pécsi Református Kollégium 
Kollégiumi Tanácsa

Pro educatio artis et scientiarum 
szolgálati díjat adományozta

NADRAI ATTILA
 pedagógusnak.
2018. június 23.

A Pécsi Református Kollégium 
Kollégiumi Tanácsa

Pro educatio artis et scientiarum 
szolgálati pályadíjat adományozta 

KANÁSZ IMRE 
pedagógusnak.
2019. június. 22.

A Pécsi Református Kollégium 
Kollégiumi Tanácsa

Pro educatio artis et scientiarum 
szolgálati díjat adományozta 

GÁL ZSOLT
pedagógusnak.
2020. június 19.

A Pécsi Református Kollégium  
Kollégiumi Tanácsa

Bonum Servitium 
díjat adományozta 

MENDL HAJNALKA
 iskolatitkárnak.
2020. június. 19.
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Szakmai együttműködések

„Együtt néha nehéz, de még is úgy az igazi”
Intézményünk egy évtizede építi külső partneri környezetét, amelyben számos 

helyi, regionális vagy épp országos szervezettel sikerült – sokszor az egész évtizedet 
meghatározó – együttműködési rendszert kialakítani. A partneri együttműködések 
legfőbb célja mindig ugyanaz volt: ami jó a gyerekeknek, őket fejleszti, erősíti, azért sokat 
vagyunk hajlandóak tenni, és arra áldozni. Legfontosabb szakmai együttműködéseink a 
Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Irodájával, és rajtuk keresztül a svájci 
HEKS-sel, a Református Tananyagfejlesztő Csoporttal, a Református Pedagógiai Intézet 
(RPI) és a Baranyai POK munkatársaival, a Felelős Szülők Iskolájának munkatársaival, 
valamint a Pécsi Playback színházzal jöttek létre.

Pécsi Playback Színház
A legrégebbi, több mint egy évtize-

de működő együttműködésünk a Pécsi 
Playback Színház munkatársaihoz köt. 
Az elmúlt években a belső továbbkép-
zések mellett szakmai workshopokon, 
drámaszínházi előadásokon vettünk 
részt közösen. A színház alapítója, Bog-
nár Csaba a mai napig szakmai közös-
ségünk tagja, mint iskolapszichológus, 
míg munkatársa, Hoffmanné Toldi Il-
dikó az egyéni pályaorientációban nyújt 
szakmai segítséget. 

Makkai Sándor-díj

PINTÉRNÉ LÁZOK ORSOLYA

A Pécsi Református Kollégium egykori 
diákja, a nagyharsányi tagintézmény vezetője 
2020. augusztus 29-én a Nyírbátorban 
megtartott országos református tanévnyitó 
istentiszteleten vehette át a Makkai Sándor-
díjat.

Ezt a kitüntetést a református nevelési 
eszmények mindennapi gyakorlatban való 
átültetésében elévülhetetlen érdemeket 
szerzett magyarországi és határon túli 
pedagógusok elismerésére 1997-ben hozta 
létre a Magyarországi Református Egyház 
Zsinata. 

Erdészné Szentkirályi Gyöngyi 
tanár
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Cigánymisszió és HEKS
A Református Egyház Cigánymissziós Irodája 2017-ben keresett fel bennünket. Részt 

vettünk több szakmai konferenciájukon, ők látogattak el hozzánk workshopokra. 
csendesnapokra.  2018-tól közös együttműködésben dolgozunk együtt a svájci HEKS 
munkatársaival, hogy közösségeinkben a keresztyén inklúzió váljon iránymutatóvá. Így 
került kialakításra az iskolakert, az új játszótér. 

HEKS által támogatott Inklúziós pályázat és fejlesztés 
Az inklúziós pályázatunk keretében elindult a tankert kiépítése, mely jelenleg szakkör 

keretében zajlik. Az alsós és felsős évfolyamok tanulói külön-külön alkalmakon vesznek 
részt a foglalkozásokon. A tanulók szaktanári segítséggel, de önállóan szervezik a 
munkavégzést. Az iskolakert gondozásán felindulva a tanulók csatlakoztak az iskola 

Szakmai együttműködések
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udvarának karbantartásához, így az őszi levélgyűjtésben már ők is aktívan részt vettek. 
Szintén a fejlesztési folyamat részeként valósult meg a játszótér kiépítése, és további kinti 
és benti játékok, illetve két interaktív tábla megvásárlása. Lehetőségünk nyílt a minőségibb 
időtöltésre és oktatásra egyaránt.

Felelős Szülők Iskolája
Iskolánkban két alkalommal (2018, 2020) került megrendezésre a Felelős Szülők Iskolája 

szervezésében a Mozaik Múzeumtúra. A programok keretében az ország számos múzeuma 
tartott élményszerű múzeumpedagógiai foglalkozást. (Katonai Emlékpark Pákozd, 
Leskowsky Hangszergyűjtemény, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tagintézményei, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Néprajzi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörösmarty Emlékház, Siklósi Vár) 2020 
októberében digitális formában online jelentkeztek be a múzeumok. Tartalmas nap volt 
mindkettő. Diákjaink rengeteg élménnyel gazdagodtak. A foglalkozások során különféle 
feladatokat kellett megoldaniuk az osztályoknak, amiért természetesen jutalomban 
is részesültek. A legjobban teljesítő osztály egy tetszőlegesen választott múzeumba 
látogathatott el.

Református Pedagógiai Intézet és a Baranyai POK
Az intézményben zajló, az esélyegyenlőség mellett az egyenlő esélyek megteremtésén 

alapuló programunk mindkét szakmai szolgáltató érdeklődését felkeltette. Az RPI 
bázisintézményi szakmai napok, míg a POK szakértői továbbképzés keretében ismerkedtek 
az itt zajló folyamatokkal. 



165

Szakmai együttműködések

Református Tananyagfejlesztő Csoport
A Csoport 2018 májusában keresett fel bennünket, a közös munka az óta is tart. 

Országos szakmai rendezvényeken való előadások és bemutatók mellett az Iskolatúra 
programsorozat 2018-as egyik állomása nálunk valósulhatott meg. E mellett három 
munkatársunk rendszeresen vesz részt tananyagfejlesztő innovációkban. 

Laborgyakorlat
Iskolánk ötödik éve vesz részt az Öveges Programban, mely a természettudományos 

oktatás megújítását célozza. A pécsi Leőwey Gimnázium laborjában a biológia-, fizika-, 
és kémiaoktatást tanulókísérletekkel tesszük színesebbé, vonzóbbá a tanulóink számára. 

A 2020-2021-es tanévtől a Pécsi Református Kollégium természettudományos laborját 
is igénybe vesszük diákjainkkal, így a modern kísérleti módszerek megismerése és 
alkalmazása töretlen lesz.

Gál Zsolt 
igazgatóhelyettes
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Iskolapszichológusi összefoglaló az elmúlt 10 évről

2010-ben kezdtem el dolgozni a Siklósi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál 
pszichológusként. A szakmai vezetőnek elsősorban azért esett rám a választása, mert már 
jó ideje dolgoztam csoportokkal (volt állami gondozott és szenvedélybeteg kliensekkel). 
A szakszolgálatnál előttem dolgozó kolléga ajánlotta a nagyharsányi iskolát, hogy érdemes 
velük dolgozni, mert „jó fej” az igazgató. Mivel Nagyharsány is az ellátási területünkhöz 
tartozott, így nem volt kérdéses, hogy felveszem velük a kapcsolatot. 2010 őszén 
egyeztettünk az igazgatóval, és az egyéni esetvezetések mellett abban született döntés, 
hogy egy osztállyal is fogunk közösen dolgozni. 

A 2010-11. és a 2011-12. tanév
Az Iskolában gyakori probléma volt, hogy a végzős nyolcadikos diákok jó része 

magatartásproblémával küszködött, ami negatív mintát adott az alsóbb osztályok 
számára. Ezért a hetedik osztályosokat választottuk a közös munkára. A csoportot 
közösen vezettük az osztályfőnökkel és az igazgatóval. Módszerként a drámapedagógiát, 
színházpedagógiát és az improvizációt (Pécsi Playback Színház) választottuk. A kísérlet 
sikeresnek bizonyult. Az elsődleges célunk az volt, hogy az osztály mint közösség 
jól működjön, a diákok szabálykövetőbbek, együttműködőbbek legyenek, és közben 
csökkenjenek a nézeteltérések, javuljon a kommunikáció és a kreativitásuk is fejlődjön. 
Céljainkat elértük, sőt azzal, hogy az Ördögkatlan Fesztivál nyitóprogramján bemutattuk 
az Ördögszántotta-hegy legendáját, túl is teljesítettük.

A 2012-13. tanév
Az eredményeken felbuzdulva arra a közös döntésre jutottunk, hogy a foglalkozásokat 

egy-egy pedagógussal közösen vezetjük, így a módszertani eszközöket ők is elsajátíthatják. 
Egy pályakezdő pedagógussal közösen tartottuk a foglalkozásokat, ezáltal sokkal 
könnyebben beilleszkedett az iskolába, hamarabb megtalálta a saját hangját a diákokkal. 
Ő később a drámapedagógia képzést is elvégezte. 

A 2013-14. és a 2014-15. tanév
Az igazgatóval közösen vezettük azt a 

csoportot, ahol a fókuszba az osztályon belüli 
bántalmazás kérdésének kezelése került. 
Sikerült ezt a feladatot is jól megoldanunk a 
diákok intenzív együttműködésével. Ekkoriban 
jelent meg erőteljesebb szempontként, hogy az 
egyéni problémákat igyekezzünk az adott diák 
családjával konzultálva, osztály szinten kezelni.

A 2015-16. tanév
Egy újonnan érkezett, de már nem pályakezdő pedagógussal az előző években is 

alkalmazott módszereinkkel (drámapedagógia, színházpedagógia, improvizáció) 
színjátszó csoportot szerveztünk a felső tagozatos diákoknak. 2016-tól a Keret Alkotó 
Csoport tagjaként egyik rendezője voltam a Pécsi Ifjúsági Passiónak, ez kínálta a 
lehetőséget, hogy a színjátszók is részt vegyenek a szabadtéri misztériumjátékban. Ezután 
4 éven keresztül minden tavasszal a nagyharsányi színjátszósok játszották a jeruzsálemi 
piac jelenetet. A színjátszó csoport meghatározó élmény volt nekünk csoportvezetőknek 
és diákoknak egyaránt, mert mindenki motiváltan vett részt a folyamatban. Emellett 
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szerveztünk a „drámásoknak” (ez lett a nem hivatalos nevünk) múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat is a Pécsi Janus Pannonius Múzeumok Várostörténeti Múzeumában. 

A 2016-17. tanév
Folytattuk a színjátszót, és ezzel párhuzamosan a 7. osztály az osztályfőnökkel együtt 

részt vett a Pécsi Playback Színház és a Keret Alkotó Csoport tagjainak közreműködésével 
az „Éld át, rendezd át!” című pályázatban. Improvizáción alapuló közösségfejlesztést 
végeztünk, ahol a diákok megtanulták beazonosítani az érzéseiket, azokat kifejezni, a 
társaik pedig rögtönözve eljátszották nekik. Két másik iskolában (Magyarmecske, Pécs 
Illyés Gyula) is zajlottak ilyen foglalkozások, majd a záró eseményen a három iskola diákjai 
vegyes csoportokban, egymást nem ismerve, csak a módszeren keresztül kapcsolódva 
hoztak létre playback színházi előadást. 

 A 2017-18. tanév
Ebben az évben egy új kollégával folytattuk 

a színjátszót. Arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy az osztályokban zajló 
konlfliktuskezelést, illetve az ahhoz 
kapcsolható csoportfoglalkozásokat 
már alsó tagozatban elkezdjük. A 2. és 3. 
évfolyamon az osztályfőnökökkel közösen, 
az osztályban zajló folyamatokhoz és 
ahol lehetett, ott a tananyaghoz igazodva 
tartottuk ezeket a foglalkozásokat. 

Egy régebbi elképzelésünket is megvalósítottuk: esetmegbeszélő csoportokat hoztunk 
létre a pedagógusoknak, és kéthetente dolgoztunk ezzel a módszerrel.

A 2018-19. tanév
Ebben a tanévben is indult az alsó tagozaton preventív konfliktuskezelő csoport, illetve 

a 7. osztály esetében bűnmegelőzési tanácsadót is bevontunk a csoport munkájába. 
A színjátszót a felső tagozaton vittük tovább.

A 2019-20. tanév
Elindult az Alapfokú Művészeti Iskola is, ezért a színjátszó foglalkozásokat ennek 

keretében tartották a tanárok. Mi az alsó tagozatos osztályfőnökökkel folytattuk a 
megkezdett csoportfoglalkozásokat.

Az elmúlt 10 év alatt sok számomra érdekes és fontos következtetés fogalmazódott meg. 
A községben gyakoriak a vegyesházasságok, lehet, hogy ezért is jóval kevesebb az etnikai 
eredetű konfliktus a diákok között. A faluban több család hivatásos nevelőszülőként 
jellemzően bántalmazás, vagy súlyos elhanyagolás miatt származási családjukból kiemelt, 
nevelésbe fogadott gyermekeket nevel, akik extra terheket cipelnek és nagy részük az iskola 
diákja. Gyakoriak az egyszülős családok is, ahonnan jellemzően az apa hiányzik, továbbá 
egyre gyakoribb, hogy egy szülő sincs jelen (például külföldi munkavállalás okán), emiatt 
pedig a nagyszülő a gyermek gondviselője. 

Ezzel az összefoglalóval azt szeretném érzékeltetni, hogy az eddig alkalmazott 
iskolapszichológiai eszközök, az egyéni konzultációk a diákokkal, a szülőkkel 
és a pedagógusokkal, a csoportfoglalkozások a diákokkal, az esetmegbeszélők a 
pedagógusokkal, valamint a különböző edukációs folyamatok arra elegendőek, hogy a 
romló szociális körülmények hatásait mérsékelhessük.
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Személyes véleményem és tapasztalatom, hogy jó ehhez a közösséghez, a diákokhoz, 
szülőkhöz, pedagógusokhoz tartozni. Büszke vagyok arra, hogy a Pécsi Refi Nagyharsányi 
Iskolájával 10 éve dolgozom együtt, mert ez az intézmény számomra barátokat, 
alkotótársakat, munkatársakat, tanítványokat, azaz embereket, megtartó és támogató 
kapcsolatokat jelent.

Bognár Csaba 
iskolapszichológus

Elballagott diákjaink névsora

2010-2011 tanév
Androsovics Valéria

Bogdán János
Frick Zsolt
Fülöp István
Horváth Márk
Kalányos Zsolt
Kálmán Klaudia
Kovac Mária
Kovac Tamás
Mezei Norbert
Mészáros Sándor
Nagy Klaudia
Pál Dóra
Ruzsa Karolina
Szabó Melánia
Szily László
Sztrimácz Krisztián
Valer Nándor
Varga Diána

2013-2014 tanév
Nadrai Attila

Balassa Péter
Balogh Szandra
Bicó Beatrix
Daka Lajos Zsolt
Ignácz Krisztina
Jovánovics Anasztázia
Jovánovics Krisztián

Kopunovic Marianna
Kopunovic Tímea
Kühtreiber Klaudia
Majoros Erik Attila
Markó Barbara
Mészáros Szabina
Orsós Daniella Bernadett
Pataki Ádám
Rácz Gergő Zoltán
Rácz Panna Laura
Sentericz Krisztofer
Somogyi Dorina
Spengler Barbara
Szabó Viktória
Szüllő László

2011-2012 tanév
Majerné Kürthy Andrea

Balog Barbara
Bíró István
Csőszi Zsolt
Dobszai János
Ember Krisztina
Filler Brigitta
Fülöp Rebeka
Harmath János
Hesz Barbara
Ignácz Kitti
Ignácz Ramóna
Kalányos Jenő

Kalányos Vivien
Kántor Kinga
Magyarpolányi Dávid
Méhész Evelin
Mihálovics Dzsenifer
Sentericz Vivien
Szabó Bernadett
Sztantics Fanni
Szujó Diána
Szabó Mihály Roland

2012-2013 tanév
Molnár Zita

Boros Brigitta
Hajas Henrietta
Kisabonyi Lajos
Kühtreiber Krisztián
Lengyel Martin
Megyeri János
Méhész Emese
Nagy Balász
Nagy Dániel
Nagy János
Nagy Lívia
Nagy Magdolna Éva
Stein Barbara
Tomics Péter
Valer László
Varga Alexandra



169

Elballagott diákjaink névsora

2014/2015 tanév
Androsovics Valéria

Balog Zoltán
Bicskei László
Fischer Máté
Haga Barbara
Jovánovics Karolina Kitti
Kosztics Szimonetta
Manyaszek Zsombor Gyula
Matolcsi Dávid
Párkányi Viktória
Petrovics Zsuzsanna
Sasvári Kristóf
Tomics Mirella
Valer Barbara

2015-2016 tanév
Gál Zsolt

Androvics Barbara
Budai Szilveszter
Daragó Roland 
Horváth Ibolya
Jovánovics Ildikó
Szekeres Vivien Virág
Kisabonyi Anita
Kisabonyi Tímea
Kisabonyi Vivien
Markó Daniella 
Markó Gábor Dominik
Méhész Gábor Márk
Mihálovics Boglárka
Posta Márton
Szabó Nikolett
Szemes Petra Csenge
Szilágyi Imre
Varga Angéla

2016-2017 tanév
Hanvayné Országh 
Krisztina

Csőszi Dániel
Diksa Diána
Dobszai Péter
Hajas Helga
Horváth Róbert Károly
Jovánovics Bianka
Jovánovics Mihály
Kuponovic Anita
Kutasim Áhim
Lengyel Vanessza
Magyarpolányi Martin
Major Natália
Orsós Patrik János
Petrovics Dávid
Szilveszter Vivien
Szüllő Lóránt
Tóth Máté László
Zelei Barbara Loretta

2017-2018 tanév
Gál Zsolt

Balogh János
Domoszlai Ágnes
Farkas Réka
Gyurgyovics Natália
Ignácz Alex
Jovánovics Kíra
Jovánovics Vivien
Kalányos Gergő
Kalányos Kitti Evelin
Kellner Fanni Bonita
Megyeri Tamás
Mészáros Petra
Mihájlovics Kornél
Ónodi Gábor
Pesti Johanna
Takács Tamás
Tóth Luca
Valer István

Valkai Alex

2018-2019 tanév
Kanász Imre

Bogdán Ramóna
Haga Melinda
Kanyar Dzsesszika
Kanyar Kristóf
Kosztics Anita
Megyeri Lívia
Móricz Ármin
Nyitrai Rajmund
Orsós Vivien
Pál Emerencia
Petrovics Amanda
Rausch Zoltán
Stein Dávid
Szamosi István
Takács Dalma
Valer Valéria

2019-2020 tanév
Kecskés Amáta Nóra

Balog Boglárka
Balogh Máté
Béres József
Dávid Barnabás
Ignácz Zsüliett
Kalányos Petra
Koczkás Henrietta
Kopnyik József
Kovács Boglárka
Megyeri Ivett
Meggyes Szonja
Mihály Dominik
Puskás Laura
Szabó Gábor
Szilveszter Ilona Barbara
Tóth Eszter
Turbán Adrián 

Kalányos Vivien 
pedagógiai asszisztens
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Változások iskolánk életében

„ Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást 
tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” Jer 29,11

12 év távlatából, hálás szívvel gondolunk Istenünk 
megtartó, gondoskodó, jövőt építő szeretetére. 
Az Úr szava iránymutatást, biztatást adott a református 
egyházi intézménnyé válás első tanévétől napjainkig, s 
az Ige ígérete időről időre, évről évre bebizonyosodni 
látszik. 

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” Zsolt 127,3

A Pécsi Református Kollégium intézményegységeinek, tagintézményeinek száma, s velük 
arányosan a pedagógusok és a tanulók létszáma folyamatosan emelkedik.  Drávafokon, 
az Ormánság legnyugatibb községében nem mindig volt ez így. Az ország egyik 
leghátrányosabb helyzetű sellyei kistérségében magas a 
munkanélküliség, nagy méretű a fiatalok elvándorlása, 
a települések lakossága elöregedett. Bíztunk abban, 
hogy az önkormányzati fenntartást felváltó egyházi 
működtetés 2008-tól a tanulói létszám növekedéséhez 
vezet majd. Nem így történt. Nem várhattunk ölbe tett 
kézzel, tennünk kellett a bezárás megakadályozásáért. 
A környékbeli lelkészek segítségével elkezdtük 
népszerűsíteni iskolánkat a református gyülekezetek és 
a református vallású szülők körében. 

Nagy örömünkre, 2016 júniusától  beiratkoztak hozzánk azok a diákok, akik intézményünket 
megismerve már tudatosan a mi egyházi iskolánkat választották. Azóta Minisuli programunknak, 
Iskolanyitogató foglalkozásainknak, az óvodákban és gyülekezetekben tartott iskolabemutatóinknak 
köszönhetően egyre több településről érkeznek a gyerekek. A szülők vállalják, hogy egy kistelepülés 
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kisiskolájára bízzák gyermekeik nevelését, a ma uralkodó szemléletmóddal szemben. 
A kis létszámú osztályok, a személyes törődés, az egységes értékrendszer, a lelki nevelés, 
az „élő” kommunikáció a szülőkkel, a pedagógusok gyerekek iránti szeretete nagyban 
hozzájárult a gyermeklétszám növekedéséhez.

A 2019/2020-as tanévnyitó ünnepségen már 96 gyermek énekelte együtt iskolánk 
himnuszát: „Ne csüggedj el kicsiny sereg…”. S az Úristen, mutatva megtartó erejét, 
tovább erősítette hitünket és reményünket. A gyermekek most 13 településről érkeznek 
távolsági busszal, refis és önkormányzati buszokkal. Hálásak vagyunk fenntartónknak és 
önkormányzatainknak a szállításban nyújtott segítségért!

 „Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen,mint a 
legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál.” Lk 22,26

Iskolánk igazgatónője, Unger Károlyné ugyanazon a munkahelyen eltöltött 40 év 
áldozatkész, fáradhatatlan pedagógusi munka után, 2018-ban nyugdíjba vonult. 16 éven 
keresztül vezette intézményünk pedagógusait, tanulóit. Utat mutatott, példát adott 
keresztyén értékekből, törődésből, szeretetből, emberségből.

Varga Marianna 
igazgató

Én búcsúzom és elmegyek, az én időm lejárt…

Búcsúzom az első ígérettől, amit az Úr adott a kezdetek 
kezdetén: „És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti 
lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz 
rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom 
földét.” (2Móz 12,13) Megtapasztalhattuk, hogy az Ő Igéje mindig 
igaz, amire lehet és érdemes építeni.

Búcsúzom a reményteljes jövőt adó Igétől: „Mert csak én 
tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem 
romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek” (Jer 29,11). 
Az átszervezés nehéz pillanataiban mentőövként működött ez a 
bibliai szakasz. 



173

Én búcsúzom és elmegyek, az én időm lejárt

Felsorolni is nehéz lenne mennyi külső és belső támadás szerette volna megakadályozni 
a drávafoki iskola megmenekülését.

Búcsúzom az alapoktól, amit a nagy parancsolatra építettünk: „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” „Szeresd felebarátodat, mint 
magadat.” (Mt 22,37 és 39) Fontosnak tartottuk, hogy istenfélő, másoktól nem félő, 
tartással rendelkező fiatalok életét alapozzuk meg, akik tudják magukat is és másokat is 
szeretni, elfogadni.

Búcsúzom a „keretektől”, amit a legjobban Weöres Sándor szavai fogalmaznak meg: 
„Mindegy, hogy képességeid mekkorák: fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük 
és általuk.” Hittük, hogy minden gyermekünk valamiben jó, kiemelkedő, Isten egyedi, 
megismételhetetlen példánya. Az egyházi és világi ünnepkörök köré építettük mindennapi 
munkánkat, az ember életét körül ölelő gazdag programjainkat.

Mindezért hála és köszönet elsősorban Istennek, aki lépésről lépésre vezetett Igével és 
Szentlelkével. Ő adta az ötleteket, Ő segített megvalósítani, Ő védett meg igen sokszor 
a rossz döntésektől, ballépésektől. Csak remélni merem, hogy egyszer majd elhangzik 
szájából az óhajtott Ige: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak 
ezután; menj be a te uradnak örömébe.» (Mt 25,21)

Hálát adok a mindenkori vezetőknek, intézményen belül és kívül, akik biztosították 
a lehetőségeket mindehhez. Az alapoknál velünk küzdöttek, később hagyták, engedték, 
hogy a magunk útját járjuk és segítettek mindenben. 

Hálát adok a szülőknek, akik a nehéz 
időkben hűségesek maradtak és ránk 
bízták gyermekeiket. Példát adtak 
a környéknek és nem szégyenültek 
meg, hiszen ma már jó drávafoki 
refisnek, csikeszesnek lenni. Hálát 
adok a gyermekekért, akiknek nemcsak 
tudásáért, hanem elsősorban hitbeli 
növekedéséért vagyunk felelősek.

Hálás vagyok a kollégákért. Kétszeresen is, mert egy kicsit őket is rám bízta az Úr. 
Talán tudtam adni valami hitbeli, emberi, szakmai segítséget, hogy Isten választott 
gyermekeiként, szolgaként jobb pedagógussá váljanak.  Hálás vagyok nekik, hogy sokat 
tanulhattam tőlük, gazdagodhattam általuk, hiszen a Mindenható mindig kreatív, színes, 
vidám közösséget gyűjtött össze Drávafokon. Ennek a csapatnak a mindenkori technikai 
dolgozók is tagjai voltak. Igyekeztem megbecsülni őket, mert munkájukat mindig jól és 
csendesen végezték.

Búcsúzom az épülettől, a 40 évtől: „Bölcsőd az s 
majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. A nagyvilágon e 
kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors 
keze: Itt élned, halnod kell...” Talán kicsit pátoszosnak 
tűnik és csak átvitt értelemben igaz, de „újszülött” 
pedagógusként itt kezdtem dolgozni, itt váltam 
igazán pedagógussá és innen mentem el nyugdíjba.

1958 – 1978 - 2008 – 2018. Egy számsor, ami 
meghatározta életemet és idekötött Baranya 
délnyugati csücskébe, Drávafokra. Igyekszem 
kivonulni iskolánk életéből, de azt hiszem, életem 
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végéig itt marad a kezem, szemem, szívem. A felsorolt évszámok közül egy még hiányzik 
(nem sietek), de talán ide tehetem ezt a páli Igét: „Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság 
koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon.”(2Tim 4,7-8)

A stafétabotot átadhattam Varga Mariannának, akivel szintén sok mindent éltünk 
együtt át, vívtunk meg. Az alapokra most már ő építsen, újítson, fejlesszen együtt Istennel, 
a vezetőkkel, szülőkkel, kollegákkal, dolgozókkal és mindazokkal, akiknek gyermekeink 
fontosak. Vigyázzatok rájuk, mert a világban sok baj leselkedik rájuk: „Ezt mondja az Úr, 
az én Istenem: Legeltesd a leölésre szánt juhokat,” (Zak 11,4) Legfontosabb feladatunk ez, 
és ez az én legfontosabb örökségem, amit most átadok.

Unger Károlyné 
nyugdíjas igazgató

Az én iskolám
Régóta ismerem minden zegzugod.
Emlékszel-e milyen volt első lábnyomom?
A zászlórúd messziről integetett,
Mellette tömzsi csapatoszlop emelkedett.

Szorongva, félve léptem be hamvas fiatalon,
Azóta sem változott vaskeretes ajtódon.
Hány gyermekkéz fogta lengő szárnyaid?
Te ismerted mindegyik örömit, bánatit.

Ahogy megfogtak, ahogy hozzád értek,
Már tudtad, reggel ki hogyan ébredt,
Bánat vagy öröm honol a lelkükben,
Durva vagy szelíd jelzés volt kezükben.

És Te, sokat látott ötvenes cementlap?
Fényesre koptatott ezernyi gyermektalp.
Csizma, cipő, papucs váltása feldereng,
Sorsokat őriz mind, ahogy emlékezem

Reggel még szépen, rendben sorban állnak,
Tisztán vagy koszosan, de mindegyik párban.
Bennük látom gazdájuk könnyed lépteit,
Vagy sorsuk súlyos, erőn felüli terheit. 

Riasztó jelzéssel rendet a csengő parancsol,
Tanárját várva, a gyermekzsivaly elhalkul.
De bent a teremben az osztály újra éled,
Egymást püföli, vagy leckét másol éppen.

A hetes az ajtóban lesi és várja,
Tanárja árnyékát amikor meglátja,
Immár minden rendben, leadta a jelzést,
Mindenki boldog, megírták a leckét.

Belép a tanár, együtt játszik velük,
Ismeri őket, örök gyermek belül.
Titkos ösvényeken vezeti őket,
Tananyag mellé ő ad új erőket.

Kisdiák vagy nagy, számára mindegy,
Lelkében sorsuk szeretetet penget:
A tanár szívében sok kis ablak van,
Ablak mögött hord gyermeksorsokat.

Öreg iskolája elrejti, magába zárja,
Elcsüggedt tanárát mindig hazavárja.

Ott gyógyul kapott sebe s újra éled,
Várják a gyermekek, neki ez az élet.

Régi iskolája öreg, kopott talán,
Tanítója, ha átnéz az enyészet falán,
Szívéből eltűnik, mit a sors ráégetett.
Mestere várja, tudja megérkezett.

Drávafok, 2018. 07.01.

Unger Károlyné 
 nyugdíjas igazgató
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„Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg.”
 1Thessz 5,21

2018 júliusában, igazgatónőnk nyugdíjba vonulása után átalakult 
iskolánk vezetősége. Az újonnan létrejött Tehetség munkaközösség 
irányítója, Lantosné Gedő Ibolya, az Osztályfőnöki munkaközösségé 
Bükkerti Bernadett, az igazgatóhelyettes Ováry Éva és az igazgató 
Varga Marianna lettek.

Vezetni ezt az iskolát számomra nagy lehetőség és felelősséggel 
járó szolgálat. De az a megnyugtató érzés tölt el, hogy egy gazdag 
hagyományú, lelkes, együttműködő és eredményes munkát végző 

közösség vezetőjeként tehetem ezt. Nem szeretnék elszakadni gyökereinktől, szilárd 
értékrendünktől. Bízom benne, hogy együtt, a hit - tudás - közösség hármas pillérét erősítve 
segítjük majd, hogy Isten ajándékai, a ránk bízott gyermekek kellő keresztyén erkölcsi 
és szellemi felvértezettséggel, a közösség erejének, élményadásának megtapasztalásával 
kerülnek majd ki iskolánkból, megállják majd helyüket az életben, s boldog felnőttek 
lesznek.

 „ Az új bor új tömlőbe való”
2018 nyarán az Ige újra bebizonyosodni látszott. Ahhoz, 

hogy iskolánk megfeleljen a XXI. század korszerű oktatási, 
nevelési elvárásainak, a gazdaságos működtetésnek, 
az épületet használók esztétikai igényének, a régi 
épületeinket fel kell újítani. Hálásak vagyunk, hogy ezt 
fenntartóink is így gondolták, s két, sikertelen pályázat 
után úgy döntöttek, önerőből kezdik meg iskolánk 
szépítését.

A nyár folyamán sor került az első épületben a nyílászárók cseréjére, a padlózat és a 
lábazat korszerűsítésére, a falak szigetelésére, festésére, a második épület bejárati ajtóinak 
cseréire. Ezekre a munkálatokra a Baranyai Református Egyházmegye 13 millió Ft-ot 
költött. Iskolánk közössége nevében szívből köszönjük nekik! 

Iskolánk tagintézménnyé válása két 
lépcsőben (2007-alsó tagozat, 2008-felső 
tagozat) valósulhatott meg. Most már 
biztos, hogy ezt az utat követi iskolánk 
épületeinek felújítása is. Az első épület 
2018-as szépülését követően folyamatban 
van tornaterem építési és iskolafelújítási 
programunk megvalósítása.  Köszönjük a 

Baranyai Református Egyházmegye döntését és támogatását. A menedzsment tagjainak, 
Györfiné Komjáti Ágotának, Harkainé Pintér Adriennek és dr. Kádár Péternek kitartó, a 
nehézségeket, akadályokat elhárító szolgálatkész munkáját.  Kokas Ignácnak és csapatának 
a tervek elkészítését. Csodálatos az áldás, amit eddig is kaphattunk. Kérjük Istenünket, 
hogy legyen és maradjon továbbra is velünk az úton. Hisszük és reméljük, hogy ami ma 
még lehetetlennek tűnik, azt Ő valósággá teszi.

Varga Marianna 
igazgató
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Emlékkövek az elmúlt 4 évből

2016

„Nincs másik idő, mely befogadna, másik ország, mely nevet adna; ideköt idegszálaival a szél, 
pamutszálaival a köd s a végső türelem is ideötvöz.”  Csoóri Sándor

Ez az év gazdag volt, mert ebben az évben lehetőségünk 
volt a Csikesz ösztöndíj kiírására. Csikesz Sándor, névadónk 
születésének 130 éves évfordulóját igyekeztünk vetélkedővel, 
születésnapi tortával és a róla elnevezett tanulmányi ösztöndíjunk 
kiírásával megünnepelni. „Gyökereink - Hagyományőrzés Sztárai 

hegedűjétől 1956-ig” szakmai program megvalósítását a 2016. évben a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatta. A két hónapot felölelő projekt 
öt téma köré csoportosult: az Ormányság, az ősi 
mesterségek, a népviseletünk, népzenénk, tájjellegű 
ételeink megismerése különböző programokkal, 
nyelvi gyökereink megőrzése a megyei mese- és 
versmondó versenyünkkel. „Ahol a múlt és a jelen 
összeér” – volt a projektzáró nap elnevezése.  2016. 
október 23-án valóban összeért a múlt és a jelen 
Drávafokon. Nemcsak azért, mert hatvan év telt el 1956 

óta, hanem azért is, mert nemzedékek találkoztak. 
A már hagyományos istentisztelet és fogadalomtétel 
után egész napos programon vehettünk részt: 
szülők, községeink, intézményünk vezetői, falvaink 
lakossága és a Hortobágyra kitelepített családok még 
élő tagjai.  A templomban és az 56-os emlékműnél 
a Pécsi Református Kollégium énekkara szolgált. 
Iskolánk tanulói a művelődési házban kimagaslóan 
szép műsort adtak, amit megelőzött egy fotókiállítás 

megnyitója. Míg a kicsik íjászbemutatón, kézműves 
foglalkozásokon vettek részt, addig vendégeink 
és felsős tanulóink a kultúrházban az állófogadás 
után egy igen komoly program részesei lehettek. A 

kitelepített családok tagjaival 
találkozhattak, meghallgathatták 
érdekes, máshol meg nem 
jelent beszámolóikat. Talán 
megérdemlik ezek a családok, 
hogy itt is megemlítsük nevüket: Bogdásáról a Drotter, Lehel és 
a Szatyor család, Drávafokról a Breuer, Kajsza, Rózsa és a Szász 
család, Markócról a Kósa és a Gyenis család lett földönfutóvá, került 
embertelen körülmények közé. Az 56-os helyi eseményekről két 
interjú is készült, amelyekből megtudtuk, hogy falunkban nem volt 
véres harc, csak a vörös csillag és a pártházat jelző tábla bánta az 
eseményeket. A megemlékezés, az együttérzés szomorú percei után 
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a napot iskolánk táncosai és a Baranya Táncegyüttes fellépése zárta, amit egy fergeteges 
táncház követett. Mit jelent a hazaszeretetre nevelés? Azt hiszem, ezt. Amikor a múltat 
nemcsak elmondjuk, hanem élővé tesszük, részesei lehetünk egy rövid  időre. Ebben 
a két hónapban, de különösen október 23-án ez történt Drávafokon. Együtt mondjuk 
Vörösmarty Mihállyal: „A múltat tiszteld a jelenben, S tartsd meg a jövőnek.”

2017

„Ezekből világos, hogy Isten ismerete nem oly tudás, melyet csak az iskolában tanulunk, 
hanem oly ismeret, mely anyánk méhétől fogva mindig velünk van.”   Kálvin János

2017-ben a Reformáció 500 éves megemlékezése határozta meg életünket. A megújulás 
lendülete nálunk ezen a területen is összekapcsolódott Sztárai hegedűjével. A kétéves 
Sztárai Programunk gazdag eseményei tarkították szürke hétköznapi munkánkat. 
Az új évben már minden a Reformáció 500 jegyében zajlott: a Csikesz megemlékezés, a 
Zsoltáréneklő verseny, az iskola előtti ágyásokba fehér kövekkel kirakott 500-as, a sportnap 
futószámainak évfordulóhoz való igazodása.
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A Pécsi Református Kollégium szervezésében részt vettünk egy csodálatos pedagógus 
emléktúrán Vizsolyban, Göncön és Sárospatakon. Sikeres volt a témában a baranyai 
református általános iskolák részére meghirdetett „Zsoltárok a Reformáció tükrében” 
rajzpályázat. Négy nagy reformátor (Luther Márton, Kálvin János, Károli Gáspár, 
Sztárai Mihály) küldetésének feldolgozása és áhítaton való ppt-s előadása gazdagította 
gyerekeinket. A Reformációról, Luther Márton, Kálvin János életéről, munkásságáról 
szervezett vetélkedő zárta az ünnepi sorozatot.

A legnagyobb újdonság a 
gyülekezettel eddig is meglevő jó 
kapcsolat további erősítése volt. „A 
reformációtól Sztárai hegedűjéig” 
– szervezett programunk keretén 
belül szintén az alsós tanulóink 
az ormánsági református 
örökségünket kutatták, a 
felsősök Budapestre utazhattak a 
Drávafok Kétújfalui Református 
Társegyházközség  pályázatának 
segítségével. A fővárosban 
szervezett program a Nemzeti Múzeum Igeidők kiállításának megtekintésével kezdődött. 
Nagy hatást gyakorolt felnőttre, gyerekre egyaránt a Kálvin téri installáció.  A Károli 
Gáspár Református Egyetem bibliakiállítása után Isten csodálatos szervezéseként sikerült 
iskolásainknak a Nemzeti Színházban megtekinteniük a János vitézt. 

Sztárai Programunk folytatása, egyben egyik kiemelkedő eseményünk volt az október 
22-én tartott „Reformáció 500” projektnapunk. A nap szokásos menetén túl dr. Nagy 
Anna, egyházmegyei gondnok asszony emlékezett meg a reformációról, Szatyor Győző 
átadta a reformáció tiszteletére festett kazettáit. A szeretetvendégség után volt diákjaink 
emlékfát ültettek, majd a koszorúzást követően a szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar 
műsorát nézhettük meg. 

November 5-én „Reformáció 500 - Hálaadás, megőrzés, megújulás” címmel a Kodály 
Központban gyűlhetett össze egész Baranya megye reformátussága, ahol ormánsági 
mesével, verssel és délszláv táncokkal mutatkozhatott be tagintézményünk.

Kálvin Jánost megkérdezték a genfi Nagytanácsban az élet értelme felől, ő kis gondolkodás 
után így felelt: „Soli Deo Gloria”

Unger Károlyné 
nyugdíjas igazgató



179

Emlékkövek az elmúlt 4 évből

Iskolánk életében jeles évfordulóhoz érkeztünk. 10 
éve, hogy újra református intézmény, s 10 éve, hogy a 
Pécsi Református Kollégium tagintézménye lettünk. 
Olyan programokkal, rendezvényekkel emlékeztünk 
a 10 év eseményeire, névadónkra, korábbi tanulókra, 
tanárokra, melyekre valamennyien büszkén és 
hosszú időn keresztül fogunk majd gondolni. 

Az előkészületek idején tanáraink képeslapot, 
leporellót szerkesztettek, kiállítási anyagot állítottak 
össze és nyomtattak, Csikesz-vásárunkra portékákat 
készítettek. Közben a gyerekek felkeresték volt 
diákjainkat, bepillantást nyertek a múlt iskolájának 
érdekes világába, hallhattak családi történeteket, 
ismerkedtek a környezetükben élő, példaértékű 
református emberek és a gyülekezetek életével.

A megvalósítás háromnapos programsorozata 
iskolatörténeti vetélkedővel indult. A tesztek, 
szövegpótló feladványok után a képfelismerős 
feladatok teremtettek vidám hangulatot. Majd a 
Csikesz önéletrajzok írásakor és az állásinterjún 
kellett megcsillogtatni kompetenciáikat a 
versenyzőknek. 

Múltidéző délutánunkon, ahol három generáció 
mesélt egymásnak, volt drávafoki iskolásokkal 
találkoztak tanulóink. Érdekes történeteket 
hallottak a régmúlt iskolai életről, kipróbálhatták a 
lúdtollal, pennával történő írást is.

Ünnepségsorozatunk méltó befejezésére, a 
harmadik napra érkezett a legtöbb vendég. Az 
istentiszteleten Sümegi Péter, a Baranyai Református 
Egyházmegye lelkészi főjegyzője hirdette az igét. 

2018

„Hálátokat énekeljétek el neki; énekeljetek dicséretet Istenünknek!” Zsolt 14,7
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A gyerekek műsora után volt diákjaink és vezetőink kötötték fel a refis nyakkendőt a 
fogadalmat tévő új gyerekeinknek és pedagógusainknak.

 Köszöntőt mondtak: dr. Nagy Anna, a Baranyai Református Egyházmegye gondnok 
asszonya, dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a Pécsi Református Kollégium 
Igazgatótanácsának elnöke, dr. Kádár Péter a Pécsi Református Kollégium főigazgatója, 
Szatyor Győző, Kós Károly - díjas népi iparművész, Unger Károly, iskolánk lelkésze, Unger 
Károlyné, nyugalmazott igazgató és Varga Marianna igazgató. Átadásra kerültek a Csikesz 
ösztöndíjak. 

Egyházi és intézményi vezetőink, valamint Drávafok, Bogdása, Markóc jelenlegi és - az 
átszervezés alatt - volt polgármesterei megkoszorúzták Csikesz Sándor emléktábláját. 
Szeretetvendégségre hívtuk az ünneplő közösséget, ahol egy anyuka hatalmas tortával 
lepett meg bennünket. 

Az ünnepség folytatásaként vendégeink megtekintették iskolatörténeti kiállításunkat, a 
10 évről szóló ppt-t, és részt vehettek a Csikesz-vásár forgatagában.

2019

„Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk” Zsolt 126,3

Csikeszes közösségünk nagy álma az iskola épületének szépülése, külső megújulása, a 
testnevelés órák, edzések tornateremben tartása. Örömünkre 2019. május 17-én sor került 
tornatermünk alapkőletételére. 

Ünnepségünk közös áhítattal kezdődött, ahol Győrfi Bálint esperes úr szolgált. 
Megtisztelt minket Nagy Csaba országgyűlési képviselő úr is, aki beszédet mondott. 
A templomból vendégeink, iskolánk tanulói, dolgozói az udvarra vonultak. Énekkarunk 

Fogadalmat tevő új diákok Jótékonysági kiállítás és vásár

Diákok a templom padjaiban osztálytanítóikkal. Benczéné Péterfia Karola (bal oldalon),Balatináczné Hum Andrea (jobb oldalon).
Jobb oldalt hátul: Kokas Ignác építész-tervező
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szolgálata és dr. Kádár Péter, a Pécsi Református Kollégium főigazgatójának ünnepi 
beszéde után került sor az alapkő letételére. Az időkapszulát előzőleg megtöltöttük 
tanulóink és tanáraink névsorával, osztályaink jövőnek (unokáinknak) írt üzeneteivel, az 
aznapi újsággal. Elsőseink még egy piros-kék ceruzát is tettek emlékbe, hátha a kapszula 
megtalálói ilyen íróeszközt nem is látnak már. Az időkapszula elhelyezését segítő nemzeti 
színű szalagot Győrfi Bálint esperes úr, Nagy Csaba képviselő úr, dr. Kádár Péter főigazgató 
úr, Unger Károly lelkész úr, Unger Károlyné nyugdíjas és Varga Marianna jelenlegi igazgató 
fogták. Az áldás után elénekeltük iskolánk himnuszát és közös éljenzéssel adtuk jelét 
örömünknek.

Hálásak vagyunk minden felnőttnek, aki idejét, munkáját, energiáját, szeretetét adta 
álmaink megvalósításához. Hálásak vagyunk Istenünknek, kinek szava újra beigazolódni 
látszik.

Varga Marianna 
igazgató

Iskolakerti Alapozó Alprogram

 Az Agrárminisztérium támogatásával 
és az Iskolakertekért Alapítvány szakmai 
koordinációjával 2019 januárjában elindult az 
Iskolakerti Alapozó Alprogram. Az alprogram 
Haladó kategóriájának egyik résztvevője a mi 
iskolánk volt.  Iskolakertünk 2012 óta működik, 
és programunkat példaértékűnek tekintették, 
ezért a fenti Alprogram támogatását (kerti 
szerszámok, aszaló, palántanevelő stb.) 
maga az agrárminiszter, Nagy István úr adta 
át iskolánknak. Az Iskolakert-hálózathoz 
való csatlakozásunk által lehetőségünk volt 

tudásunkat megosztani az országban sok más 
iskolával is: bemutatkoztunk országos hálózati találkozón és szakmai anyagot készítettünk 
iskolakerti kiadványban. Az iskolakert egy új oktatási tér és élményszerű oktatási-nevelési 
eszköz az intézményünkben. Ez a látogatás is megerősített bennünket abban, hogy jó 
úton járunk, amikor hangsúlyozzuk a kert szerepét.

Lantosné Gedő Ibolya 
a tankert vezetője

A tankerti sétát Nagy István agrárminiszter és Nagy Csaba, 
a térség országgyűlési képviselője vezeti.
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Hitélet

Az elmúlt négy év az évfordulók, a megemlékezések 
időszaka volt. Megünnepeltük az 56-os forradalom 60 éves, 
a Reformáció 500 éves és iskolánk újraindításának 10 éves 
jubileumát.

Iskolánk minden évben választ egy bibliai igét, mely 
vezérfonalként átszővi az egész évet. A 2016-2017. tanév igéje 
a Zsolt 32,8 lett: „Bölccsé teszlek és megtanítalak téged az 
útra, melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.” A vezérige 
mindig felkerül az iskola főbejárata fölé, hogy aki csak belép az iskolába, azt az év igéje 
„köszönthesse elsőnek”, hogy az adódó nehézségek, feladatok, megpróbáltatások közepette 
rápillanthassunk, és erőt, hitet, reménységet, vigasztalást, útmutatást meríthessünk 

belőle.
Tekintettel a közelgő Reformáció 500 

éves jubileumára, ebben a tanévben 
elindítottuk a „Sztárai-programot”. Két éven 
keresztül minden hitéleti programunkat 
ez határozta meg. A gyülekezettel egyre 
több közös programot szerveztünk. A 
„Reformáció 500 Sztárai hegedűjétől 
napjainkig” című gyülekezeti pályázatunk 
részeként már olvashattak a szép pesti 
utunkról. Az 1956. október 23-án kezdődött 
forradalom 60. évfordulójára rendezett 
nagy emlékünnepségről is beszámoltunk. 

Ezeknek az alkalmaknak látható lelki eredménye is volt. Több szülő kérte a keresztség 
sákramentumát és tett hitvallást felnőtt konfirmáció alkalmával.

Minden év utolsó kiemelkedő eseménye a szenteste. 2016-ban a különleges családi 
hangulatú estén az „angyalok megjelenése” mellett, új főigazgatónk váratlan megjelenése, 
részvétele is nagy meglepetést okozott. Imádságában a karácsonykor megjelenő mennyei 
fényért adott hálát. Akkor még nem tudta, hogy a diákok műsora is pontosan erről, a mennyei 
fényről fog szólni. A szolgálatok összecsengését látván megerősödtünk hitünkben, hogy 
az Úr is megjelent közöttünk. Az ádventi időszak új feladataként kiléptünk a falak közül 
és elvittük a karácsony örömüzenetét a sellyei szociális otthonba, ahol az igei szolgálat 
(Lk 2,11) mellett a legismertebb karácsonyi 
énekeket adtuk elő. Hazafelé az egyik 
hetedikes diák azt mondta: „Látva az idős 
bácsikat és néniket, igazából most értettem 
meg, mit is jelent igazán a szeretet.” Igen, 
mert aki mást felüdít, maga is felüdül! Több 
éven át a karácsonyi örömhírt távolabbi 
helyre is elvittük. Basal községben tizenkét 
gyermek számára készítettünk „Nyilas 
Misi” csomagot, énekműsorral, áhítattal 
szolgáltunk.
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2017. május 19-én a nagyharsányi 
Református Ifjúsági Találkozóra 
évfolyamonként két diákot vittünk el, akik 
számára e jeles nap jutalomnap volt egész 
évi szorgalmukért. Megerősödött bennem 
és reméljük a résztvevő diákok szívében is 
az a jó érzés, hogy jó reformátusnak lenni, 
jó ilyen közösséghez tartozni. Ennek egyik 
jele, hogy négy diák a továbbtanulás során 
a Refit választotta és felvételt is nyert. 
Hasonló hitmélyítő alkalom volt, amikor 
2018-ban a ballagó diákokkal részt vettünk 

Szigetváron Pintér Béla koncertjén, 2019 őszén Pécsett az „Ez az a nap” evangéliumi 
koncerten. Az Istent dicsőítő műsoron a mai kor zenei stílusában hangszerelték az 
imádságokat, bizonyságtételeket. Jó időnként kitekinteni más felekezetű rendezvényre is 
a református lelki élet frissítéseképpen.

A böjti időszak mindig az elcsendesedés része. Isten indítására 2017-ben fakultatív böjti 
imaközösséget hirdettem az iskolában tanárok és diákok részére. Célunk, Isten akaratának 
keresése iskolánk felújításával, illetve a tornaterem felépítésével kapcsolatosan. E cél 
érdekében lemondtunk valamilyen testi vagy szellemi „desszertünkről”. Első héten a 
kitartás kérdése került előtérbe. Vajon képesek leszünk-e húsvétig böjtölni és imádkozni 
az iskoláért? A második héten a napi ige által Isten rámutatott arra, hogy a felújításnál van 
fontosabb kérdés: „Mit cselekedjem, hogy az örök életet megnyerjem?” A harmadik héten 
Isten egy újabb területre vezetett el: az alázathoz. Ha megvalósulna az álom, vajon milyen 
szívvel és lélekkel vennénk azt birtokba? Vajon tudnánk-e Istent dicsőíteni a csodáért, 
vagy magunknak tulajdonítanánk azt? Aztán a harmadik héten megjött a hír: a pályázat 
nem nyert! Ez a „rossz” hír sem csökkentette, vagy törte szét addigi böjti imádságunk 
erejét. Ugyan világossá vált számunkra a döntéshozók akarata, de még nyitva maradt az 
Úré.  A negyedik héten jelentkezett a szellemi és testi gyomorrontás veszélye. Az ötödik 
héten gyengülő hitünket és böjtünket Isten megerősítette az Augustinus életét bemutató 
film egyik aranymondatával: „Nem mi keressük meg az Igazságot, hanem az Igazság keres 
meg bennünket”. A hatodik héten a csendesnap lelki áldásaival zártuk a böjti időszakot.

2018-ban egy gyülekezeti, 
közel 5 milliós sikeres 
pályázatnak köszönhetően 
tudtuk először megszervezni 
a nyári hittantábort. Harminc 
fiatal jelentkezett, akik 
mindvégig lelkesen vettek 
részt a délelőtti és a délutáni 
programokon. Volt refis diákok 
segítettek a csoportvezetésben 
és a színvonalas foglalkozások 
tartásában. Az utolsó napon 
Patapoklosiban a kazettás 
templomot, Szennán a 
skanzent néztük meg, végül 
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a napot a kaposvári élményfürdőben fejeztük be. Ez az év vízválasztó tagintézményünk 
életében. A 10 éves jubileumunkra már az új iskolavezetés készült egy nagyszabású 
ünnepség keretén belül, melyen hálát adtunk gondviselő Istenünknek. 

2020 tanév tavaszán a koronavírus változtatott hagyományainkon. A hétfői áhítatokat 
szöveges formában juttattuk el tanulóinkhoz. Vasárnaponként online istentiszteletekkel 
erősítettük a szülőket, tanulókat, pedagógusainkat. Ki hogyan használta fel ezt az Isten 
adta „csendet”? Csak remélni merem, hogy jól. A Szentírásban talált igét „Adtam nekik 

időt is hogy megtérjenek...” mindenki maga tudja folytatni. A nehéz helyzetnek nincs 
vége, de karácsony örömüzenete mindenkit meg tud erősíteni: „Ne féljetek, mert ímé 
hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma 
a Megtartó…” (Lk 2,10-11)

Unger Károly 
iskolalelkész

Esélyteremtés

Inkluzív iskolafejlesztés
Iskolánk elnyerte a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak 

Segélyszervezete) és az MRE (Magyarországi Református 
Egyház) által közösen kiírt, inkluzív református iskolák 
pályázatot. Nem egy projektet szeretnénk megvalósítani, 
hanem egy szemléletmódot átadni, mely az oktatás-
nevelés minden mozzanatát áthatva segíti az inkluzív 
értékek beépülését közösségünk mindennapjaiba. 
Nemcsak befogadni szeretnénk, hanem mindenki 
tanulásának és részvételének támogatását igyekszünk 
megvalósítani, törődést, szeretetet átadni. Nemcsak 
embertársaink, hanem önmagunk, Istenünk és 
Földünk számára is. Jelentkezésünk elfogadását 
egy egyéves helyzetelemző munka követte az MRE 

szakembereivel. Önvizsgálatunkat az Inklúziós index dimenziói szerint végeztük. 
Kérdőívek segítségével feltérképeztük a diákok, szülők, tanárok véleményét arról, 
mennyire tartják inkluzívnak intézményünket, mennyire érzik iskolánk légköréről, hogy 
az egymást segítő, támogató, egyenlő esélyeket biztosító. Mentoraink szakmai napokat 
tartottak tantestületünknek. Átvizsgálták 
dokumentumainkat. A tapasztaltak alapján 
fejlesztési tervet készítettünk. A projekttervben 
nyolc terület kapott helyet: konfliktuskezelés, 
érzelmi intelligencia és a tisztelet kultúrájának 
fejlesztése, csoportmunka, tankert és udvar 
fejlesztése, tudásmegosztás, hittantábor 
szervezése. Megírtuk a pályázatot, annak 
megvalósítása folyamatban van. 

A mentorokkal, az Országos Református 
Cigánymisszió és a Pressley Ridge 
Magyarország Alapítvány munkatársaival 
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való kapcsolatunknak a szakmai munkán kívül lett még egy pozitív következménye: a 
hálózati találkozók segítségével megmutathattuk az országban több iskolának, sőt egy 
szerb delegációnak is iskolánkat és inkluzív iskolafejlesztő folyamatunkat, saját értékelő 
rendszerünket és tankertünket.

Tehetségpont
„CsikEszesek”- Drávafoki Tehetségpont a Csikesz 

Sándor Általános Iskolában. Iskolánk 2018 márciusában 
Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett az eddig végzett 
tehetséggondozó munka eredményeként. Intézményünkben 
sokoldalú tehetséggondozó munka folyik interperszonális, 
sport, magyar és angol nyelv, térbeli-vizuális kultúra, zenei és 
természettudományok tehetségterületeken. A szakkör jellegű 

műhelymunkák mellett komplex 
programjaink is vannak: Aranyág-
tehetségnap, Szeretethíd, sportnap, 
egészségnevelési napok, anyanyelvi 
napok, Legyél te is milliomos!... Ezek 
közül két program, az Aranyág és a 
Legyél te is milliomos! jógyakorlatként 
követésre érdemesek a hasonló típusú 
intézmények körében. 2019. május 
17-én – a Református Pedagógiai 
Intézet kiemelt bázisintézményeként – 
tartottuk első bázisintézményi nyílt napunkat. A hozzánk érkező iskolák pedagógusaival 
együtt néztük meg diákjaink kulturális műsorát, az Aranyágat. 

Aranyág - tehetségnap
Tanulóink, tanáraink és a szülők 

összefogásának szép példája Tehetség-
napunk. A tanév során folyamatosan 
készülnek diákjaink, hogy e májusi 
délutánon megmutassák tehetségüket. 
A produkciók között hallhatunk 
verseket, meséket, nevetésre 
ösztönző színdarabokat. A néptánc 
és a moderntánc fellépések alatt a 
nézők is szívesen táncra perdültek. 
Az énekkar népdal- és egyházi ének 
csokrai nemegyszer csaltak könnyeket 
a szemünkbe. Az est során befolyt 
támogatásokból tanulóink országjárását 
és Komplex napi kirándulását 
támogatjuk. 
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Szakkörök
Énekkar, néptánc, képzőművészet
Ünnepi műsorainkat az énekkar és a néptánccsoportok szolgálatai színesítik, varázsolják 

színvonalasabbá. Mindkét foglalkozás a hagyományok ápolására, együttműködésre, a 
tehetség tiszteletére neveli gyermekeinket. Képzőművész szakkörünkre mindig nagy a 
túljelentkezés. Iskolánk belső tereit díszítik a foglalkozásokon született alkotások. Nagy 
sikerrel elindultak házi és iskolák közötti alkotópályázataink is.

Sport

Mozogni, sportolni vágyó gyerekeink három 
sportág: atlétika, kézilabda, labdarúgás edzéseit 
látogathatják. Versenyzési lehetőségünk növekedett, 
mióta focistáink bekapcsolódtak a Bozsik programba, 
kéziseink pedig a SZEO egyesület, a sellyei 
járás Gyermekesély Programja és a diákolimpia 
versenysorozataiba. Hagyományos, háromfordulós 
FOK-FAK kupánkra a pécsi és nagyharsányi iskolások 
is többször eljöttek iskolánkba, hogy összemérjék 
képességeiket kerékpár, asztalitenisz, futás 
sportágakban. 
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Természettudományi gyakorlatok
Minden tanévben lehetősége van hetedikes és nyolcadikos 

diákjainknak egy tanítási napot a pécsi Leőwey Klára Gimnázium 
laborjában tölteni. A kísérletekkel színesített tanórákon lehet 
„boszorkánykodni” a konyhában előforduló anyagokból, 
mikroszkóppal emberi szöveteket vizsgálni, vagy éppen testek 
belső energiaváltozását megfigyelni. A gyerekek ilyenkor 
nagyon aktívak és érdeklődők. A közvetlen tapasztalatszerzés 
fejleszti a természettudományos gondolkodásukat, és kialakul a 
magyarázatkeresés igénye is.

Levéltár
A pályázatok remek lehetőséget 

biztosítanak számunkra, hogy külső 
kapcsolatainkat tovább erősítve vegyünk 
részt tehetséggondozó programokon. 
Ilyen, például a Baranyai Református 
Egyházmegye Levéltára által megpályázott 
és elnyert EFOP-3.3.2-16 „Levéltár-
pedagógia Baranya megyében a köznevelés 
eredményességéért” három éves projekt is.  
A foglalkozások fejlesztik a diákok tanulási 
eredményességéhez és az életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kompetenciáit. A havi szakkörre hat diák utazik Pécsre, a Baranyai 
Református Egyházmegye Levéltárába (BREL), s vesz részt a foglalkozásokon, melyeket 
dr. Ács Marianna vezet. Ezeken az alkalmakon a gyermekek megismerik többek között a 
levéltári alapfogalmakat, a BREL iratanyagát, különböző adatbázisokat. Mindezt játékos 
formában, IKT eszközökkel, kooperatív módszerekkel.  A programsorozat kétfordulós 
vetélkedőjén öt intézmény tanulói mérettették meg magukat. Játékos feladatok, rejtvények 
megoldásával bizonyíthatták tudásukat a diákok. Csapatunk 4. helyezést ért el, jutalmuk 
várlátogatás volt.

Tankert
A tanulókert gondozását felsős tanulóink és a kertész szakkörösök segítővel végzik. Jeles 

alkalmakkor az egész iskola részt vesz a tanulókerti munkálatokban. Heti rendszerességgel 
60 tanuló műveli a kert egyes elemeit, melynek területe megközelítőleg 1 hektár. 

Több pályázatból nyertünk újabb eszközöket, amelyekkel nemcsak öröm a munka, 
hanem változatosabbá is tehető. 

A tanulókert akkor tölti be igazán szerepét, ha tanulóink az iskolából való elballagásuk 
után is művelnek kertet, bár hangsúlyozzuk, nem kertészképzés folyik itt, hanem 
szemlélet- és jellemformálás. Olyan nyitott gondolkodású embereket szeretnénk nevelni, 
akik érzékelik, hogy hol rontottuk el a kapcsolatunkat a természettel, akik a természetet 
nem áldozzák fel a gazdaságosság és versenyképesség oltárán, hanem a fönntartható 
tájgazdálkodást szolgálják. Olyan embereket szeretnénk nevelni, akik értik és érzik a 
környezeti problémákat, és akik tesznek a klímaváltozás hatásainak mérsékléséért. Olyan 
embereket nevelünk, akik tudják, mi a szerepe az elültetett fának, akik tudják, milyen 
fontos az élő talaj, akik számára öröm a kerti munka.
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Szeretjük a kertünket, mert egy élő kísérleti terep, fenntartja a gyermek veleszületett 
kíváncsiságát. Közelbe hozza a természetet, lehetőséget ad ok-okozati összefüggések 
bemutatására, de láthatóvá teszi a diverzitás fogalmát, vagy akár az anyag körforgását.

Szeretjük a kertet, mert más oldalukról ismerjük meg a tanulóinkat, mint amit tantermi 
órán láthatunk. Szeretjük a kertet, mert a kertünk indikátora az iskola összehangolt 
tevékenységének, az együttműködésnek és az egységes szemléletnek.

Egyházi iskola lévén hisszük az ember istenképűségét. Hisszük, hogy az ember 
alkotótársa Istennek és a kert lehetőséget ad az alkotásra. Így a kert az alkotójára és a 
nagybetűs Alkotóra emlékeztet. Ezért is szeretjük a kertünket. 

Ezúttal is szeretnnk megköszönni a gyermekeknek a lelkesedést, a sok ötletelést és 
munkát, a kollégáknak a Kertnyitó és Szeretethíd alkalmakkor a bekapcsolódást a kerti 
munkákba és a technikai dolgozók heti rendszerességgel nyújtott segítségét.

Legyél Te is Milliomos! - értékelő rendszer
Iskolánk saját ösztönző, értékelő rendszere 

hosszú évek óta működik. Az egész tanévet 
átölelve nyújt motivációt a diákoknak, 
és nemcsak a jó tanulóknak, hanem 
azoknak is, akik a közösségért tesznek, pl: 
tankertben dolgoznak, szereplést vállalnak, 
versenyre mennek, jól ügyelnek, segítenek 
a kisebbeknek..., azaz többféle módon, 
de mindenki számára hozzáférhető a 
pontszerzés lehetősége. A gyerekek egy adott 
tőkéhez gyűjtögetik pontjaikat, melyet az 

elvégzett feladataik után kapnak. Év végére kiderül, hogy kik lesznek iskolánk milliomosai, 
ők a tíz, legmagasabb pontszámot elérő diákunk. Jutalmazásuk a tanévzáró ünnepségen 
történik, oklevél, könyv, vásárlási utalvány, színházlátogatás formájában. 

Csikesz-ösztöndíj
A Magyar Művészeti Akadémia és a Pécsi Református Kollégium által alapított díj 

félévente kerül kiadásra a 3-8. osztályos diákjaink között. A 4,75-os tanulmányi eredményt, 
illetve az előző félévhez képest legalább 0,4-es javítást elérő tanulóink részesülnek az 
ösztöndíjban. 
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Tüskés Tibor-ösztöndíj
2017-ben dr. Nagy Anna, Tüskés Tibor özvegye, Tüskés Tibor-díjat hozott létre, támogatva 

iskolánk végzős diákjai közül azokat a tanulókat, akik a kulturális élet, az irodalom terén 
kiemelkedő tevékenységet végeznek a nyolc év alatt, irodalmi versenyeken eredményesen 
szerepelnek. A díj a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra. 

Kiemelt programjaink

Anyanyelvi napok
Iskolánkban nagy hagyománya 

van az anyanyelvi versenyeztetés-
nek, melynek egyik színtere az 
Anyanyelvi napok programsoro-
zat. A programhét több területen 
is nagy élményt nyújt tanulóink-
nak: helyi- és iskolák közötti szín-
vonalas versmondó versenyek, 
játékos vetélkedők. Szépkiejtési 
verseny ad lehetőséget diákjaink-
nak tehetségük bemutatására. Az 
elmúlt négy esztendőben éven-
ként más-más író, költő munkás-
sága köré csoportosítottuk játéka-
inkat, versenyeinket. Ady Endre 
költői munkássága mellett megje-
lent Tüskés Tibor és Fekete István írói hagyatéka is. Az utóbbi irodalmárok köré alkotói 
versenyeket is hirdettünk, melyek portrémunkákban, illetve tájfestészetben, illusztráci-
ókban kerültek kiállításra.  A hét zárásaként „Irodalmi kávéházunkba” invitáltuk a pécsi, 
nagyharsányi, sellyei, zengővárkonyi iskola tanulóit, ahol versmondásban mérettethették 
meg magukat a versenyzők.  

Egészségnevelési napok
Egészségnevelési napjainkon ösztönzést és tudást adunk tanulóinknak az egészséges 

életmód igényének felkeltéséhez, hogy képessé váljanak testi, lelki, szociális egészségük 
védelmére. Négyévente ismétlődő 
témáink: testi egészségünk, lelki 
egészségünk, függőségeink, 
másság elfogadása. A program 
megvalósításában közreműködő 
szakemberek: Sellyei Egészségfejlesztő 
Iroda munkatársai, védőnő, 
fodrász, mentőápoló, rákkutató 
orvos, pedagógushallgató, riporter, 
a Gandhi Gimnázium tanulói, a 

nagyharsányi Gipsy Band, cross training oktató. Emlékezetes foglalkozások: okostányér 
ismertető, osztálybemutatók kontinensek konyháiról, tányér szépségverseny, zenés 
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bemelegítés, cross training, játékos váltóverseny a sellyei sportcsarnokban, beszélgetés 
másságról, célokról, sikerekről dr. Orsós Zsuzsannával, testi funkciójukban korlátozott 
társaink mindennapjainak átélése, ismerkedés az ormánsági, cigány és horvát kultúrával 
(beszélgetés, zene, tánc, ételkóstolás).

 Karácsony és húsvétváró napok

A két legnagyobb keresztyén ünnepre, a karácsonyra és a húsvétra projektnapok keretén 
belül készülünk. Advent utolsó hetében, a karácsonyváró délutánok változatos, népszerű 
programjain a gyerekek izgatottan és örömmel vesznek részt. Ajándékkészítő foglalkozások, 
karácsonyfadíszek készítése, iskolai karácsonyfa feldíszítése, mézeskalácssütés, kulturális 
műsorok, táncház és családi betlehemkészítés szerepel programjaink között, ahova 
szülőket is hívunk. A téli szünet előtti napon zsibvásár és süteményvásár, közös éneklés és 
ajándékbontás az iskolai karácsonyfa alatt, és záró áhítat segít ráhangolódni a karácsony 
ünnepére. Böjt utolsó hetében húsvétváró délutánokat, a szünet előtti utolsó napon 
csendesnapot tartunk, ezzel készülve a feltámadás ünnepére. Délutánonként változatos 
programok: ajándékok készítése, tojásfestés különböző technikákkal, kulturális műsorok, 
táncház, tojáskereső verseny várja a gyermekeket. Csendesnapon a passió történetét 
osztályokra felosztva dolgozzuk fel, majd minden osztály a maga részét bemutatva, együtt 
járjuk végig a nagyhét eseményeit. Ezt a meghitt napot is áhítattal zárjuk. 

Pályaorientációs Nap

Programunkat két éve indítottuk azzal a céllal, hogy a pályaorientációs tevékenység ne 
korlátozódjon a 7-8. évfolyamra, hanem folyamatosan készítse fel tanulóinkat  a tovább-
tanulásra, életpályájuk megtervezésére, különböző szakmák alaposabb megismerése 
során. A két tanévben felsőseink Sellyére utaztak, ahol egy étterem vezetője avatta be a 
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gyerekeket a vendéglátás és a vál-
lalkozás titkaiba. Megismerked-
hettek a tanulók a Tűzoltósággal 
és a Mentőszolgálattal. Betekin-
tést nyerhettek a helyi OTP fiók 
munkájába, és egy állattenyész-
téssel foglalkozó gazda életébe. 
A következő évben a Szakképzési 
Centrum egyik munkatársa a pá-
lyaválasztásról tartott előadást 
felsőseinknek, majd megismer-
kedtek a felszolgáló és az asztalos 
szakma alapfogásaival, betekin-
tést nyerhettek a posta és az Ön-
kormányzat mindennapjaiba.

Alsó tagozatosaink ácsmesterrel, mentőápolóval, rendőrökkel beszélgettek, anyukák 
révén ismerkedtek a műkörmös és virágkötő szakmákkal, és a kicsik nagy örömére 
tűzoltóautó érkezett hozzánk.

Kirándulások

Komplex nap
Minden tanév október eleji kirándulása a Komplex nap. Alsósaink Drávafok és az 

Ormánság, felsőseink a Dunántúl tájainak természeti adottságaival, történelmével, 
nevezetességeivel, kultúrájával, 
hagyományaival, vallásával ismerkednek. 
Az utazást kutatómunka előzi meg. 
Szaktanáraink feladatlapot oldatnak 
meg, prezentációkat, albumokat 
készíttetnek, melyek megoldásához 
tanulóinknak önállóan vagy csoportban 
kutatást kell végezniük. Az előkészítő 
munka felkelti az érdeklődést, és 
megtanítja gyermekeinknek, hogy 
úgy érdemes túrázni indulni, ha előre 
tájékozódnak az úticélról. A vidám, élménydús kirándulások erősítik az összetartozást, s a 

megismert táj, ezen keresztül hazánk 
szeretetének érzését. Az elmúlt négy 
év komplex napi kirándulásai:
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2016/17-es tanév: 
• Alsó tagozat: Látogatóközpont 

Szaporca 
• Felső tagozat: Élménybirtok Bikal

2017/18-as tanév:
• Alsó tagozat: Ormánság: 

Drávaiványi, Sellye
• Felső tagozat: Budapest

2018/19-es tanév:
• Alsó tagozat: Drávafok-Lakócsa, Szentborbás
• Felső tagozat: Pécs

2019/20-as tanév:
• Alsó tagozat: Drávafok, a zengővárkonyi iskolásokkal
• Felső tagozat: Pécsvárad-Zengővárkony

Országjárás
A tanév végéhez közeledve egynapos kirándulást 

szervezünk tanulóinknak, mely során hazánk messzibb 
tájait keressük fel. Az elmúlt négy év során a következő 
városokban jártunk:

2016-17-es tanév: Ópusztaszer-Szeged 
2017-18-as tanév: Hatvan-Gödöllő-Veresegyháza
2018-19-es tanév: Kaszó
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Határtalanul
A Határtalanul pályázat keretében, a pécsi általános iskolásokkal közösen 

utazhattunk határainkon túlra, Erdélybe és Felvidékre, hogy az erőszakosan meghúzott 
államhatárokon kívül maradt magyarság múltjáról, jelenéről személyes tapasztalatokat 
gyűjthessünk. Megcsodáltuk a magyar történelem és kultúra jelentős helyszíneit 
és emlékhelyeit, megelevenedtek közös történelmünk és irodalmunk pillanatai. 
A hazaszeretet, az összetartozás életre szóló élményével gazdagodtunk. 

2017-18-as tanév: Erdély – Lantosné Gedő Ibolya
2018-19-es tanév: Felvidék - Unger Károlyné

Baranya-Szlavónia Történelmi Emléktúra
Iskolánk 19 tanulója és két pedagógusa felejthetetlen 

kiránduláson vett részt 2019. május 30. és június 4. között 
Horvátországban, az Isztriai-félszigeten. Utazásunk első napján 
Medulin városában volt a szállásunk, útközben megtekintettük 
Abbáziát. A második napon Pula, Rovinj, Porec óvárosait, 
nevezetességeit néztük meg, majd Eszékre indultunk, útba ejtve 
Rijekát. Részt vettünk Harasztiban a Magyar Összetartozás Napja 
alkalmából tartott megemlékezésen, ahol néptánc csoportunk 
fellépése színesítette a programot. Kirándultunk a kopácsi rétre, 
Szentlászlóra, Hercegszőlősre, Eszékre, végül ellátogattunk a 
laskói általános iskolába. 

Táborok
Ormánság tábor

A Magyar Művészeti Akadémia tá-
mogatásának köszönhetően „Amit 
még láthatunk, tudhatunk, tovább-
adhatunk” Hagyományfürkésző tá-
bort szerveztünk az Ormánságban 
2017 nyarán. Egy markóci magán-
gyűjtemény megtekintésével, az 
Ős-Dráva Látogatóközpontban tett 
kirándulással, drávai hajózással gaz-
dagítottuk a táborozók ismereteit az 
Ormánság természeti adottságairól, 
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építészetéről, népviseletéről, hagyományairól. Önállóan is kutattak és plakátokat állítot-
tak össze gyerekeink az Ormánságról, közösen készítettünk talpasház makettet, riportok 
keretében felkutattuk Drávafok, Bogdása, Markóc mesterembereit, megismertük a szövő-
szék használatát, megszólaltathattunk hangszereket és kemencében sült, finom langallót 
ehettünk. 

Olvasó és országismereti tábor
Drávafok Község Önkormányzata megnyerte az EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények 

a köznevelés eredményességéért” pályázatot, melynek keretében három, egymást követő 
nyáron tudtunk Olvasó és országismereti tábort szervezni tanulóinknak. A táborozás 
célja volt, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények foglalkozásaikon kívüli 
kompetenciafejlesztést, ismeret- és tudásgyarapítást. A táborokban feldolgozásra került 
Fekete István: Bogáncs, Vuk, illetve Tüskevár című regénye, valamint elkalandoztunk a 
mesék birodalmába is. Ezeket a napokat izgalmas játékokkal, kézműves foglakozásokkal 
és strandon való fürdéssel tettük színesebbé. 

Kirándulásaink során feltérképeztük az Ormánságot, bejártuk a siklósi várat, 
elutazhattunk Keszthelyre és Veszprémbe is. A gyermekek és szüleik is hálásak voltak 
e táborok szervezéséért, mi pedig az Önkormányzatnak, hogy mindezt lehetővé tették 
számunkra.

 „Légy bátor!” tábor
2019 nyarán Sellye város nyertes EFOP-1.5.3.-16 pályázatának köszönhetően 60 gyermek 

két hetes táboroztatására nyílt lehetőségünk. A programot Drávafokon, iskolánkban 
valósítottuk meg, igyekeztünk élményeket és értékeket adni a gyermekek számára. Több 
korosztályból tevődött össze „kis csapatunk”. Célunk volt, hogy a tábor ideje alatt jól érezzék 
magukat, ne unatkozzanak, ezért próbáltunk minél több sportprogramot, kézműves 
foglalkozást és kirándulást besűríteni a két hétbe. Programjaink során mindvégig jókedv 
és vidámság volt jellemző. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, az érdekes 
programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára. 
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Önkormányzat, Drávafok
Drávafok Község Önkormányzata az EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért” nyertes pályázat révén 3 éven át támogatta iskolánk tanórán kívüli 
tevékenységeinek megvalósulását. A heti szakkörök, témahetek, témanapok, versenyek, 
táborok a pályázat támogatásából valósultak meg. Hálásak vagyunk az önkormányzatnak, 
hogy mindezt lehetővé tették számunkra.

Óvoda – Drávafok, Csányoszró
Együttműködésünk során az 

óvodásokkal közös játékos, kézműves 
és tankerti foglalkozásokat tartunk. 
A hozzánk érkező elsős kisdiákok 
már az óvodában megismerkednek a 
tanító nénivel a Minisuli programjain 
keresztül, ugyanis 4 tanórán együtt 
dolgoznak, hogy ízelítőt kapjanak 
az iskola életéből. Szüleiket 

iskolanyitogató alkalmunkra hívjuk, ahol tanórai foglalkozást láthatnak a leendő tanító 
nénivel, és beszélgethetnek iskolánk értékrendszeréről, szokásairól, mindennapjairól. 

Tüskés Tibor iskolapartnerség
2018-ban ismerkedtünk meg és kötöttünk 

megállapodást a Balatonföldvári Széchényi 
Imre Általános Iskolával Tüskés Tibor 
szellemi hagyatékának ápolása céljából, 
mely fontos mindkét iskola számára. Részt 
veszünk egymás versenyein (3 fordulós 
Tüskés Tibor vetélkedő, Kismesemondók 
találkozója, alkotói pályázatok, meseíró 
verseny), és kétnapos cserelátogatásokat 
szervezünk. 
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Versenyeredmények
Kiemelkedő versenyeredményeink

2016/2017
Verseny Tanulók Helyezés Felkészítő tanár

Mesemondó verseny Berze 
Nagy János gyűjteményéből, 
Drávafok

Füles Luca : 4.o. 
Füles Csenge: 5.o.
Kovács Alex: 5.o.
Jóni Vivien: 5.o. 

2.
1.
2. 

különdíj

Bükkerti Bernadett
Finta Adrienn

Versmondó verseny az 1956-
os forradalom emlékére, 
Drávafok

Kovács Rebeka: 7.o.
Jóni Alexandra: 8.o.

2.
különdíj Finta Adrienn

Zrínyi szavalóverseny, 
Szigetvár

Füles Csenge: 5.o.
Jóni Vivien: 5.o.
Kovács Rebeka: 7.o.
Jóni Alexandra: 8.o.

2.
3.
3.

különdíj

Finta Adrienn

Húshagyókeddi 
mesemondó verseny, 
Nagyharsány

Füles Luca: 4.o.
Pápai Szimonetta 2.o.

1.
3.

Bükkerti Bernadett
Kisfali Tiborné

Országos Honismereti 
Levelezős Verseny

Csányi Natasa: 4.o.

Füles Csenge: 5.o.
Csányi Rebeka: 7.o.

megyei 4.
országos 12.
megyei 3. 
megyei 4.

Bükkerti 
Bernadett

Villany-Ászok
„szakmai verseny”,
Pécs

Orbán Marcell: 6.o.
Orsós Sándor: 7.o.
Kovácsevics Richárd 8.o.

megyei 9. Gáspár Katalin

XX. Országos Bibliaismereti 
Verseny

Dusnoki Dalma: 6.o.
Szukics Laura: 7.o.
Kovács Rebeka: 7.o.
Kovácsevics Zoé 7.o.
Lantos Avar: 8.o.

országos 9. Balogh Zoltán

ELT angol verseny
Lantos Avar: 8.o.
Szabó Tamás: 6.o.
Csányi Natasa: 4.o.

94%
93%
90%

Lantosné Gedő 
Ibolya

Országos logikaverseny, 
Győr

Lantos Avar: 8.o. országos 38. 
 Varga Marianna

Reál napi vetélkedő

Dusnoki Dalma: 6.o.
Simara Bence: 6.o.
Szabó Tamás: 6.o.
Füles Csenge: 5.o.
Tóth Viktória: 5.o.

1. Ováry Éva

III. Ormánság kézilabda 
torna, Sellye

5-6.o. vegyes csapat
7-8.o. lány csapat

2. 
1. Varga Marianna

Hortobágyi Nemzeti Park 
levelezős verseny

Lantos Avar: 8.o.
Kovács Rebeka: 7.o.
Szukics Laura: 7.o.
Kovácsevics Richárd 8.o.

10. 

Ováry Éva
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2017/2018
Verseny Tanulók Helyezés Felkészítő tanár

Anyanyelvi napok, 
versmondó verseny, Pécs

Kürtös Tibor
Pápai Szimonetta

1.
különdíj

Ováry Éva
Kisfali Tiborné

Zrínyi szavalóverseny, 
Szigetvár

Kovács Rebeka
Füles Csenge

1.
3.

Juhász Gyula versmondó 
verseny, Drávafok

Orbán Luca
Füles Luca
Füles Csenge
Csányi Rebeka
Kovács Rebeka
Tóth Viktória
Pápai Szimonetta

2.
különdíj

2.
3.
1.
3.

különdíj

Bükkerti Bernadett
Kisfali Tiborné
Finta Adrienn

Zrínyi szavalóverseny, 
Szigetvár

Kovács Rebeka: 8.o.
Füles Csenge : 6.o.

1.
3. Finta Adrienn

Reál napi vetélkedő, Pécs
Kovács Rebeka: 8.o.
Szukics Laura: 8.o.
Szabó Tamás: 7.o.

1.
Lantosné Gedő 
Ibolya 
Varga Marianna

Mindörökké Pécs – 
műveltségi vetélkedő
Pécs 

Kovács Rebeka: 8.o.
Szukics Laura: 8.o.
Orsós Sándor: 8.o.

4. Unger Károlyné

ELC angol verseny

Gyenizse Martin, Ignácz 
Hajnalka, Simara Gergő 4.o.
Füles Csenge: 6.o.
Füles Luca : 5.o.
Szekeres Bíborka: 5.o.
Tóth Viktória: 6.o.

országos 4.

95%
94%
94%
94%

Lantosné Gedő 
Ibolya

Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földrajz-Földtan Verseny, 
Pécs

Szukics Laura: 8.o. megyei 5. Szabó Jenőné

Béres Ferenc Zsoltár- és 
Népdaléneklési verseny Ignácz Liliána: 4.o. ezüst 

minősítés
Szabó Jenőné
Balogh Zoltán

Villany- Ászok 
Pécs

Kovács Alex: 6.o.
Kovácsevics Zoé 8.o.
Orsós Sándor: 8.o.

középdöntő Gáspár Katalin

AUTÓMÁNIA
Pécs

Orbán Marcell: 7.o.
Szabó Tamás: 7.o.
Orsós Sándor: 8.o.

9. Gáspár Katalin

Reformáció 500 futóverseny 
Pécs

Orsós Sándor: 8.o.
Füles Luca: 5.o.
Simara Gergő: 4.o.

1.
2.
2.

Unger Károlyné

Szivacskézilabda torna, 
Sellye 3-4.o. vegyes csapat 2. Varga Marianna
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2018/2019
Verseny Tanulók Helyezés Felkészítő tanár

Kis Mesemondók 
Találkozója, Balatonföldvár

Horváth Ágnes 1.o. 
Petrovics Patrik: 3.o. 

ezüst 
fokozat

Balatináczné Hum 
Andrea,
Benczéné Péterfia 
Karola

Országos logikaverseny, 
Győr

Pandur Noel: 2.o. 
Balatinácz Szlávkó 3.o.

országos 
döntőbe 

jutás

Ováry Éva,
Benczéné Péterfia 
Karola

Medve matek szabadtéri 
csapatverseny, Pécs 

Dusnoki Dalma, Simara 
Bence, Szabó Tamás 8.o.
Benedek József, Csányi 
Natasa, Böhönyei Kristóf 6.o. 
Füles Luca, Géczi Zsolt,: Tóth 
Márk: 6.o.

minden 
csapat ezüst 

minősítés Varga Marianna

Országos bibliaismereti 
verseny, Kecskemét

Ignácz Hajnalka: 5.o. 
Simara Gergő: 5.o.
Gyenizse Martin 5.o.
Diósdi Tamás: 5.o.
Kalányos Péter: 5.o.
Kapuvári Zoltán 5.o.

6. Frank Katalin
Unger Károlyné

Országos zsoltáréneklő 
verseny, Balatonfüred Ignácz Liliána: 5.o. arany

minősítés
Szabó Jenőné

Diákolimpia kézilabda 
5-6. o. fiú megyei döntő, 
Komló 

Tóth Márk, Láng Richárd, 
Kovácsevics Márk, Németh 
Barna, Diósdi Tamás, Simara 
Gergő, Kapuvári Zoltán, 
Gyenizse Martin

5. Varga Marianna

Ormánság kupa kézilabda 
Magyarmecske, Sellye 5-6.o. vegyes csapat 1. Varga Marianna

Ormánság kupa kézilabda, 
Felsőszentmárton 3-4.o. vegyes csapat 3. Varga Marianna

2019/2020
Verseny Tanulók Helyezés Felkészítő tanár

Kis Mesemondók 
Találkozója, Balatonföldvár

Horváth Ágnes: 2.o. 
Pandur Noel: 3.o. 

ezüst 
fokozat

Balatináczné Hum 
Andrea,
Ováry Éva

Paramisza cigány országos 
mesemondó verseny Horváth Ágnes: 2.o. 2. Balatináczné Hum 

Andrea

Országos logikaverseny, 
Győr Balatinácz Szlávkó 4.o.

országos 
döntőbe 

jutás

Benczéné Péterfia 
Karola

Zrínyi Ilona megyei 
matematika verseny Binczky Boglárka 5.o. 12. Varga Marianna
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Elballagott diákjaink névsora

Verseny Tanulók Helyezés Felkészítő tanár

HEBE országos angol 
csapatverseny

TóthViktória: 8.o.
Kotok Kajus: 8.o.
Csányi Natasa: 7.o.
Füles Luca: 7.o.

16. Lantosné Gedő 
Ibolya

Megyei Szépíró verseny Fülöp Anita: 2.o. 2.
Balatináczné Hum 
Andrea,
Szekeres Éva

Kulkikötő országos 
rajzpályázat Pandur Noel: 3.o. első 10 közé 

jutás Ováry Éva

Zengővárkonyi 
tojásmúzeum tojásfestő 
verseny

Szekeres Bíborka 7.o. 
Tóth Viktória: 8.o.

döntőbe 
jutás

Balatináczné Hum 
Andrea

Reformáció emlékfutás, 
Pécs

Diósdi Tamás 6.o. 
PápaiSzimonetta 5.o. 
Kapuvári Zoltán: 6.o.
Tóth Márk: 7.o. 

2. 
3.
3.
3.

Unger Károlyné

Diákolimpia kézilabda 5-6. 
o. fiú

Tóth Márk, Láng Richárd, 
Diósdi Tamás, Simara Gergő, 
Kapuvári Zoltán, Gyenizse 
Martin, Diósdi József, 
Balatinácz Szlávkó, Dalmi 
Dusán

megyei 
döntőbe 

jutás
Varga Marianna

Elballagott diákjaink névsora

2016/2017-es tanév
osztályfőnök:

Varga Marianna

2017/2018-as tanév
osztályfőnök:
Unger Károlyné

2018/2019-es tanév
osztályfőnök:

Lantosné Gedő Ibolya

2019/2020-as tanév
osztályfőnök:
Unger Károlyné

Flaska Karolina
Fodor Nikolett
Jóni Alexandra
Kiss Noémi
Kovácsevics Richárd 
Lantos Avar Tamás
Orbán Barbara Adél
Orsós Ramóna 
Várnai Dorina

Csányi Rebeka Kíra
Ignácz Richárd Dániel
Kovács Rebeka Szilvia
Kovácsevics Zoé
Magyar Zoltán
Orsós Ramóna
Orsós Sándor
Szabó Anasztázia
Szukics Laura

Csonka Gábriel
Dusnoki Dalma
Egri Vivien
Pápai Csaba
Pápai Péter
Simara Bence
Szabó Tamás
Tihanyi Alexandra 
Szilvia

Kalányos Marcell
Kiss Bianka
Kotok Kajus
Kovács Alex Zoltán
Pápai Ágnes
Tóth Viktória
Zsifkó Máté József
Zsifkó Pálma

Tüskés Tibor-díjban részesült tanulóink

2016/2017-es tanév 2017/2018-as tanév 2018/2019-es tanév 2019/2020-as tanév

Jóni Alexandra Kovács Rebeka Dusnoki Dalma Tóth Viktória

Lantos Avar Csányi Rebeka Zsifkó Pálma
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csikesz sándor áltAlános iskolA – drávAfok 

Csikesz Sándor-ösztöndíjban részesült tanulóink

2016/2017-es tanév 
I. félév

2016/2017-es tanév 
II. félév

2017/2018-as tanév 
I. félév

2017/2018-as tanév 
II. félév

Simara Gergő 3.o.
Ignácz Hajnalka 3.o.
Csányi Natasa 4.o.
Szabó Tamás 6.o.
Dusnoki Dalma 6.o.
Szukics Laura 7.o.
Kovács Rebeka 7.o.
Lantos Avar 8.o.
Kovácsevics Richárd 
8.o.

Gyenizse Martin 3.o.
Ignácz Hajnalka 3.o.
Simara Gergő 3.o.
Csányi Natasa 4.o.
Szekeres Bíborka4.o.
Füles Csenge 5.o.
Tóth Viktória 5.o.
Szabó Tamás 6.o.
Dusnoki Dalma 6.o.
Kovács Rebeka 7.o.
Kovácsevics Zoé7.o.
Lantos Avar 8.o.
Flaska Karolina 8.o.

Ignácz Hajnalka 4.o.
Simara Gergő 4.o.
Füles Luca 5.o.
Csányi Natasa 5.o.
Szekeres Bíborka 5.o
Füles Csenge 6.o.
Tóth Viktória 6.o.
Szukics Laura 8.o.
Kovács Rebeka 8.o.

Ignácz Hajnalka 4.o.
Simara Gergő 4.o.
Füles Luca 5.o.
Füles Csenge 6.o.
Tóth Viktória 6.o.
Kovács Rebeka 8.o.
Szukics Laura 8.o.

2018/2019-es tanév
I.félév

2018/2019-es tanév 
II. félév

2019/2020-as tanév 
I. félév

2019/2020-as tanév 
II. félév

Gyenizse Martin 5.o.
Simara Gergő 5.o.
Ignácz Hajnalka 5.o.
Sárközi Marcell 6.o.
Füles Luca 6.o.
Tóth Viktória 7.o.
Füles Csenge 7.o.

Kis Szabó János 3.o.
Balatinácz Szlávkó 3.o.
Petrovics Patrik 3.o.
Simara Gergő 5.o. 
Sárközi Marcell 6.o.

Fodor Zoé 3.o.
Pandur Noel 3.o.
Balatinácz Szlávkó 
4.o.
Petrovics Patrik 4.o.
Simara Gergő 6.o.
Ignácz Hajnalka 6.o.
Kalányos Péter 6.o.

Fodor Zoé 3.o.
Kővári Ákos 3.o.
Pandur Noel 3.o.
Balatnácz Szlávkó 4.
Kovács Nándor 4.o.
Binczky Boglárka 5.
Lehel Zsófia 5.o.
Gyenizse Martin 6.o.
Ignácz Hajnalka 6.o.
Simara Gergő 6.o.
Balog László 7.o.
Ignácz Diána 7.o.
Sárközi Marcell 7.o. 

Kitüntetett pedagógusaink

Unger Károlyné Pro Educatio Scientiarum díj, Pályadíj kategória
Pedagógus Szolgálati Emlékérem

2018
2019

Frank Katalin Bonum Servitium díj 2018

Varga Marianna Pro Educatio Scientiarum díj, Pályadíj kategória 2018

Balatináczné Hum Andrea Pro Educatio Scientiarum díj, Szolgálati díj
 kategória 2020
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ÁLTALÁNOS ISKOLA – PÉCS

Köszöntő

„Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az 
ő nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!” 

Zsolt 100,4-5

A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájába 2017 
szeptemberében érkeztem. Nagy munkálatok voltak az udvaron. 
Dózer, markoló dolgozott azon, hogy helyet készítsen az újnak, 
utánfutós teherautók szállították, daruk emelték helyére a készülő 
jövőt. Kiterített nagy papírok fölött igyekeztünk elképzelni az 
új iskolát, a megálmodott környezetét, sportpályát, játszóteret. 
Emlékezetes maradt számomra, amikor először léphettünk be az 
épületbe, a csupasz, még vakolatlan falak közé, ahol a félig kész 
lépcsőháztöredékekből, helyére illesztett betonelemek között 
igyekeztünk összekapcsolni a tervrajzot a látottakkal. Nekem nem 
sikerült! Aztán néhány hónappal később felkerültek a burkolatok, 

lépcsőházi elemek, üvegezett felületek, szorgoskodtak a festők, színesedett és tisztult a 
kép! Kézzelfoghatóvá vált, hogy a papír kétdimenziós felülete megelevenedik a szemünk 
láttára… Elérkezett az idő, hogy bejárhattuk a kollégákkal, már láttuk a tanári szobát, az 
osztálytermeket, a labor helyét, a tornatermet. ….és a kamionok csak hozták a bútorokat, 
eszközöket, felszereléseket! Elérkezett a nagy nap, átvágtuk a szalagot és beléphettünk 
az új iskolánkba… A gyerekek arcát soha nem fogom elfelejteni, látszott rajtuk, hogy 
csodálják, óvatosan lépdeltek fel a lépcsőházban, és a tágas folyosók, új osztálytermek 
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áltAlános iskolA – Pécs 

elvarázsolták őket. A kulcsra zárható 
egyéni tanulói szekrények komoly 
presztízst jelentettek számukra. Az már 
valami! Hetek teltek el, hogy az ébren 
vagyok vagy álmodok érzésből kialakult a 
megszokott munkaritmus! 

Az új iskola átadását megelőzően kiböjtölt éveket tudhattunk magunk mögött: épületek 
között ingázó tanulók és tanárok, szoros szimbiózis a gimivel, zsebkendőnyi hely a 
tanáriban, feszes beosztás a Sportcsarnokban. Visszatekintve dicséretes csak igazán, 
hogy mennyi megértés, türelem, együttműködés, összefogás kellett ahhoz, hogy azok az 
évek is szép emlékként maradjanak meg mindenki szívében, hogy az a tanulói időszak is 
tartalomban és élményekben gazdag legyen. 

A nevelőtestület is először foglalhatta el új fészkét, a „miénk” várt érzésen túl új 
kihívásokat hozott: soha nem dolgozott még egy épületben a nevelőtestület, a pedagógusok 
közös tanárit, a napi kontakttal járó közös munkát nem próbáltak ki. A szépet, a jót 
könnyű volt megszokni: megvan a helye a pihenésnek, a munkának, a közös kávézásnak, 
jól megférnek az alkotó zsivajjal, az előkészületi munkálatokkal. 

Az új iskola épülete lehetővé tette, 
hogy az oktató-nevelő munkánkban 
is merészebben gondoljunk végig 
szakmai törekvéseket: az idegen 
nyelvek nívócsoportos bontása mellett 
megtehettük ezt matematikából, magyar 
nyelv és irodalomból. A két fontos 
felvételi tantárgy megkülönböztetett 
figyelme mellett a természettudományos 
szakterület is új lehetőségeket kapott: 
korszerű informatika tanterem, robotika 
szakkör, természettudományos labor várja a tanítványokat a kis óvodástól a gimnazista 
korosztályig. 

A sport, a mozgás megszerettetése is új területekkel gazdagodott: rekortán sport 
és kosárlabda pálya, futópálya, tornaterem, játszótér a kicsiknek. A mini lelátó a 
sportszerű szurkolói magatartás elsajátítására kiváló helyszín. A tanítványaink egyéni és 
csapatteljesítménye visszaigazolja az itt folyó munka eredményességét, kosárlabda, foci, 
tájfutás, atlétika terén egyaránt. 

A tárgyi feltételek korszerűek, a környezeti lehetőségek adottak, ehhez kell a pedagógusi 
kreativitás, innovációra való nyitottság, ami a falakat tartalommal, jó lehetőséggel tölti meg. 
Folyamatosan dolgozunk a tantestületi közösség továbbképzésén, rugalmas, innovatív 
szemléletén, keresztyén lelki gondozásán, hitélet erősítésén, mely mind hozzájárul ahhoz, 
hogy kiégésmentes, agilis tanárokkal tudjunk dolgozni. 

A szülői közösség támogató hozzáállása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy eredményes 
és hatékony munkát végezzünk: öröm, hogy találkozik a családok elvárásrendszere az 
iskola értékrendjével. Több területen érződik a bizalom, az összefogás, a közös cél, a jövő 
érdekében, a felnövekvő generáció keresztyén nevelése tekintetében. A jól szervezett 
szülő-tanár bálok, a zsályaligeti családi nap, az iskolabejáró események, egyházi és világi 
ünnepek mind arról árulkodnak, hogy tudunk együtt dolgozni a felnövekvő generációért. 
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Bartisné Gagyi Ágnes, iskolánk igazgatója 2004-2017

A szülők és gyerekek körében növekszik az érdeklődés az iskola iránt, látják bennünk a 
törekvést, hogy jó úton vezessük a gyermekeiket.

A feladataink szerteágazóak, a mindennapok színesek. Törekszünk arra, hogy a 
munkánkkal méltóképpen éljük tanítványaink elé a Szentírás tanítását. Segítsük a szülőket 
és a gyerekeket, hogy örömteli, sokoldalú, tartalmas életet élhessenek, rátaláljanak a 
számukra tervezett pályára, kiteljesedhessenek hivatásukban.  

A 2020. év rendkívüli helyzete, a járvány törölte azokat a programokat, ünnepeket, 
amelyek sokat jelentenek mindannyiunknak, építik a közösséget, erősítik az identitásunkat. 
Átéltük, megtapasztaltuk, hogy milyen nagy szükségünk van egymásra. Elmaradtak a 
családi napok, kirándulások, csendesnapok, versenyek, vetélkedők, sportesemények, 
lesz mit bepótolnunk. A szülők is visszajelzik és igénylik a szorosabb kapcsolatot, a 
találkozásokat. Várom, hogy visszatérjen annak lehetősége, hogy az oktató-nevelő munka 
teljességét megélhessük, elmúljon a bizonytalanság, a félelem, az aggodalom. 

Bartos Erika 
igazgató

Bartisné Gagyi Ágnes, iskolánk igazgatója 2004-2017

Bartisné Gagyi Ágnes 2004-ben kapott meghívást 
a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának 
igazgatói posztjára.  Az akkor hét éve alapított, 
egyre bővülő általános iskolának nagy szüksége volt 
a tapasztalt, új innovációkat hozó vezetőre. Az új 
általános iskola épületének átadásáig sok gondot 
okozott a területi szétdaraboltság, hiszen az Iskola 
több épületben működött, mely jó szervezést, pontos 
információ-közvetítést kívánt tőle. 
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Vezetése alatt indult meg iskolánkban az emeltszintű nyelvoktatás.  Az ő 
kezdeményezésére került bevezetésre az iskolai egyenruha napi használata. Korábbi 
iskolájából hozta, a szülőföldünk jobb megismerését célzó komplex napi projekt ötletét, 
amit itt is nagy sikerrel valósított meg.

Szorgalmazta, hogy a Kollégium pályázatíró munkatársat alkalmazzon, akinek 
segítségével új lehetőségeket nyitott meg intézménye számára. 

Az ő személyéhez fűződik a hétfői áhítat órarendbe történő beépítése, mely nemcsak 
a kezdődő hétre történő lelki feltöltődést, hanem a hirdetések és dicséretek iskolai 
közösség előtti ismertetését is szolgálja. Munkája során a pozitív megerősítést tartotta a 
legfontosabbnak tanulók és kollégák esetében is.

Partnerintézményi kapcsolatot épített ki a Pécsi Tudományegyetemmel, segítendő a 
gyakornoki és pályakezdő pedagógusok munkába való bevezetését. A pályázat sikerének 
következtében Iskolánk az egyetemi hallgatók gyakorlati képzésének helyszíne lett.

Személyén keresztül intézményünk bekapcsolódott a városrész kulturális fejlesztését 
célzó Peer Gynt pályázat stratégiai programjába.

Az intézmény Timóteus Alapítványának kuratóriumi elnökeként szociális 
érzékenységéről tett tanúbizonyságot, amikor felkarolta és segítette rászoruló 
tanítványainkat. Baráti kapcsolatait felhasználva, közbenjárásával a Pécsi Jótékony 
Nőegylet hosszú évek óta támogatja általános iskolánk nehéz sorban élő családjait.

A Pécsi Református Kollégiumban töltött 13 tanéve alatt arra törekedett, hogy iskolánk a 
város ismert és elismert általános iskolájává váljon.

Bartisné Gagyi Ágnes visszaemlékezése
A gyakorló iskolában tanítottam, amikor hívást kaptam a Refiből igazgatói posztra. 

Szerettem a gyakorlóban tanítani, nem volt okom, hogy elmenjek és olyan feladatot 
vállaljak, amit még addig nem csináltam. Mivel őrlődtem a válaszon, azt javasolták, 
hogy figyeljek a Szentlélekre. Vasárnap a 173. dícséretet énekeltük: „Nem vagyunk mi 
magunkéi, de Jézus vére, bére”. Ebből azt hallottam ki, hogyha hívnak, mert a segítségem 
kell, nem szabad csak magamra gondolni, mennem kell. Így 2004-ben kezdtem igazgatói 
munkámat a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájában. Addig az általános 
iskola csak tagozatként létezett, a gimnázium és az internátus mellett egy igazgatóval, 
tagozatvezetővel. Feladatom leginkább az alsó tagozat utáni elvándorlás megállítása 
volt. Csodálatos összmunkával: pedagógusok, szülők, iskolavezetés, igazgatótanács 
együtt alakítottuk ki azt az új tartalmat, ami nemhogy a fogyást állította meg, hanem 
olyan túljelentkezés lett néhány év alatt, ami biztosította, hogy tanulók ülnek majd a 
padjainkban. 

Mindig fontosnak tartottuk az oktatás mellett a nevelést, a fejlesztést, az egyénre 
szabott munkát. Nagyon sok innovációt vezettünk be, keresve az utat, hogy modern, 
mai módszereket használjunk úgy, hogy nem vetjük el a már jól bevált régieket sem. Bár 
pályázni nem tudtunk, mert egyházi iskolák annak idején ezt nem tehették, úgy fel tudtuk 
szerelni termeinket adományokból, karácsonyi vásári pénzekből, hogy jó színtű munkát 
végezhettünk.

Ami vonzóvá tette a Refit, az a nagyszerű tanári testület, akik nehéz körülmények 
között dolgoztak, hiszen öt épületben voltak osztályaink, négy helyen tanári szobánk. 
Elkötelezettségük, gyermek- és szakmaszeretetük volt a biztosítéka annak, hogy az ott 
tanulók jó körülmények között tölthetik napjaikat.
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Látogatás Székelyudvarhelyre (2019)

Egyházunk olyan lelkészeivel működtünk együtt, akik nem csak a hit tudását, megélését, 
de a legfőbb parancsot, a szeretetet is át tudták adni.

Csodálatos volt együtt munkálkodni a tagintézmények létrejötténél. Látni, hogyan 
erősödik létszámban, hatásban iskolánk. Áldásnak éreztem, hogy Drávafokon, 
Nagyharsányban, az óvodánál is részese lehettem a református nevelés-oktatás 
kialakításának.

A koronát az tette fel munkánkra, hogy pályázatunkat az új iskolaépületre elfogadták. 
Sokat imádkoztunk ennek bekövetkeztéért. Bizony nagy változás lehet úgy tanítani, hogy 
gyönyörű tágas hely van minden feladatra. Látszik, hogy Isten áldása van a Refin.

Kívánom, hogy minden nap tudatában legyetek annak, hogy micsoda megtisztelő, 
felemelő feladat, hogy a jövő generáció nevelése a feladatotok, hogy érezzétek az erőt, amit 
Isten a munkátokhoz ad. Érezzék tanítványaitok, hogy minden tettetek, gondolatotok 
azért van, mert szeretitek, féltitek őket, hogy azért kell erőfeszítéseket tenniük, mert ez 
az ő javukat szolgálja.

Áldás, békesség!
Bartisné Gagyi Ágnes 

igazgató 2004-2017

Látogatás Székelyudvarhelyre (2019)

A 4.b osztály négy éves együttlétét koronázta meg az év végi osztálykirándulás. Nagy 
várakozás, izgalom, valamint a testvérosztály áprilisban tett látogatása előzte meg a közel 
800 km-es utazást. 

Június 14-én indultunk a hosszúnál is hosszabbnak tűnő útra. A nap végén a díszes 
fogadtatás egy pillanat alatt elfeledtette velünk az utazás minden nyűgét. A szállásadó 
családok, barátaink gondoskodtak rólunk a kint töltött napok alatt. Együtt keltünk 
másnap útra, hogy Korondon kipróbálhassuk az agyagozást, lebuszozzunk a parajdi 
sóbányába, ahol páratlan látványban volt részünk. A Medve-tónál, Szovátán, kisvonattal 
körbevittek bennünket a híres üdülő hely utcáin.

A vasárnapot mindannyian a fogadó családokkal töltöttük. Ki-ki kívánsága szerint 
tölthette a napot kalandparkban, strandon, bobozással, hegymászással, mozizással. 
Hétfőn nem győztük egymásnak mesélni, ki mit látott, mit csinált!

Várt még ránk a Békás-szoros, ahol szembesültünk azzal, milyen parányiak is vagyunk 
a hatalmas sziklafalakhoz képest. Végig sétáltunk a szoroson, utolsó zsebpénzünkön 
ajándékokat vásároltunk az otthoniaknak, Máréfalván kemencében sült túrós lepényt 
vacsoráztunk.

Nem volt könnyű az utolsó nap reggelén a búcsú. Annyi közös emlék birtokosai lettünk, 
évekig töltekezhetünk belőle! Aztán, ha halványodni kezd az emlékezés, talán újra útra 
kelünk majd, hogy elmélyítsük a képeket és a barátságokat a szívünkben.

Köszönjük mindenkinek, hogy lehetővé tették a kincsek gyűjtését: az udvarhelyi 4.a 
osztály fogadó családjainak a gondoskodó szeretetet; iskolavezetésünk anyagi, erkölcsi 
támogatását; szüleink aggódó, mégis elengedő hátterét!

Réderné Hegedűs Andrea és Matesz Kinga  
kísérő pedagógusok
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Erzsébet tábor

A 2019/2020. tanév nyarán iskolánkban hét turnusban vehettek részt a gyerekek Erzsébet 
táborban.

Sok családnak jelentett könnyebbséget, hogy minimális anyagi ráfordítással, 
biztonságban, a református szellemiség jegyében, felkészült pedagógusokkal tölthették 
a nyár egy részét a gyermekek. Iskolánkból 75 gyermek élt a lehetőséggel, többségük két 
turnusban is részt vett, de akadt, aki mind a hét tábori héten velünk tartott. A gyerekek 
minden héten részt vettek a vírusismertető programon, ahol megtudhatták, hogyan 
védekezhetünk hatékonyan, hogyan vigyázhatunk egymásra, ezzel önmagunkra is. 
A tábor során nagy hangsúlyt fektettünk az önismeretre, a csapatban közösen együttes 
munkálkodásra is. Fontos volt számunkra, hogy a gyermekek érezzék át, milyen jó érzés 
és milyen fontos, hogy számíthatnak egymásra. A lelki egészség mellett fontos a testi 
épség is, így a tábor mindennapjaiba és egy nap kiemelten szerveztünk sporteseményeket. 
Ekkor a gyerekek új sportágakkal, sor- és csapatversenyekkel ismerkedhettek meg, 
valamint nagy hangsúlyt kapott a szabad kreatív játék is. „Ép testben ép lélek.” A testet 
minőségi, vitamindús, és rostban gazdag ételekkel kell táplálni. Bibliai ételkóstolónkon 
megízlelhettük, hogy Jézus korában milyen finom és mennyire egészséges ételeket 
lehetett fogyasztani. Természetesen nem maradhattak el a különleges, számunkra kissé 
ismeretlen étkek sem. Igyekeztünk folyamatosan szem előtt tartani, hogy minél kevesebb 
nem újrahasznosítható anyagot használjunk a táboroztatás folyamán, így készültek 
különböző alkotások elsősorban műanyagból. A környéket megtisztítottuk az eldobált 
szeméttől, valamint az udvarunk és osztályaink szépítésére ültettünk egynyári, illetve 
évelő növényeket is. Ápoltuk hagyományainkat, tanultunk népi gyermekjátékokat, 
dalokat, jól kifáradtunk a délelőtti nagy össznépi néptánctanuláson. A kellemes hetekből 
sosem maradhatott ki a kirándulásunk Orfűre. Itt megismerkedtünk a különböző típusú 
malmokkal, a papírmerítés érdekes, varázslatos világával, valamint a tanösvény buja 
növényzetével, érdekes állatvilágával.

Úgy gondolom gyermeknek, felnőttnek egyaránt lélekemelő heteket töltöttünk együtt.

Hegedűs Mónika 
tanító
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Határtalanul program

Az elmúlt években intézményünk több mint 350 hetedik és tizenegyedik évfolyamos 
tanulója járt a szomszédos országok magyarlakta területein a Határtalanul Program 
keretében. Állami támogatással 5-6 napos osztálykiránduláson vettek részt, hogy a 
magyarsággal kapcsolatos ismereteiket megerősítsék és bővítsék. Végigjárva ezeket a 
helyeket, megelevenednek a magyarból és történelemből tanultak. Más szintre helyeződik 
a tudás, ha személyesen nézhetünk körbe a Vereckei-hágóról, ha lépdelhetünk a munkácsi 
vár vagy a vajdahunyadi vár boltívei alatt, ha Nagyszalontán szavaljuk közösen a Toldit, ha 
a csíki havasok fenyőinek zúgását hallgatjuk.

A program részeként lehetőség nyílik külhoni gyermekekkel való találkozásra, és 
beszélgetésre, ezáltal személyes tapasztalásokat szereznek diákjaink a határokon túli 
magyarság jelenlegi helyzetéről. 

Sajnos a 2020 tavaszára tervezett székelyföldi körút elmaradt, de reménykedünk abban, 
hogy a tanév során a 7. évfolyamos tanulóink eljutnak Délvidékre.

Az alábbiakban már elballagott diákjaink székelyföldi élménybeszámolóiból 
szemezgetünk:

2018 tavaszán 59 hetedik évfolyamos diák utazott a 
Partiumon át Székelyföldre. A Szent Ferenc Alapítvány 
Gyermekotthonának (Tusnádfürdő) vittek édesség- és 
könyvadományt, melynek összegyűjtésében az egész 
iskola részt vett.
„Már a tavalyi évben eldöntöttük, hogy az idei 

osztálykirándulásunk különleges lesz: Erdélybe 
utazunk. Amikor eldőlt, hogy meglátogatjuk a Szent 
Ferenc Alapítvány tusnádfürdői gyerekotthonát, akkor 
kezdtük el az iskolai gyűjtést. Köszönjük, hogy az Iskola minden tanulója a szívén viselte 

ezt az ügyet, így közel 20 doboznyi ajándékkal 
indultunk el. 

Meglátogattuk a Hunyadiak ősi fészkét, 
Vajdahunyad várát, amely az egyik legépebben 
fennmaradt várunk, hiszen a történelem 
viharai elkerülték. Hunyadi János építtette 
és itt nevelkedett Hunyadi Mátyás. A várat 
magunk fedezhettük fel.

Míg az első két nap épített örökségünkkel 
ismerkedtünk, a következő két napban 

Erdély természeti szépségeit csodálhattuk meg. Igazi látványosság volt a magashegyi 
táj: haragoszöld legelők, rohanó patakok, óriási fenyvesek, kanyargó szerpentinek – 
ahol buszunk alig tudott felkapaszkodni – lélegzetelállító kilátással. Legszívesebben 
100 méterenként megálltunk volna nézelődni. Az 1257 m magas Pongrácz-tetőn végre 
megtehettük ezt. 

Vasárnap a Gyimesekben jártunk, eljutottunk egészen az 1000 éves határig. A Magyar 
Királyság határa itt húzódott már 1001-től egészen Trianonig. Felmásztunk az ősi 
Rákóczi-vár romjaihoz és a Tatros folyó kanyarulatából áttekinthettünk Moldvába. Ibolya 
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néni az utazásunk 
során végig sok helyi 
mondát mesélt. Voltak 
számunkra ismertek 
is. A gyimesi hegyek 
oldalán láthattuk Szent 
László lova patkójának 
nyomait is.

Székelyföld legszebb falujában aludtunk az utolsó éjszakán, a festői szépségű Torockón. 
A falu fölé magasodik a Székelykő, amely olyan, mintha egy alvó óriás őrizné a települést. 
A szállásunk olyan volt, mintha visszaléptünk volna az időben: festett faragott bútorok 
fogadtak bennünket. És székely töltött káposztát vacsoráztunk.”

A kirándulás hat napja így 
foglalható össze tömören: 
2200 km – 6 nap – 1200méter 
szintkülonbség – 35 helyszív 

– 0 medve – ÉLETRE SZÓLÓ 
ÉLMÉNYEK!

Sok élménnyel, örömmel érkeztek haza Kárpátaljáról 2019 májusában iskolánk tanulói. 
A diákok, kísérőtanáraikkal bejárták a vidék több magyarlakta települését, meglátogattak 
sok-sok történelmi emlékhelyet. A diákok beszámolóiból szemezgetünk:
„Alsósztregován a Madách-kúriát és az ott látható izgalmas múzeumot kerestük fel, 

majd a kastélyparkban tett séta során helyeztünk el koszorút a Madách-mauzóleumnál. 
Gombaszögön megtekintettük egy középkori Pálos-monostor régészeti feltárásait és 
az ott működő cserkésztábort. Várhosszúréten, ahol megszálltunk, a templomkertben 
a 2. világháború áldozataira emlékeztünk és az ott felállított kopjafánál koszorúztunk, 
énekeltünk. Este, vacsora után túráztunk a Buzgó forráshoz. Útközben megcsodáltuk 

az ott élő, nagy számban előforduló foltos 
szalamandrákat is.

Kassán a Szent Erzsébet-főszékesegyházban 
megkoszorúztuk a nagyságos fejedelem, 
édesanyja, a munkácsi hős, Zrínyi Ilona és 
gróf Bercsényi Miklós generális sírhelyét. A 

rodostói házban a nagyságos fejedelem életéről 
elhangzottak és látottak mély benyomást tettek 
ránk.

A Vereckei-hágóra is kirándultunk, ahol 
a tiszaháti felkelők lengyel zsoldosokkal 
megerősített 3 ezres serege kelt át, élükön II. 
Rákóczi Ferenccel. Vezérszállás település a 



211

Hitélet

fejedelem első, újra magyar földön töltött 
éjszakájának emlékét őrzi. E vidéket a ruszinok, 

„Rákóczi leghűségesebb népe” lakják.
Megálltunk Szolyván, a “málenkij robot” 

áldozatainak emléket állító parkban. Szinte 
minden kárpátaljai magyar- és németlakta 
településről voltak áldozatai a szovjet 
népirtásnak.”

 Spangenberger Andrea 
osztályfőnök

Hitélet
2016-2017

Osztályszolgálatok
Ebben a tanévben az osztályszolgálatokon a diákok bekapcsolódtak a dr. Kádár Péter 

főigazgató kezdeményezésére indult Sztárai Programba. A gyülekezeti istentiszteleti 
szolgálatokon elsősorban Sztárai Mihály által írt énekek és zsoltárparafrázisok hangzottak 
el, valamint a szolgálat témája is egy-egy zsoltárhoz kötődött. Az osztályok felkészülését a 
hittanoktató munkaközösség tagjai segítették.

Ezeken az alkalmakon dr. Kádár Péter főigazgató hirdette Isten igéjét a gyülekezetekben. 
Minden alkalommal ismertető hangzott el a Kollégiumról, az intézményben folyó 
munkáról. A gyülekezetek tagjai megtekinthették a Pécsi Református Kollégium történetét 
bemutató kiállítást.

Refifi
A 2015/2016. évi tanévben az akkori 7. osztályosokkal elindult a Refifi csoport működése. 

A jelenlegi 7. osztályosokkal új csoport indult el Kovách Péter vezetésével. Nehéz volt olyan 
időpontot találni, amely minden jelentkezőnek megfelelő a diákok sok elfoglaltsága miatt. 
Végül a csütörtök 7. órában állapodtunk meg mindenkinek. Az alkalomra rendszeresen 
4-5 diák járt. A témák a diákok kérése alapján alakultak. A csoportra jellemző a bibliai, 
teológiai kérdések iránti érdeklődés. A 8. osztályosok a középiskolai felvételire való 
felkészülésük miatt kérték, hogy a csoport csak a 2. félévben induljon el. A félév során 
több témáról beszélgettünk a résztvevő diákok javaslatára. A beszélgetések egy részében 
személyes kérdéseikre kerestük a választ. Megbeszéltünk különböző konfliktusmegoldási 
lehetőségeket.

RefiBand
A tanév egyik első áhítatán meghirdettük, hogy szívesen várjuk egy zenekarba azokat 

a diákokat, akik valamilyen hangszeren tanulnak. A meghívásra többen is jelentkeztek. 
Így alakult meg Fekete Etelka tanárnő vezetésével a RefiBand. Az együttes tagjainak 
száma a tanév során egyre gyarapodott, kiegészült énekesekkel is. Van köztük gitáron, 
fuvolán, klarinéton, billentyűs hangszeren játszó gyermek. Az együttes a tanév során 
minden hétfőn, a reggeli áhítat elején szolgált egy-egy új ifjúsági énekkel, amit mindig 
megtanítottak a résztvevőknek. A zenekar aktív résztvevője volt a középiskola aulájában 
szervezett „Adventi üzenet” programnak. Itt több alkalommal is szolgáltak. Felléptek a 
Nagyharsányban megrendezett Baranyai Református Diákok Találkozóján. Itt adták első 
önálló koncertjüket. 

Csoportunk a Vereckei–hágón, a honfoglalás emlékművénél
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A zenekar szolgálata egyrészt azért fontos, mert megismerteti a keresztyén ifjúsági 
énekekkel a diákjainkat. Másrészt azért, mert több gyermek számára a zenekarban való 
szereplés ad önbizalmat, elismerést, ami számukra nagyon fontos, hiszen legtöbben, 
egyébként az osztályközösségben háttérbe szorulnak.

Terveink szerint szeptembertől zenés evangelizáció keretében egy-egy hétvégén más-
más településen szeretnénk szolgálni énekekkel, zenével, rövid áhítattal.

Hétkezdő reggeli áhítatok
A hétfő reggeli áhítatok újdonsága, hogy az áhítatok elején a RefiBand Fekete Etelka 

vezetésével egy-egy ifjúsági éneket tanított meg a résztvevőknek. Az énekeket az alkalmak 
többségén projektorral kivetítettük, hogy mindenki lássa a szöveget, és közösen tudjunk 
énekelni. Fontosnak tartjuk az ifjúsági énekek megtanítását, közös éneklését, hiszen ezek 
szövege és dallama közelebb áll az általános iskolás korosztályhoz. Az ifjúsági énekek 
használata mellett fontosnak tartjuk a református énekeskönyv énekeinek megtanítását és 
használatát is. Az áhítatok végén általában éppen ezért énekeskönyvi énekeket énekelünk.

Az áhítatok többségén az igeszolgálatokat ppt egészítette ki. A képanyag segítette a 
történet megértését, feldolgozását a gyerekek számára.

Könyvjelzők kiosztása
Az idén is hétfő reggeli áhítatokon került sor a diákok kiemelkedő istentiszteleti 

részvételének jutalmazására igés könyvjelzővel. A könyvjelzők elkészítését ebben az 
évben is Csambalik Zsófia római katolikus hitoktató vállalta. Szeptembertől kezdve 
a könyvjelzőkre a jutalmazott nevét az osztályfőnök írja rá, Bartisné Gagyi Ágnes 
tagintézményvezető, adja át a jutalmazott részére.

Tanári bibliaóra, Bibliaiskola, Imakör
A tervezett rend szerint ezek az alkalmak megtartásra kerültek. Sajnos egyik alkalmon 

sem növekedett a résztvevők létszáma annak ellenére, hogy szerda helyett néhány 
alkalommal áthelyezésre került a bibliaóra időpontja csütörtökre annak érdekében, hogy 
azok, akik szerdán nem érnek rá, eljöhessenek csütörtökön. A kérdést meg kell beszélni 
a tantestület egészével, javaslatokat kérve olyan időpontra vagy olyan rendszerre, amikor 
többen el tudnának jönni ezekre az alkalmakra. Azt is meg kell közösen beszélnünk, 
hogy a tantestület tagjainak milyen más formára lenne igényük. Elképzelhetőnek tartom, 
hogy a most alkalmazott formák (bibliaóra, bibliaiskola) helyett többen más formában 
lennének szívesen együtt és foglalkoznának a Szentírás tanításaival. 

Az alkalmakon résztvevők között legtöbbször élénk párbeszéd alakult ki, megosztottuk 
egymással tapasztalatainkat, gondolatainkat a felmerült kérdésekről.

Az Imakör alkalmait minden hónapban más napon tartottuk, ezzel biztosítva annak a 
lehetőségét, hogy azok is részt tudjanak venni, akiknek nulladik órájuk van vagy ügyelnek. 
Ennek ellenére az Imakörre járók létszáma átlagosan 4-5 fő volt. 

Ismerd meg a Bibliát! – memoriterek kijelölése
A memoriterek anyagát idén is Szűcs-Barka Adrienn állította össze. Az a tanuló, aki 

minden hónapban felmondta a kijelölt részt, a tanévzáró istentiszteleten kupát kapott.
Napi bibliaolvasó vezérfonal
Ebben a tanévben is Kovách Péter állított össze bibliaolvasó vezérfonalat külön az alsó és 

a felső tagozatosok részére. A kijelölt igeszakaszokat az első órát tartó pedagógus olvasta 
fel a hozzájuk tartozó magyarázatokkal együtt.
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Drámapedagógiai foglalkozás szervezése
A 3. b osztályban jelentkező magatartási, fegyelmezési problémák kezelése érdekében 

Kovách Péter javaslatára Bognár Csaba drámapedagógus, pszichológus, munkatársával 
együtt kéthetente drámapedagógiai foglalkozásokat tartott az osztályba járó gyermekek 
számára. Ezeken az osztályban tanító pedagógusok is részt vettek. A visszajelzések alapján 
a foglalkozások sokat segítettek a felmerült problémák kezelésében, megoldásában. 
Az ötletet az adta, hogy Bognár Csaba évek óta tart ilyen foglalkozásokat a Nagyharsányi 
Református Általános Iskolában.

2017-2018
A Reformáció 500 éves évfordulójával kapcsolatos események lebonyolítása, szervezése
ReforMaraton 500. Néhány lelkes erdélyi fiatal, Bardócz Csaba református lelkipásztor 

vezetésével azt a célt tűzte ki, hogy a reformáció 500. évfordulója alkalmából minél több 
magyarországi, erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai településre eljuttatja a Luther 
Márton 95 tételének magyar fordítását tartalmazó táblát. Több mint 5700 km-t tettek 
meg októberben. A 95 tétel szövege így megismerhető lesz mindazok számára, akik a 
templomok, imaházak, iskolák falán, ajtaján elolvassák azt. Az útjukat természetesen az 
eredeti helyszínen, Wittenbergben kezdték, ahol Luther 1517. október 31-én kiszögezte 
tételeit a vártemplom kapujára. Október 4-én, Zalaegerszeg és Fonyód után érkeztek 
hozzánk. A 95 tételt tartalmazó táblát az intézmény olyan pontján szeretnénk elhelyezni, 
ahol minél többen láthatják majd.
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Refifi
Ebben a tanévben a 8. osztályosok részére tartottam alkalmakat. Az alkalomra 

rendszeresen 4-5 diák jár. A témák a diákok kérései alapján alakultak. Terveztük a 6. és 7. 
osztályos csoport elindítását, de ez időhiány miatt nem valósult meg.

Hétkezdő reggeli áhítatok
A hétfő reggeli áhítatokon Fekete Etelka vezetésével a hangszeren tanuló diákok egy 

csoportjából alakult RefiBand szolgált. Ők az áhítatok elején egy-egy ifjúsági éneket taní-
tottak meg a résztvevőknek. Az énekeket az alkalmak többségén projektorral kivetítettük, 
hogy mindenki lássa a szöveget és közösen tudjunk énekelni. A zenekar aktív résztvevője 
volt a középiskola aulájában szervezett „Adventi üzenet” programnak és több önálló fellé-
pése, szolgálata is volt. 

Tanári bibliaóra, Bibliaiskola, Imakör
A tervezett rend szerint ezek az alkalmak megtartásra kerültek. Sajnos egyik alkalmon 

sem növekedett a résztvevők létszáma annak ellenére, hogy szerda helyett néhány alka-
lommal áthelyezésre került a bibliaóra időpontja csütörtökre annak érdekében, hogy azok, 
akik szerdán nem érnek rá, eljöhessenek csütörtökön. A második félévben a bibliaórákat 
Fodor Ákosné tartotta kéthetente, a Biblia kiemelkedő nőalakjairól. A Bibliaiskola alkal-
mait Kovách Péter tartotta, melyek témája a Hegyi beszéd (Mt 5-7) volt. Az alkalmak idő-
pontjának kérdését meg kell beszélni a tantestületek egészével, javaslatokat kérve olyan 
időpontra vagy olyan rendszerre, amikor többen el tudnának jönni ezekre az alkalmakra.

Adventi üzenet
Az adventi időszak minden tanítási napján a nagyszünetben is közös éneklésre hív-

tuk a diákokat és a tanárokat. Több alkalommal élő zenei kísérettel énekeltünk. Sokszor 
hangszeres kíséret nélkül énekelt a tanárokból és a diákokból összegyűlt alkalmi kórus. 
Az énekek szövegét minden alkalommal kivetítettük. A sorozathoz Pap Tamás énektanár 
készített szignált, amivel hívogattuk a hallgatóságot. Az alkalmak célja az volt, hogy az 
adventi, karácsonyi dalok közös éneklésével, hallgatásával egy rövid időre megállítsuk a 
pedagógusokat, diákokat, és segítsük az ünnepre való „ráhangolódást”.

2018-2019
Bibliaosztás
November 13-án minden felső tagozatos diákunk részére a Gedeon Társaság segítségével 

Újszövetséget ajándékoztunk.
Istentiszteleti részvétel
Az új Házirend évi 20 istentiszteleti alkalmon való részvételt ír elő a tanulók számára. 

Félévkor és tanév végén az istentiszteletre járás adatait bekértem az osztályfőnököktől. 
Félévkor írásban kértük a kevés istentiszteleti alkalmon résztvevő gyerekek szüleit, hogy 
gondoskodjanak a vasárnapi istentiszteleten való részvételről. Tanév végén újból kértünk 
beszámolót az osztályfőnököktől. Azoknak a gyerekeknek a szüleit, akik csak 12 alkalom-
mal,  vagy annál kevesebbszer vettek részt istentiszteleten, Bartos Erika igazgatónővel 
együtt beszélgetésre hívtuk. A beszélgetések során különböző okok derültek ki. Igyekez-
tünk minden esetben segítséget nyújtani tanácsainkkal, javaslatainkkal a családoknak. 
Több esetben kiderült, hogy a gyermek nincs megkeresztelve. Ezekben az esetekben is 
kértük a szülőket, hogy a Házirend előírásait tartsák be és intézkedjenek gyermekük meg-
kereszteltetéséről. 
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Pedagógus csendesnapok
2018. augusztus 23. Tanévkezdő csendesnap. Pogány-Zsályaliget
Téma: A keresztyén kommunikáció
Előadás megbeszéléssel. Csoportos feldolgozás
2019. június 28. Tanévzáró csendesnap
Téma: Változás
Csoportos beszélgetés, imaséta

2019-2020
Hétkezdő reggeli áhítatok
Az új iskolaépületben levő tornaterem lehetőséget adott arra, hogy az alsó és a felső 

tagozatosok két helyszínen, külön-külön tarthassák a reggeli áhítatokat. Az alsósok a 
tornateremben, a felsősök pedig a sportcsarnokban gyűltek össze. Ezzel egy régi vágyunk 
valósult meg. Lehetővé vált a korosztálynak megfelelő, őket érdeklő témák alapján a 
reggeli áhítatok tartása. Az alsós áhítatok gazdája Kisóvári-Németh Márta lelkipásztor, a 
felsősöké Kovách Péter lelkipásztor.

Az alsós RefiBand megalakulása
Mivel az alsó tagozatosok külön tartják a hétfő reggeli áhítatot, szükségessé vált az alsós 

RefiBand megalakítása. Ennek vezetését Tomics Annamária tanítónő vállalta. Elsősorban 
a saját osztályából (2.a) válogatta ki a gyerekeket, de természetesen lehetőség volt 
bármelyik osztályból a csatlakozásra.

Kovách Péter 
intézményi lelkipásztor

Hittanos napok, csendesnapok

„A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre 

felkészített legyen!”  1Tim 3,16-17

Sokféle állítást lehet hallani a Bibliáról. A Biblia az élet könyve. Isten szava, beszéde, 
üzenete, kijelentése. Útmutató, mérőzsinór, kánon.

Akárhogy is, a Biblia a keresztyén hívők legfontosabb könyve, amelyet jó tanulmányozni, 
hogy megismerhessük Teremtőnket. Közelebb kerülni Istenhez - erre törekszünk az 
iskolai hittanórák, áhítatok, reggeli igeolvasások, valamint a csendesnapok, hittanos 
napok alkalmain is. 

Hittanos napokat (alsóban hittanos hetet) 2004 óta rendszeresen szervezünk az 
iskolánkban. A célunk a Szentírás vagy a hithősök életének mélyebb megismerése, a 
gyermekek számára pedig önmaguk kipróbálása is. A bibliai témák évről évre mások, a 
feladatok megoldásához pedig olykor nem árt egy kis kreativitás.

Az alsósok hittanos hete magában foglal dramatizálást, szövegmondást, éneklést, festés-
rajzolást, de aki mélyebb bibliai ismereteiről szeretne számot adni, annak teszt írására is 
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lehetősége van. A felsősök délutánján a diákok csoportokban adnak számot tudásukról, 
memóriájukról, együttműködésükről és fantáziájukról.

Tanévenként két csendesnap is szerepel az éves programban. Népszerű a kirándulással, 
városi barangolással egybekötött program. Volt olyan év, amikor a baptista, evangélikus 
és zsidó felekezetek templomát, imaházát látogattuk meg, 2018 őszén „kincskeresés” 
céljából a belvárosban elrejtett feladatokat kellett megoldani. Tavaly úgy döntöttünk, 
hogy az évek óta meglévő gyakorlaton egy kicsit változtatunk, azaz nem a reformációhoz, 
hanem az adventhez kötjük az első félévi alkalmat. Ötletes megoldások kerültek ki Jézus 
születésének történetéhez kapcsolódóan. És amíg elkészültek az osztályalkotások, néha 
kapkodtunk és vitatkoztunk, de inkább remekül szórakoztunk, nevettünk, ötleteltünk és 
közelebb kerültünk az Úrhoz és egymáshoz!

Duchnovszky Julianna 
tanító-hitoktató

Egy szabadon választott szép bibliai idézet

2019 adventi csendesnap - állókép

A wittenbergi vártemplom kapujára Luther kiteszi a 95 pontot

A következő feladatra várva 2017-es hittanos napon2018. csendesnap. Feladatmegoldás a Barbakánnál….
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A PRK Általános Iskolájának dicsőítő zenekara
„Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála, együtt mondjunk háladalt, közös ének áldja…” 
Ez a népdalzsoltár, melyet a Kárpát-medencei Református Tanévnyitón énekelt a 

RefiBand, megfogalmazza a zenekar küldetését. Mindannyian, akik az elmúlt négy évben 
tagjai voltunk/vagyunk a csapatnak, elmondhatjuk, hogy milyen jó közösen énekelni, 
zenélni az Úr dicsőségére és egymás örömére. Hálásak vagyunk azért a sok élményért, 
melyet egy-egy fellépés, szolgálat vagy akár a hétfői közös áhítatokon való dicsőítés adott. 

A RefiBand 2016 őszén alakult Kovách Péter, az általános iskola lelkészének 
kezdeményezésére. Az általános iskolásokból álló zenekar alapításának elsődleges célja 
az volt, hogy az áhítatokon, melyeken iskolai közösségünk összegyűlik, zenei szolgálattal 
segítse az igehirdetőt, éneklésre buzdítsa a diákságot. Az idő múltával azonban egyre több 
feladat hárult a RefiBand-re. 

Zenei szolgálat az iskolai rendezvényeken
A lelkes kis csapatot most már szinte minden iskolai rendezvényen felkérik zenei 

szolgálatra. Legyen ez csendesnap, adventi alkalom, karácsonyi hangverseny, böjti 
istentisztelet, ifjúsági találkozó vagy akár az évzáró ünnepség. Az együtt éneklés részévé 
vált az elmúlt évek alatt az iskola rendezvényeinek. 

…és a baptista imaházban, egy őszi csendesnapon.… az evangélikus gyülekezet templomában…

A zsinagógában…Az Igékkel díszített forgók, elajándékozásra készen!



218

áltAlános iskolA – Pécs 

A képek a Kárpát-medencei tanévnyitó ünnepségen készültek 2019-ben

Itt pedig a Kodály Központ színpadán látható a csapat a PRK hálaadó műsorában 2017-ben
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Zenei szolgálat a PRK tagintézményeiben, azok rendezvényein
Fontosnak tartja az együttes, 

hogy segítse a tagintézmények 
munkáját, lelkesítse az ottani 
közösségeket is. Az elmúlt 
időszakban többször szolgáltunk 
az Óvoda adventi programján, 
nagyon lelkesítő volt a 
kisgyermekeknek énekelni. 

A RefiBand első koncertjét a 
nagyharsányi tagintézményben, 

a Baranyai Református Diákok Ifjúsági Találkozóján tartottuk, ahova később egy adventi 
programra is meghívtak bennünket. 

Zenei szolgálat a Sztárai program keretében, templomi szolgálatok
Iskolánk elindított egy programot, mely Sztárai Mihályról kapta a nevét. A program 

célja, hogy olyan kistelepülésekhez vigye el az éneklés, a zene által a Krisztusi szeretet 
üzenetét, ahol kis református közösségek működnek, kevés hívő tölti meg a templomokat. 
Egyfajta missziós szolgálat ez, melyet a RefiBand is szívesen végez. Így jártunk a baranyai 
Dencsházán és Drávafokon is.

A határokon átnyúló zenei szolgálat
Alkalmunk volt együtt ünnepelni, 

Trianonra emlékezni 2018-ban a 
horvátországi Haraszti református 
közösségével. Nagy élmény volt látni a 
zenészek lelkesedését. Kiderült, hogy 
a csapatunk nyolcvan százalékának a 
határon túli magyarsághoz kötődnek 
a felmenői. Nagyon jó volt a nemzeti 
összetartozást így a harasztiakkal együtt 
megélni.

A RefiBand napjainkban
Jelenleg, a 2020/2021-es tanév kezdetén 14 főt 

számlál a zenekar: 7 énekese, két zongoristája, 
két fuvolistája, egy cajonosa, két gitárosa van 
a RefiBandnek. Nagy öröm, hogy bár év végén 
többen elballagtak a csapatból, sikerült idén 
is megújulnunk. Emellett megalakult a kis 
RefiBand is, az alsó tagozatos tanulókból álló 
zenekar. Így számíthatunk az utánpótlásra, 
és a zenélés egy újabb lehetőséget ad az alsó 
és a felső évfolyamok kapcsolódására, az 
átmenet megkönnyítésére. Most a legfőbb tevékenységünk az iskolai szolgálat, nagyobb 
rendezvények ezen az őszön a járvány miatt nem voltak. Bízunk benne, hogy nemsokára 
még több emberhez el tudjuk vinni az éneklés szeretetét.   

Haraszti 2018
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Végül egy olyan diákunk gondolatait adjuk közre, aki alapítótagja, motorja volt hosszú 
éveken át a RefiBandnek!

A Kodály Központ színpadán…
„Hatalmas álmom volt az, hogy egy olyan zenekarban zenélhessek, ami Istent dicsőíti. Ez 

az álmom a RefiBand létrejöttével teljesült. Már egy éve, hogy játszunk minden áhítaton, 
templomban, ifjúsági találkozókon szolgálunk, dicsőítjük az Urat. Fantasztikus élmény 
volt a Kodály Központban a Pécsi Református Kollégium gálaestjén szerepelni. Nagyon 
izgultunk, bevallom, féltünk kiállni a közel 1000 fős gyülekezet elé. De amint felvettük a 
hangszereinket, és elkezdtünk énekelni, úgy gondolom, a félelem szertefoszlott. Volt egy 
dal, ami különösen nagy élmény volt, azért, mert az egész közönség a refrént velünk együtt 
énekelte. Jó érzés volt nézni az arcokat, ahogy velünk zengték azt, hogy „Áldja Neved 
városunk…”

Miután megvolt a mi részünk, felszabadultan ültünk le a közönséghez és néztük tovább 
a műsort. Én nagyon hálás vagyok Istennek, a Pécsi Refinek és a szüleimnek, akik ha nem 
iratnak be zenére, akkor nem teljesült volna az álmom.” (Kisóvári-Németh Kincső)

Fekete Etelka 
a RefiBand vezetője

Testvérosztály-találkozó Székelyudvarhely - Pécs 2017

2015 őszi szünetében férjemmel magánkiránduláson Erdélybe látogattunk. Az akkori 
osztályomban öt szülőnek is volt kapcsolata Székelyfölddel. Az egyik kedves szülő 
korábban jelezte, hogy az unokatestvére Székelyudvarhelyen tanítónő és nagyon szeretne 
kiépíteni egy testvérosztály kapcsolatot egy pécsi iskola hasonló korú osztályával. Ha lenne 
kedvem és energiám, keressem fel őt. Így találkoztam először ezzel a kedves tanítónővel, 
Gereb Harmattal, akivel azonnal megbeszéltük, hogy tanítványainkat összeismertetjük, 
és kialakítjuk a testvérosztály kapcsolatot. Az ottani igazgatónő is örömmel támogatta az 
ötletet. Személyes példámmal mindig a magyarságtudat erősítése volt a célom, hiszen a 
trianoni döntés magyarként engem is érint. Fontosnak tartom megmutatni a magyarság 
történetének tragikus következményeit, veszteségeinket. Ez motivált ennek a programnak 
a megvalósításában.

2016 tavaszán Gereb Harmattal összebeszélve, állandó telefonos és e-mail kapcsolatban, 
megterveztük a gyerekek kapcsolatfelvételét és azt is, melyik kisgyerekhez ki illene 
személyiségét tekintve, kivel érezné jól magát, a családok hasonlóságát is kutatva. Aztán 
minden tanulónk bemutatkozó levelet kapott. Így kezdődött a levelezgetés, először 
leveleket írtunk, aztán e-maileket, ma már telefonon is beszélgetnek a családok. Idén 
nyáron már néhány család személyesen is találkozott, egymásnál nyaraltak. 

2016. augusztus 2-5-ig létrehoztuk az osztályok - akkor még 4. osztályosok - találkozóját 
Pécsett. 28 fős osztályunkból 18 család látott vendégül gyermekeket ezekre a napokra, 
tehát szállást és teljes ellátást biztosítottak számukra. A programot úgy állítottam össze, 
hogy városunk életéből is kapjanak egy piciny szeletet, de életkori sajátosságuk miatt 
legyen sportos kikapcsolódásuk is, valamint városunk környezetéből is tapasztaljanak 
egy keveset. Így részt vettünk egy Pécset bemutató hosszú sétán a Zsolnay negyedtől a 
Király utcán át a Szent István térig. Megtekintették a Székesegyházat és a Cella Septichorát 
is. Kisvonattal utaztunk a Tettyéig, ahol betértünk a Havi-hegyi templomba és innen 
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csodáltuk meg a naplementét. Másnap délelőtt a Mecsextrém parkban ügyeskedtünk, 
délután pedig, hagyományőrző osztály lévén, az iskolánk aulájában tartottak a vendégek 
néptáncos műsort, majd táncházat a vendéglátó családoknak. A harmadik napon az orfűi 
strandon frissültek a gyerekek és a családok, mert addigra már mindenki velünk akart 
lenni, együtt a társasággal. Az utolsó reggelen szomorúan búcsúzkodtunk és reméltük, 
hogy a következő nyáron mi is élvezhetjük a székelyföldiek vendégszeretetét.

2016 őszén elsős osztályom nagyon lefoglalt, de ennek ellenére már szervezésbe 
fogtunk az ötödikes osztályfőnökkel karöltve. Eljött a várva várt nap. 2017. június 17-21. 
között sikerült a következő élményekben részesülnünk. Zuhogó esőben érkeztünk meg 
Székelyudvarhelyre, az eső másnap is folytatódott. Délelőtt az UNESCO világörökség 
részét képező faluban, Énlakán megcsodálhattuk és szolgálhattunk az 1668 körüli 
időből származó rovásírást tartalmazó kazettájáról híres unitárius templomban. Székely 
vendéglátóink mindvégig velünk tartottak a kirándulások során. Aztán a Sóvidékre 
utaztunk és miután kisütött a nap, körbevonatoztuk a Medve-tavat. Délután már 
strandoltunk a székelyudvarhelyi élményfürdőben, este pedig egy kis csapatépítésként a 
bowlingot is kipróbálhattuk. 

Másnap Farkaslakáról indult a kirándulás a Trianon-emlékmű kopjafájánál, mely 
méltóságosan állva hirdeti az akkori döntés súlyos fájdalmát. A közelében Tamási Áron 
sírjánál tiszteleghettünk a két cserefa alatt meghatódva olvasva: „Törzsében székely volt, fia 
Hunniának, hűséges szolgája bomlott századának.”  Szülőházában járva megcsodálhattuk 
személyes tárgyait. Még élő rokonától – többek között  –  megtudtuk, hogyan vált íróvá, 
hogyan változtatta meg a nevét, mennyire szerette a hazáját. Elköszönve Farkaslakától 
kanyargós úton kapaszkodtunk fel 1256 méter magasra a Gyergyói havasokba, a Pongrácz-
tetőig, ahonnan a Békás patak völgyébe leereszkedve gyönyörködhettünk a Gyilkos-tó 
szépségében. A Békás patak mentén pillantottuk meg az Oltár-követ, de alig volt időnk 
meglepődni, már a Békás-szoros varázslatos völgyében találtuk magunkat, a „Pokol 
kapujában”. És valóban, autóbuszunk alig fért el a félelmetes, kiálló sziklapárkányok 
között manőverezve. A „Pokol tornácától” egészen a „Pokol torkáig” a mészkőfalak között 
gyalogtúrával tettük meg az utat. A kanyargós szerpentinek, a visszafordító kanyarok 
látványa és érzékelése igazi kaland volt. Napunk utolsó állomásaként a Zetelaki gát és 
víztározó pihentető szépsége tárult elénk.

Kirándulásunk utolsó napja is élményekben gazdag programot ígért. Máréfalván, 
a 90 székely kapu falujában néztük meg a nevezetes faragványokat, majd Mádéfalván 
imádkoztunk a 200 székely vértanú emlékművénél és ismerhettünk meg a székelyek 
történelmének egyik legkegyetlenebb időszakából egy részletet. Innen Csíksomlyóra 
vezetett az utunk a kegytemplomba, majd felgyalogoltunk a nyeregbe, s a szabadság 
érzése hatalmasodott el rajtunk. Végtelenül szép ez a hely.

Aztán megálltunk Szejkén, és elgyalogoltunk a legnagyobb székely, Orbán Balázs 
sírjához, melyhez 14 székely kapun át zarándokoltunk. Visszatérve Székelyudvarhelyre 
az ottani látványosságokat Gereb Harmat mutatta be, sőt elvezetett egy kiállításra is, 
ahol a székelyföldi várak szép makettjeit és leírásukat vizsgálhattuk meg. Szervezett 
egy különleges programot számunkra. Találkoztunk egy tanár bácsival, aki székely 
furfangos hagyományőrző és oktató jellegű társasjátékokat talált ki és ezeket mutatta meg 
nekünk, egyet ki is próbálhattunk. A tanár egy csapattal utánajárt a székely mondáknak, 
legendáknak, melyből rajzfilmeket készítettek. Ebből is kaptunk ízelítőt. Nagyon jót 
szórakoztunk.



222

áltAlános iskolA – Pécs 

A hazaindulás szomorúsággal töltött el bennünket és az élményeket a mai napig 
meséljük a családunknak. Itthon a szülők örömmel vártak bennünket és nem is hallották, 
mikor megállt a busz, megtapsoltuk a buszvezetőt, és a gyerekek elkezdték skandálni: 

„Vissza Erdélybe!”
Azóta még egy osztályunk jutott el Erdélybe az ottani iskola egy másik vállalkozó kedvű 

tanítójával felvéve a kapcsolatot.
Isten adja, hogy még sokat utazhassunk e tündérvilágba!

Bayné Bojcsev Mónika 
tanítónő

Az író szülőházaTrianon emlékmű Farkaslaka

Tamási Áron síremléke 

MádéfalvaOltárkő 

Székelyudvarhely
Székelyudvarhely-szoborpark

Csíksomlyó
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Egy napfényes szombat Zsályaligeten

Jókedv, vidámság, finom illatok, érdekes programok töltötték be a pogányi Zsályaligetet 
2018 egyik tanév eleji szombatján. Szülők, diákok és tanárok egy olyan napot tölthettek 
együtt, amelyben mindenki megtalálta a kedvére valót.

S az a csodálatos, hogy mindenkinek más volt szép ebben a napban.
Volt, aki a gyönyörű környezetnek, a szabad játéknak örült. Volt, aki a gyógytea készítését, 

a lekvárfőzést vagy a kosárfonást tanulta ki. Volt, akit a finom ételek hoztak lázba. Volt, aki 
biciklire pattant, labdát fogott, táncra perdült vagy éppen tutajra szállt…

Köszönet mindenkinek, aki segítette ezt a napot jókedvvel, jó ötletekkel, szorgos 
kezekkel…

Végül egy pár gondolat Bartos Erika igazgatónőtől…

Tudta Ön?
• hogy volt olyan gyerek, aki aznap pucolta meg élete első almáját? 
• hogy olyan gyermek is feltekert kerékpárral a dombon, aki magáról ezt nem hitte 

volna? 
• hogy voltak, akik kevésnek találták a bográcsban az ételt, mégis mindenki jól lakott? 
• hogy két gyerek, ha felül egy kerítéslécre, az leszakad? 
• hogy felsős gyerekeket is elbírtak a homokozóban állomásozó markológépek? 

Ha mindezekre Zsályaligetben kapta meg a választ, már megérte, hogy velünk töltötte a 
szombati napot!

Istené minden dicsőség!
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Szülők-nevelők bálja

A Pécsi Református Kollégium dolgozóinak alapelve, hogy a nevelés és az oktatás 
színtere nem csupán az iskola, hanem a gyermek elsődleges környezete, a család is. Ahhoz, 
hogy harmonikusan fejlődő, jó készségekkel rendelkező, önmagukat megvalósítani vágyó 
gyermekeket neveljünk, együtt kell működnünk, közösen gondolkodnunk, fejlődnünk a 
jelenben, figyelembevéve azt, hogy ez kihatással van tanítványaink jövőjére, lehetőségeire. 
A harmonikus kapcsolathoz nem csupán sok értő odafordulás és energia szükséges a felek 
részéről, fontos az is, hogy közös élményeket szerezzünk, közös ügyeket ápoljunk és 
mindeközben jól és kötetlenül szórakozzunk. De hol és milyen keretek között történhet 
ez meg? Erre a kérdésre kerestük a választ 2008 őszén a Szülőtanács tagjaival.
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 A kreatív együttműködés és tenni akarás ezúttal is meghozta gyümölcsét, és 2008. 
november 22-én megtöltöttük az Iskola csarnokát őszi dekorációval, melyhez a pompát 
a báli forgatag résztvevői szolgáltatták, így került sor az első „Szülő-tanár bál”-ra. Az 
elegancia méltó kiegészítői voltak az Iskola konyháján készült pazar fogások. A talpalávalót 
kiváló zenekar szolgáltatta, nem bíztuk a véletlenre a sikert. Olyan jó tapasztalat volt az 
első bál, hogy a következő évben már nem volt kérdés, hogy újra megrendezzük. A lelkes 
szülői gárda és a pedagógusok közös munkájának eredményeképpen ebből hagyomány 
lett. Az áldozatkész szülőknek köszönhetően azóta minden évben ősszel együtt bálozunk. 
Imádságainkban hordozzuk, hogy a pandémia elmúlásával visszatérhessünk az életbe, 
vihessük tovább megkezdett hagyományainkat, így a bált is. Isten adja nekünk, hogy így 
legyen!

Gasteigerné Hrubi Melinda 
tanítónő
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Kis RefiBand

A Kis RefiBand a 2019/2020-as tanévben alakult meg 19 fővel az akkori második 
évfolyamosokból. A gyerekek lelkesen jöttek próbálni. Közben kialakult egy 10 fős 
„keménymag”, akikre mindig lehetett számítani. Természetesen, alapoztam azokra a 
gyerekekre, akik rendszeresen járnak istentiszteletre, szentmisére, valamint a mélyen 
vallásos családok gyerekeire, akik otthonról hozzák istenhitüket.

A Kis RefiBand létrehozásával a célunk az, hogy már kiskorban kialakítsuk, illetve 
tovább vigyük annak a fontosságát, hogy rendszeresen beszélgessünk Istennel, éneklés 
formájában. Köszönjük meg a jó dolgokat, a bajban merjük kérni Isten segítségét. 
Ő mindig meghallgat minket. Kezdetektől hangoztatjuk, hogy ez egy SZOLGÁLAT. 
Nagyon komolyan vettük a próbákat, a hétfői alsós áhítaton való szolgálatunkat.

A 2020/2021-es tanévben a gyerekek iskolán kívüli elfoglaltságai miatt nagyon nehéz 
összehozni a próbákat. Átismételtük az eddig közösen énekelt dalokat, összeállítás alatt 
van egy kottamappa, melybe a tanult és az új dalok is szerepelni fognak. Megérkeztek az 
új ritmushangszereink, mely biztos nagy örömmel fogja eltölteni a gyerekeket.

A Kis RefiBand-ben szolgáló gyerekek a délutáni szabadidejükben jönnek próbára, 
ami 8-9 éves gyerekektől nagyon nagy dolog, valamint az is, hogy hetente kiálltak az 
alsótagozatosok elé a hétfő reggeli közös áhítatokon szolgálni.

Köszönöm a Kis RefiBand-nek, hogy vezetője lehetek, további jó munkát kívánok 
magunknak!

Tomics Annamária 
a Kis RefiBand vezetője

A tankert és a tankonyha

Aki ma keresztülsétál az Iskola udvarán, el sem tudja képzelni, hogy milyen változások 
történtek az utóbbi években. A mai környezetünket nyugodtan nevezhetem parknak, ahol 
minden szegletének más-más funkciója van. 

A sportpályák, a játszótér, a pergola, a füves grund, a szoborparkok, kopjafák és nem 
utolsó sorban a tankert. Biztosan többen vannak olyanok, akik most felkapják a fejüket, 
hogy „az hol van?”.

A konyhakert kialakítása még 2012-re nyúlik vissza. Akkor fogalmazódott meg a tanító 
nénikben, milyen jó lenne úgy tanítani a természetismeret tantárgyat, hogy ne csak a 
tankönyvből ismertessük meg a gyerekeket a konyhakerti munkákkal és az ott termő 
növényekkel, hanem kézzel fogható lenne az ismeret.

Az első anyagi segítségeket a Lépj!–Légy Pécs Jövője! Pécs környezeti nevelés-oktatási 
programja által kiírt pályázaton nyertük. Ezt a kertet már nem láthatjuk, mert az új 
általános iskola építkezésekor át kellett helyeznünk, de a kőrisfasor, mely keresztülvezet 
az iskolaudvaron, lassan árnyékot ad a nyári melegben. 

Az építkezés után új helyet kerestünk a már sokkal modernebb és szebb tankertnek. 
Az elmúlt négy-öt évben megközelítőleg két millió forintot nyertünk egyházi és állami 
pályázatokon, melyből kialakítottuk a Sportcsarnok mögött a magaságyásos tankertet, 
telepítettünk fűszerspirált és sziklakertet. A vásárolt kerti szerszámoknak tároló helyet 
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építettek ügyes kezű karbantartóink. Szakkör, természetismeret óra, nyári napközis 
tábor alkalmával gyakran dolgozunk a kertben. Gazolunk, veteményezünk, palántázunk, 
szüreteljük a termést. Szárítottunk fűszernövényeket, építettünk rovarhotelt a kert 
hasznos lakóinak.

Az időközben felépült általános iskolai épületben gyönyörű tankonyha is kialakításra 
került, melynek eszközeit is bővítettük ezekből a pályázati pénzekből.

Osztályaink rendszeresen szerveznek osztályprogramokat, melyeket sütéssel, főzéssel 
tesznek élményekben gazdaggá. Az ünnepek alkalmával ínycsiklandó illatok lengik be az 
iskola épületét.

Köszönjük a munkáját Harkainé Pintér Adrienn tanárnőnek, aki mindig megtalálja 
azokat a forrásokat, pályázatokat, amiből folyamatosan bővíthetjük a tankertet és a 
tankonyhát.

Molnárné Kiss Emőke 
igazgatóhelyettes

Rovarhotelbe csalogatjuk a kert hasznos lakóitA szárítani való fűszernövényeket szedjük

Madárkalács készülKészül a sziklakert alapja

Tervezzük a sziklakert helyétSzerszámoskamránk sok eszközzel gyarapodott.
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Smoothie készülMadáretetők kerülnek az udvar fáira

Tehetséggondozás a reál tárgyakból

MOTTÓ: „A matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló 
megismeri a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, 
a művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát.” (Kerettanterv, 2020)

Iskolánkban hosszú évek óta nagy gondot és energiát fordítunk a matematikából, 
néhány éve pedig ezen kívül a természettudományos tárgyakból (természetismeret, 
fizika) tehetséges tanulóink fejlesztésére, gondozására.

Heti rendszerességgel 4-5 órában tartunk tehetséggondozó foglalkozásokat, ahol 
pedagógusaink kiváló órai alapozó munkájára építve oldunk meg nehezebb, összetettebb, 
gondolkodtatóbb feladatokat azokkal a diákokkal, akik szívesen vállalnak pluszmunkát 
fejlődésük érdekében. Valljuk, hogy az a gondolkodásmód, amit a szakkörökön 
elsajátíthatnak, az a rutin, melyet a feladatmegoldások során szereznek, a versenyszituációk 
izgalma – mind-mind segítségükre lesz majd továbbtanulásuk után.

A rendszeres és kitartó munka az eredményekben is megmutatkozik.
Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – néhány kiemelkedő versenyeredmény a 

2016-2020 időszakból:
Jedlik Ányos Fizikaverseny, országos 

döntő:
• Pongrácz Karolina: 2016 – bronzérem, 

2018 – IV. díj
• Schäffer Donát: 2016 – ezüstérem, 2017 

– bronzérem, 2018 – aranyérem
• Somogyvári Flóra: 2016 – bronzérem, 

2017 – aranyérem

Kalmár László Matematikaverseny, 
országos döntő:
• Schäffer Donát: 2016 – IV. hely

Bátaszéki Matematikaverseny, országos 
döntő:
• Schäffer Donát: 2016 – V. hely, 2017 – 

8. hely, 2018 – 3. hely

Zrínyi Ilona Matematikaverseny, megyei 
eredmények:
• Németh Barnabás: 2016 – X. hely
• Schäffer Donát: 2016 – IV. hely, 2017 – 

V. hely, 2018 – IV. hely
• Somogyvári Hanna: 2016 – X. hely
• Lehotai Dávid: 2020 – VI. hely
• Gönczi Emília: 2020 – VII. hely

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny, 
megyei eredmények:
• Schäffer Donát: 2017 – I. hely, 2018 – 

III. hely (országos listán VIII. hely)
• Somogyvári Hanna: 2016 – IX. hely
• Németh Domonkos: 2016 – VI. hely
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• Gönczi Emília: 2018 – X. hely
• Verebély Levente: 2019 – I. hely
• Radvánszky Bertalan: 2020 – X. hely

Bolyai Matematika Csapatverseny, 
megyei forduló:
• Ambrus Réka, Pongrácz Karolina, 

Somogyvári Flóra, Schäffer Donát: 2017 
– I. hely

Kecske Kupa Csapatverseny (matematika), 
országos döntő:
• Somogyvári Flóra, Gengeliczki Ádám, 

Juhász Ádám, Schäffer Donát: 2016 – 
VI. hely,

• Godó Darinka, Németh Barnabás, 
Ottó Lőrinc, Patczai Zsigmond: 2016 – 
V. hely

• Godó Darinka, Németh Barnabás, Ottó 
Lőrinc, Schäffer Donát: 2018 – III. hely

Földi János Természettudományi Verseny, 
országos döntő:
• Schäffer Donát: 2018 – I. hely
• Kúti Anna: 2019 – II. hely
• Villányi Kata: 2019 – III. hely

Benkő Gyula Komplex Tanulmányi 
Verseny (csapatverseny):
• 2016 – I. hely
• 2019 – VIII. hely

„Villanyász” megyei vetélkedő 
(csapatverseny):
• 2019 – VI. hely

Sebők Zsolt 
tanár

Idegen nyelvi versenyek eredményei
Az idegennyelv oktatása iskolánkban a 2. évfolyamtól kezdődik. Változatos módszerek 

alkalmazásával célunk a mindennapi életben jól alkalmazható idegennyelv-tudás 
biztosítása, amit elősegít a felső tagozaton a nívócsoportokban történő oktatás és 
tehetséges tanulóink nyelvi versenyekre való felkészítése.

2016/2017

„Most mutasd meg!” – PRK Gimnáziumá-
nak angol és német idegen nyelvi versenye
• Godó Darinka (7. a) 2. hely

Országos Nyelvi Verseny, Nagykőrös
• Godó Darinka (7.a) és 
• Cseke Zoltán (7.a) az első 10-ben

Jane Haining emlékverseny 
• Bulsz Izabella (8.a) az országos döntőbe 

jutott

Református Iskolák Országos Angol és 
Német Nyelvi Versenye, Cegléd

Angol: 
• Járay-Vojcek Hanna (5.b) 4. helyezés
• Fodor Kende (5.a) 8. helyezés
• Schmidt Barnabás (6.a)  6. helyezés

• Vadász Dominik (6.b) 9. helyezés
• Cseke Zoltán (7.a) 5.helyezés
• Godó Darinka (7.a) 8. helyezés
• Bulsz Izabella (8.a) 2. helyezés
• Budai Eszter (8.b) 2. helyezés 

Német: 
• Ignácz Kristóf (7.a) 10. helyezés
• Visegrády Richárd (8.b) 3. helyezés
• Barlai Vince (8.b) 8. helyezés

2017/2018

Sebők Gábor Emlékverseny – angol nyelvi 
csapatverseny 
• Pongrácz Karolina (6.b), Gadó Zétény 

(6.a), Boda Sára (6.a) 5.helyezés

Jane Haining emlékverseny 
• Cseke Zoltán (8.a) országos 1. hely
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„Most mutasd meg!” – PRK 
Gimnáziumának angol és német idegen 
nyelvi versenye (Angol)
• Pongrácz Karolina (7.b) 1.helyezés

Sztárai Angol - Német Vers- és 
Prózamondó Verseny

Német: 
• Pap Zsombor (8.b) 1. hely
• Mohai Viola (8.a) különdíj

Angol:
• Pintér Zsófia (4.b) II. hely
• Gács Buda (4.b) különdíj

2018/2019.

Jane Haining emlékverseny
• Schmidt Barnabás András (8.a) az 

országos döntőbe jutott

Sztárai Angol - Német Vers- és 

Prózamondó Verseny
Angol:

• Róna Boglárka (7.b) 1.hely 
• Várady Helka Liza (4.a) 1. hely 

Német: 
• Radák Samu János (4.a) 3. hely

2019/2020.

„Most mutasd meg!” – PRK 
Gimnáziumának angol és német idegen 
nyelvi versenye 

angol:
• Róna Boglárka (8.b) 3. hely
• Cserneczky Balázs (8.b) 5.hely  

német: 
• Barlai Kornél (8.b) 7. helyezés.

Jane Haining emlékverseny 
• Róna Boglárka (8.b) országos 7.hely

Nyelvész versenyeredmények

„Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.”  
Nagy László

Szakkörünk célja nyelvünk jobb megismerése játékos feladatok segítségével, illetve a 
felkészülés az anyanyelvi versenyekre. Ma már a megyében ismernek bennünket, és szinte 
minden versenyről szép eredményekkel térünk haza. Az országos döntőknek is rendszeres 
résztvevői vagyunk. A felsorolt eredmények is ezt tükrözik. 

Ignáczné Ribarics Edit 
nyelvész szakkör vezetője

2015/2016

Lotz János szövegértési és helyesírási 
verseny
• Mátés Anna (4.b) országos 3. hely

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
• Godó Darinka (6.a) megyei 3. hely

Tudásbajnokság
magyar nyelv:

• Borosnyay Joel (2.a) megyei 1. hely
• Godó Darinka (6.a) megyei 2. hely

olvasás, szövegértés:
• Karsai Júlia (2.a) megyei 1. hely

2016/2017

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: 
• Mátés Anna, Csonka Mandula, 

Trautmann Botond, Kasza Luca (5.b) 
megyei 6. hely

• Godó Darinka, Németh Kincső, 
Trautmann Balázs, Hencsei Kitti (7.a) 
megyei 5. hely
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Lotz János szövegértési és helyesírási 
verseny
• Godó Darinka (7.a) megyei 1. hely, 

országos 10. hely
• Németh Kincső (7.a) megyei 3. hely

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
• Godó Darinka (7.a) megyei 2. hely
• Mátés Anna (5.b) megyei 3. hely

NyelvÉSZ verseny
• Csonka Száva (3.a) megyei 7. hely
• Mátés Anna (5.b) megyei 1. hely
• Godó Darinka (7.a) megyei 4. hely

2017/2018

Bolyai anyanyelvi csapatverseny 
regionális forduló (Baranya megye, Tolna 
megye, Somogy megye)
• Csonka Száva, Gyimesi Cecília, Karsai 

Júlia Mária, Négyes Karina (4.a)  
megyei 1. hely, országos 17. hely

• Csonka Mandula, Kasza Luca, Mátés 
Anna, Trautmann Botond (6.b)  
megyei 11. hely

• Hencsei Kitti, Godó Darinka, Németh 
Kincső, Strácz-Lukács Eszter (8.a) 
megyei 4. hely

Lotz János szövegértési és helyesírási 
verseny
• Bagoly Benedek (4.a) megyei 1. hely, 

országos 7. hely
• Karsai Júlia (4.a) megyei 4. hely
• Godó Darinka (8.a) megyei 2. hely
• Németh Kincső (8.a) megyei 3. hely

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
• Kiss Laura (5.b) megyei 4. hely
• Godó Darinka (8.a) megyei 1. hely

NyelvÉSZ verseny
• Karsai Júlia (4.a) megyei 4. hely
• Mátés Anna (6.b) megyei 6. hely

• Godó Darinka (8.a) megyei 1. hely, 
országos 19. hely

Tudásbajnokság 
• Borosnyay Joel (4.a) megyei 3. hely
• Karsai Júlia (4.a) megyei 6. hely
• Négyes Karina (4.a) megyei 8. hely
• Mátés Anna (6.b) megyei 2. hely 
• Godó Darinka (8a) megyei 1. hely
• Trautmann Balázs (8.a) megyei 2. hely
• Hencsei Kitti (8.a) megyei 3. hely

2018/2019

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
• Barlai Zsigmond, Csapó Gergő, Kasza 

Balázs, Mátés Gergő (3.b) megyei 4. 
hely

• Henter Tímea Katalin, Tegző Luca 
Napsugár, Varró Adelheid Aurea, Vörös 
Orsolya (3.a) megyei 6. hely

• Bagoly Benedek, Borosnyay Joel, 
Csonka Száva, Karsai Júlia (5.a) megyei 
1. hely, országos 24. hely

• Csonka Mandula, Járay-Vojcek Hanna, 
Mátés Anna, Trautmann Botond (7.b) 
megyei 3. hely

Deák Ferenc magyar nyelvi és 
szövegértési verseny 
• Karsai Júlia (5.a) városi 4. hely
• Kiss Laura (6.b) városi 8. hely
• Mátés Anna (7.b) városi 1. hely

Lotz János szövegértési és helyesírási 
verseny
• Mátés Anna (7.b) megyei 1. hely, 

országos 7. hely

NyelvÉSZ verseny
• Tegző Luca Napsugár (3.a) megyei 7. 

hely

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
• Karsai Júlia (5.a) megyei 8. hely
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• Kiss Laura (6.b) megyei 1. hely, Kárpát-
medencei 15. hely

• Mátés Anna (7.b) megyei 1. hely, 
Kárpát-medencei 20. hely

Tudásbajnokság
magyar nyelv:

• Barlai Mátyás (3.a) megyei 3. hely
• Mátés Gergő (3.b) megyei 6. hely
• Kasza Balázs (3.b) megyei 8. hely
• Csapó Gergő (3.b) megyei 9. hely
• Karsai Júlia (5.a) megyei 2. hely
• Pál Emese (5.a) megyei 5. hely
• Mátés Anna (7.b) megyei 2 hely

olvasás, szövegértés:
• Jávori Ders (1.a) megyei 2. hely

2019/2020

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
• Gönczi Zalán, Gergics Adrián, Simon 

Balázs, Trellák András (4.b) megyei 7. hely

• Henter Tímea Katalin, Tegző Luca 
Napsugár, Varró Adelheid Aurea, Vörös 
Orsolya (5.a) megyei 2. hely

• Barlai Zsigmond, Csapó Gergő, Kasza 
Balázs, Mátés Gergő (4.b) megyei 6. hely

• Bagoly Benedek, Büki András, Klotz 
Ákos Keve (6.a) megyei 7. hely

• Ambrus Luca, Galac Dávid, Kiss Laura, 
Vörös Vivien (7.b) megyei 4. hely

• Csonka Mandula, JárayVojcek Hanna, 
Mátés Anna, Trautmann Botond (8.b) 
megyei 5. hely

Deák Ferenc magyar nyelvi és 
szövegértési verseny 
• Verebély Levente (4.a) városi 1. hely
• Karsai Júlia Mária (6.a) városi 1. hely
• Kiss Laura (7.b) városi 2. hely
• Mátés Anna (8.b) városi 2. hely

Sporteredmények

„akik az Úrban bíznak, erejük megújul és szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk. Futnak, és nem 
lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” Ézs 40,30-31

A PRK Általános Iskolája nagy hangsúlyt fektet a hitélet mellett a sportolás széleskörű 
biztosítására. Intézményünkben az alábbi sportolási lehetőségek közül választhatnak a 
diákok: 

• Labdarúgás 
• Kosárlabda 
• Torna 
• Tenisz 

• Vívás 
• Mazsorett 
• Tájfutás 
• Zumba 

„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre 
megtanít.” (Ernest Hemingway)

 Ebben a szellemben neveljük és készítjük fel tanítványainkat a különböző versenyekre. 
Nagyon büszkék vagyunk az elért eredményeikre és sportszerű viselkedésükre a 
különböző versenyeken és bajnokságokon. A sportágak közül kiemelkedik a kosárlabda és 
a labdarúgás, mint eredményekben, mind népszerűségben.

Sportéletünket az infrastruktúra fejlesztése évről évre bővíti és növeli a lehetőségek 
tárházát.
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Kiemelt eredményeink

B33 Országos Döntő lány IV. korcsoport
• Bunyik Lilian,
• Szamosi Viktória,
• Kilián Annamari,
• Francsics Tamara

Diákolimpia Kosárlabda Megyei 2. hely, Országos elődöntőbe jutás lány IV.korcsoport  
• Bunyik Lilian, 
• Szamosi Viktória, 
• Kilián Annamari, 
• Francsics Tamara, 
• Francsics Darina, 
• Szentgyörgyváry Blanka, 
• Bedegi Réka, 
• Jávori Nóra, 
• Uszléber Adél, 
• Somogyvári Flóra, 
• Balás Emma

„Dobd a kosárba” Országos döntőbe jutás
• Somogyi Balázs, 
• Somogyi Zalán, 
• Somogyi Kamilla, 
• Kis Boglárka, 
• Dezső Fruzsina, 
• Vörös Orsolya, 
• Kilián Dorottya, 
• Reiner Buda

„Dobd a kosárba” Országos döntőbe jutás 2019
Kilián Dorottya, All Star csapat 
tagja.

Minden évben részt veszünk a Bozsik iskolák közötti focitornán, ahol 
nemcsak jól szerepelünk - 2017-ben bejutottuk az országos döntőbe –, 
hanem 2019-ben iskolánknak ítélték oda a legsportszerűbb csapat díját 
és Fodor Teofilt választották a torna legjobb játékosának. 

Meggyes Attila, Huber Milán, Fodor Levente és Fodor Dominik 
kiváló eredményeket ér el a focicsapataival. Iskolánk focicsapatát is 
vezetve Fodor Teofillal és Horváth Örssel megnyerték a megyei foci 
diákolimpiát. 



239

Sporteredmények

Gyimesi Cecília és Ambrus Luca lány fociban ér el kiemelkedő sikereket csapatával és 
iskolánk lány focicsapatával is dobogón végeztünk a labdarúgó diákolimpián.

Még futsal csapatunk is 4. lett a megyei diákolimpián, ami kellemes meglepetésnek 
számított, mert nem gondoltunk arra, hogy ilyen sikeresek leszünk.

2016 óta a pandémia megjelenéséig minden évben éremmel tértünk haza az atlétika 
megyei diákolimpia kislabdahajító versenyeiről, csapattagok: Dézsi Fanni, Dézsi Nikol, 
Kiss Kata, Szőcs Villő, Jávori Nóra, Stefanovics Nóra, Dömös Dia és Elekes Hanna.

2017-ben és 2018-ban részt vettünk az Országos Református Atlétika versenyen 
Albertirsán.

Atlétika eredményeink
Aranyérem: Dézsi Nikol – kislabdahajítás  
Ezüstérem: Jávori Nóra – magasugrás, Szőcs Villő – kislabdahajítás, Dézsi Fanni – 

600 m síkfutás Jávori Nóra - 300 m síkfutás
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Bronzérem: Dézsi Nikol – 
távolugrás, Bunyik Lilian – 100 
m síkfutás, Keleti János kislabda 
hajítás

2017-ben Mezőtúron az 
Országos Református Kézilabda 
Bajnokságon 4. helyen végeztünk.

2018-ban hatodikak lettünk, 
de itt Szőcs Villőt, iskolánk 
tanulóját választották a torna 
legjobb játékosának.

Büszkék vagyunk tornászaink 
eredményeire is, akik minden évben 
szebbnél szebb helyezésekkel térnek haza a 
megyei diákolimpiáról.

A tájfutóink is nagyon szép sikereket értek 
el az országos diákolimpián, akár váltóban, 
akár egyéniben! Csapattagok: Kosteleczky 
Áron, Várady Bene, Trellák Júlia, Molnár 
Zsuzsa, Wittner Fruzsina, Vas Laura és 
Várady Helka 

Büszkék vagyunk Cseri Csenger eredményeire, akinek 
Japánban szerzett bronzérme az ifjúsági világbajnokságon Jiu 
jicu küzdősportban a legkiemelkedőbb.

Bagoly Benedek vívásban kényeztet 
el kiváló eredményekkel, 2. lett a 
megyei diákolimpián és a regionális 
diákolimpiáról is bejutott az országos 
döntőbe. Nemzetközi versenyeken 
és országos vívóversenyeken is 1-10 
helyezést ér el.

A Mazsoretteseink is szép sikereket 
érnek el a különböző versenyeken.



241

Sporteredmények

Kiváló eredménnyel büszkélkedhet:

Sporttal kapcsolatos „Életre szóló ÉLMÉNYEINK” és büszkeségeink:

Magyar Labdarúgó Válogatott bekísérése a Magyaroszág – Azerbajdzsán EB selejtezőn

Magyar Kosárlabda Válogatott bekísérése a Magyaroszág – Portugália Eb selejtezőn

Tamás Soma jégkorongozóLászló Anna judósLovász Attila judosTóth Richárd céllövő
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Téli élményeinkről az iskolai sítábor gondoskodik

Együttműködő partnereink és egyesületek:
Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, Rátgéber 

Kosárlabda Akadémia, PSN ZRT torna szakosztály, Koncz 2000 Tenisz Team.
Kilián Balázs 

testnevelőtanár

Díjazott pedagógusaink, dolgozóink

Dizseri Sándor – díj
2016. Bayné Bojcsev Mónika
2017. Sáricsné Horváth Zsófia
2018. Fekete Etelka
2019. Réderné Hegedűs Andrea

„Év tanára” - díj
A 2010/2011-es tanévtől kezdve a 

tantestület tagjai választják meg az 
„Év tanárát” az elvégzett tanulmányi és 
pedagógiai munka lapján. 

2016. Antalné Árvai Kornélia
2016. Vargáné Kiss Klára
2017. Schmidtné Varga-Zságer Ágnes
2018. Antalné Árvai Kornélia
2019. Czár Tiborné

„Pro Schola Reformata – Pécs” díj
2018. Spangenberger Andrea
2019. Moharos Ágnes

Pro Educatio Artis et Scientiarum díj
2017. Bartisné Gagyi Ágnes
2017. Molnárné Kiss Emőke
2017. Vargáné Kiss Klára
2018. Schmidtné Varga-Zságer Ágnes
2019. Matesz Kinga Diána
2019. Sebők Zsolt
2019. Pavlovicsné Erényi Zsuzsanna

Bonum Servitium díj
2020. Appel Evelin
2020. Kovách Péter
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Elballagott diákjaink

2016

8. a – Varga Jenőné

Angyal Emese 
Bolkovics Benjámin 
Bozsér Johanna 
Dittert Jázmin 
Dömsödi Gábor Dominik 
Farkas Bálint Balázs 
Fóti Csilla Sára 
Hajdu Sámuel 
Jávori Marcell 
Kovács Krisztián 
Lowescher Richárd 
Mireider Lili 
Németh Radakund 
Ottó Flóra 
Patay Lénárd Zalán 
Pigl Bálint 
Réder Adél 
Sólya Dorottya 
Storcz Júlia Ágnes 
Szennai Mózes József 
Szigethi Álmos Györk 
Szokodi Gergely 
Tarlós Dominik 

8. b –  Schmidtné Varga-
Zságer Ágnes

Balogh András 
Bárdos-Bartók Bálint Gergő 
Benkő Lilla 
Bogdán Dániel 
Csirke Balázs 
Dér Péter Gyula 
Fábián Péter 
Győri Borka Gabriella 

Hagen Balázs 
Kapus Dorkás 
Lebedy János Zsombor 
Lettner Gerda 
Németi Panka 
Osztertag Bálint 
Péli Zoltán Zsombor 
Pongrácz Farkas 
Rácz József 
Rónaky Fanni 
Szombati Ákos 
Szurdi Dániel 
Tóth Dorina 
Tukora Márton 
Virovecz Diána Boglárka 

2017

8. a –  Duchnovszky 
Julianna

Benkő Zsolt Tamás 
Biró Inez Napsugár 
Bulsz Izabella 
Czibolya Szabolcs 
Dózsa Hanna 
Farkas Johanna 
Gangel Florina 
Gut Réka 
Györpál Eszter 
Kapoli Anna Mária 
Kapus Benjámin 
Kiss-Vincze Barnabás 
Kovács Flóra 
Kruzsely Panna 
Lőczi Roberta 
Molnár Péter 
Pajger Bianka 

Palkó Rebeka 
Radó Dóra 
Richter Klaudia 
Somogyvári Hanna 
Somogyvári Olívia Ágnes 
Szaszkó Dalma Míra 
Uszléber Áron Dániel 
Varró Damien Norman 

8. b –  Molnárné Kiss Emőke

Andrásfalvy Boróka Réka 
Antal Bálint 
Barlai Vince 
Bartonicsek Norbert 
Budai Eszter Anna 
Dohány Zsófia 
Fodor Katinka Júlia 
Gedeon Dorottya Lili 
Gelencsér Dóra 
Gengeliczki Balázs 
Gyenis Máté 
Hoppál Botond Péter 
Horváth Máté 
Katona Ákos Róbert 
Körösztös Dóra 
Kőszegi Luca 
Kúti Kamilla 
Pajger Tímea 
Ruppert Szabolcs 
Storcz Dániel Tamás 
Szabó Krisztián 
Szilágyi Márton Ágost 
Szombati Bálint 
Tóth Laura Zsófia 
Visegrády Richárd 



244

áltAlános iskolA – Pécs 

2018

8. a –  Sebők Zsolt

Barabás Bianka
Cseke Zoltán Gergő
Dézsi Fanni
Godó Darinka
Hencsei Kitti
Ignácz Kristóf
Kalmár Timót
Kiss Fruzsina
Kovács Bence Lajos
Krémer Ákos Zsolt
László Kristóf István
Meggyes Réka
Mohai Viola
Molnár Johanna
Németh Barnabás
Németh Kincső Iringó
Németh Olivér
Nyaka Bálint József
Piszér Levente
Sipos Norbert
Strácz-Lukács Eszter Lili
Szalai Szilvia
Szárszói Emese
Szennai Rebeka Mária
Szentgyörgyváry Botond
Szerecz Júlia
Trautmann Balázs

8. b –  Matesz Kinga

Bayer Márton Nándor
Berkes-Ébert Dorottya
Biró Sára Imola
Dlusztus Réka
Fenyvesi Zsófia
Gaibl Áron
Hajdu Benedek

Hajdu Lídia
Keleti János
Koncz Levente Zsombor
Kósa Judit
Nagy Márton Bálint
Németh Adorján
Ottó Lőrinc
Őri Tamás
Papp Zsombor
Péli Borbála
Pozsonyi Boglárka
Rácz Bálint Keve
Stefánovics Bálint
Szentgyörgyváry Boldizsár
Varga András
Várkonyi Luca Fanni

2019

8. a –  Maricsné Bányai Edit

Ambrus Réka
Bagó Szintia
Bedegi Réka
Borbás Mátyás
Bunyik Lilian
Fülöp Helga Felícia
Gengeliczki Ádám
Héjas Vendel
Hörnyék Máté Péter
Karsai Bálint Sándor
Kátay Balázs
Keilhauer Krisztián
Kúti Kristóf
Lasszer Réka Zsanett
Lehel Zsombor
Leutsch Kornél
Mohai Máté
Őss Viktória Angéla
Pajor Lili

Papp Lilia Panna
Rauch Tamara
Ruppert Réka
Schmidt Barnabás András
Seress Emma
Seress Liliána
Somogyvári Flóra
Tóka Viktória

8. b –  Spangenberger 
Andrea

Bangócs Anna
Bedegi Tünde
Borosnyay Noémi Kincső
Czimber Péter Tamás
Dömsödi Dorka Rebeka
Hajdu Alexandra
Hetesi Márk
Horváth Lázár Bence
Kapus Debóra
Kuczora Gréta
Lőczi Zalán
Lukács Dániel Zoltán
Lupek Barnabás
Mester Réka
Németh Abigél
Németh Kornél
Nyírő Péter
Pál Anna Tímea
Pál Szabolcs
Pongrácz Karolina
Richter Bence
Simon Emma
Sinka Csenge
Szentkereszti Lili Panna
Takács Máté
Tóth Márk
Traszer Johanna Tirza
Vadász Dominik
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2020

8. a –  Szigethi Katalin

Árvai Nóra Etelka
Brettner Benedek
Budavári Bendegúz
Csajághy Lilla Dorottya
Csajághy Zita Klaudia
Cseri Csenger
Fazakas Ajna
Fehér László
Fodor Kende Ádám
Hajdu Ábel
Hoppál Anilla Judit
Jávori Dalma
Jávori Nóra
Kiss Tibor
Kósa Csenge Málna
Körösztös Roland
Mireider Ferenc
Kisóvári-Németh Ajándok Bars

Németh Bendegúz
Őri Borbála
Pozsonyi Enikő
Promber Bálint Norbert
Rosenfeld Zsófia
Stefánovics Nóra
Szabó Levente
Szőcs Villő
Vass Vendel
Végh Boldizsár Sándor

8. b –  Schmidtné Varga-
Zságer Ágnes

Barabás Bálint
Barlai Kornél
Cserneczky Balázs
Csirke Míra
Csonka Mandula Nóra
Elekes Buda Dániel
Firtl Liliána Bianka
Garamvölgyi Noémi Zoé

Guhr Petra Panna
Hegyi Máté
Járay-Vojcek Hanna
Józsa Anna
Kristóf Gergő Áron
Krizsán Gábor Levente
Mátés Anna
Mohai Ráhel
Nagy Dániel Áron
Nagy Péter Jonatán
Palkó Ábel
Róna Boglárka Lilla
Salamon Kriszta
Szakály Hanna
Szentgyörgyváry Blanka
Tari Dorina
Trautmann Botond
Tukora Panni
Wéber Anita
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GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM – PÉCS

Köszöntő
Megjelent	a	középiskola	25	éves	jubileumára	készült	kiadványban

Kedves Refis Barátaim!
Azok közé a diákok közé tartozom, akik a pécsi Kodály Zoltán 

Gimnáziumban kezdték tanulmányaikat a református tagozaton, 
majd az önálló Pécsi Református Gimnázium tanulójaként 
érettségizhettek le az Engel János úti telephelyen.

Pillanatok alatt elillant az érettségim óta eltelt 20 esztendő, és 
refis barátaimmal azon kaptuk magunkat, hogy megkezdtük a 40. 
születésnapok alkalmából történő köszöntések sorát.

A hőskort, az indulás időszakát óriási kalandként éltük meg. 
Nosztalgiával gondolunk Pécsdevecserre (az első évfolyamok 

gólyatáborainak helyszínére), a holland kamionok kipakolására (melyek a berendezési 
tárgyakat szállították), a fejlődő infrastruktúrával járó menetrendszerű tereprendezésekre 
és pakolásokra, és természetesen a felejthetetlen élményeket nyújtó erdélyi utakra…

A mi generációnk még nem élvezhette a középiskola tágas, új épületét, de 
gyönyörködhettünk az építésében és átélhettük az írásbeli érettségik alatt a légkalapács és 
az ipari fúrógépek idegnyugtató moraját. Nem ünnepelhettünk még a szép Aulában, ám 
a Csűr épületének gépzsírszaggal és porral terhelt levegője, szürke, vakolt fala és alacsony 
fényáteresztő-képességű ablakai biztosították programjaink számára az intim miliőt. Nem 
volt alkalmunk diákként játszani a Sportcsarnokban sem – hiszen még iskolaépületünk 
sem volt –, de a Rigóder friss levegője, a Mecsekről érkező fuvallatok megacélozták 
testünket a szabadtéri sportpályán.

Nosztalgiával gondolunk vissza az Alma Materre, hiszen nem a szép épületek által 
válhattunk lelkileg egészséges felnőttekké, hanem az itt megtapasztalt szellemiség, a 
tanáraink és lelkipásztoraink által közvetített értékek határozták meg életünket, … az a 
nevelés, melynek origója mindig Isten igéje volt.

A sikeres iskolaalapításhoz és működtetéshez – véleményem szerint – három dologra 
volt szükség: hitre, bátorságra és kiváló rögtönző képességre, hiszen az első Igazgatótanács 
bölcs tagjai nem rendelkeztek iskolafenntartói tapasztalattal, az iskola tehetséges 

A gimnázium épületének alapja, 1997 Raktárépület a középiskola helyén, 1994 előtt
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igazgatónője pedig vezetési tapasztalattal. Mindezek ellenére szinte a SEMMIből lett 
VALAMI, valami csodálatos… 

A 26 fős diáklétszám 10 év alatt 501 főre növekedett, 25 év alatt pedig 1013-ra duzzadt.
1993-ban választott osztályigénkkel szeretnék üzenni a Kollégium közösségének:

„… teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel,” Ef 4,2

A középiskola köszönettel tartozik az elszánt alapítók maroknyi csapatának, az iskola 
vezetőinek, tanárainak és diákjainak, valamint a szülők közösségének.

A Kollégium közössége hálával tartozik az Úrnak azért a sok áldásért, melyben a közösség 
az évtizedek során részesült.

Szívből örvendek, hogy az Intézmény 25 éves történetének mindannyian egy-egy 
mozaikként részesei lehetünk!

Soli Deo Gloria!
Molnár Péter 

igazgató

A szakképzés nyolc tanévének rövid története
2013. szeptember - 2021. június

Az évkönyv kiadásának évében érettségizik le az utolsó szakgimnáziumi 
osztályunk. A szakképzés rendszerének kivezetése apropóján készült ez a rövid 
összefoglaló.

Az utolsó szakgimnáziumi osztály
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A szakképzés nyolc tanévének rövid története

Az egészségügyi szakképzés elindításának a mozgatórugói a következők voltak:

• ápolóhiány,
• protestáns diakóniai szemlélet,
• a középiskolai képzési paletta színesítése,
• az érettségi mellett szakmai végzettséget nyújtó képzési alternatíva biztosítása a 
(Refis és a Refin kívülről érkező) szakképzés iránt érdeklődő diákoknak.

Komoly kihívást jelentett Kovács Éva főigazgató és gimnáziumi igazgató számára az 
előkészítő munka: a szakmai program összeállításának koordinálása, az engedélyeztetési 
eljárás, a vidéki gyakorlóhelyek felkutatása (mivel a PTE az első években nem volt nyitott 
az együttműködésre), a megfelelő végzettségű szakoktatók, tanárok, szakorvosok 
megnyerése, a szakközépiskolai diákcsoport verbuválása a 2013-2014. tanévben 

A szakközépiskolai képzés indításával párhuzamosan demonstrációs gyakorlótermet 
alakítottunk ki és rendeztünk be a gyakorlati órák megtartásához.

Az új képzés előtt álló akadályok többségét az évek során sikerült elgörgetni. 
Nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy a 2015 őszén megindult tárgyalásoknak 
köszönhetően a 2016-17-es tanévre sikerült a PTE Klinikai Központjával 
meghosszabbítanunk és tartóssá tennünk az együttműködést. Augusztusban az ápolási 
igazgatóval, novemberben pedig a PTE KK frissen hivatalba lépett főigazgatójával, 
dr. Sebestyén Andorral tárgyaltunk a hosszú távú együttműködésről, mellyel a képzés 
működtetésének legfontosabb feltétele valósult meg. Segítséget jelentett továbbá Bencze 
Gabriella 2015. augusztusi érkezése a szakmai tanórák megtartása és a gyakorlóhelyekkel 
való kapcsolattartás szempontjából.

Diákjaink szakmához való viszonyulását, alázatát a gyakorlóhelyek minden tanévben 
méltatták. Ezt az attitűdöt és a kiváló eredménnyel elvégzett szakmai munkát elismerendő, 
Intézményünk Molnár Mária-díjat alapított, melyet a nevelőtestület minden végzős 
évfolyam legjobbjainak ítélt oda.

Az első szakközépiskolai csoport
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Hitélet

Hitélet a Középiskolában 2016-2020

2016-17

A lelkészi szolgálatokat Fodor Ákos 
lelkipásztor látta el félállásban.

Gólyatábor (Matty, 2016. aug. 22-24.)

5 karikás áhítat (Fodor Ákos és Kovách 
Péter közösen)

1. a győzelem feltétele: Istenre figyelés 
(Sámuel)

2. győzelem önmagam felett (Dávid)
3. győzelem Istentől (Gedeon)
4. Jézus győzelme a kereszten
5. aki győz (te)

Tavaszi csendesnap

A programot a KIMMTA (Kallódó Ifjúsá-
got Mentő Missziós Támogató Alapítvány 

- Zsibrik) munkatársai tartották a KÁTÉ 
program (Kompetencia Alapú Tudatosság 
Építés) alapján

Tanévzáró pedagógus csendesnap

Vendégelőadó: Imre István Zoltán, az 
SDG balatonszárszói központjában 
szolgáló lelkipásztor. Előadásának címe: 

„Egyedül, mégsem magányosan” 

Érettségire hangoló

A két végzős osztálynak „érettségire 
hangolót” tartott Fodor Ákos és Fodor 
Ákosné. Praktikus tanácsokkal és lelkiekben 
is próbálták felkészíteni a diákokat a nagy 
eseményre. A résztvevők nagy örömmel 
fogadták ezt az alkalmat. 

Hétközepi áhítatok szerdán 

Az „osztályszolgálatok” rendje 
folytatódott. Voltak teljesen önálló 
osztályok, akik önállóan állították össze 
az áhítatot és voltak, akik kapott anyagot 
adtak elő.

Nőnapon nemek szerinti áhítat volt, a 
reformáció fényében pedig „5 nyelvű” 
áhítatra került sor. 

A házasság hetében Szénási János 
lelkipásztor és felesége voltak a vendégeink, 
és azon a héten több program (Bögre, 
kiállítás, Hit Spot) is a házasságról szólt.

KIFLI

Az első félévben két időpontban is volt, 
hogy mindenkinek lehetősége legyen 
csatlakozni: szerda és csütörtök 14.35-15.30, 

A Refis egészségügyi szakképzés az eléje tornyosuló akadályokat sorra leküzdötte, sőt a 
PTE SZESZI intézményével együtt monopolhelyzetbe került Baranyában az egészségügyi 
szakképzőhelyek viszonylatában, ám a társadalmi tudatba való beágyazódást nem 
tudta elérni, ami elsősorban a képzésre jelentkezők létszámában mutatkozott meg. 
A folyamatosan alacsony tanulólétszám miatt nem lehetett elindítani a szakközépiskolai, 
majd szakgimnáziumi képzésre épülő szakképző évfolyamot (melyet így a SZESZI-vel való 
együttműködés keretében teljesíthettek tanulóink), továbbá megérlelte azt a döntést, mely 
alapján a középiskola a 2018-2019-es tanévtől nem indított újabb egészségügyi csoportot.

A Pécsi Református Kollégium történetének ez a 8 éves fejezete 2021-ben véget ér. 
Köszönet illeti a képzésért munkálkodókat.

Molnár Péter 
igazgató
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a második félévi órarend ezt már nem tette 
lehetővé. Kevesen voltak, de akik jártak, 
azok lelkesek.

HIT Spot (csatlakozz, töltődj – lelkileg!)

Második félévben indította a sorozatot 
Fodor Ákos a csütörtöki nagyszünetekben: 
kisfilm, éneklés, vagy gondolatébresztő 
üzenet formájában igyekeztem gyors 
lelki feltöltődést biztosítani, valamint 
megszólítani a diákokat.

Bögre

Idei kezdeményezés elsősorban az 
Internátusban lakók számára, de nyitott a 
pedagógusok és az egész diákság felé. Ezekre 
az alkalmakra vendégeket hívtunk, akikkel 
egy bögre tea mellett beszélgethettek a 
diákok. 

Vendégeink voltak:

• Csonka Zsófia, olimpikon, Euró-
pa-bajnok sportlövő, volt Refis 
diákunk

• Dr. Nagy Anna, egyházmegyénk 
gondnoka

• Gaibl Andrea és Miklós, intézmé-
nyünk munkatársai

• Dr. Radvánszky Bertalan, a földtudo-
mányok doktora

• Herczeg Adrienn, színésznő

Adventi üzenet

Az adventi időszak minden tanítási napján 
a nagyszünetben közös éneklésre hívtuk a 
diákokat és a tanárokat. Több alkalommal 
élő zenei kísérettel énekeltünk: alkalmi 
tanári hangszeres trió (Tényi Nicolette, 
Sümegi Péterné, Pap Tamás), középiskolás 
diák gitáros duó (Hoppál Hunor, 
Szilágyi Levente), orgona (Pap Tamás), 
alkalmi tanári kórus (Tényi Nicolette, 
Andrásfalvyné Kamarás Zsuzsanna, Pap 
Tamás) minden pénteken: RefiBand (gitár, 
dob, klarinét) Fekete Etelka vezetésével. 
Próbálkoztunk prózával (8.B osztályosok, 
Kovács Marcell), hangfelvételről: Rudolf 
Péter, de az volt a tapasztalatunk, hogy ezek 
nem kötötték le a hallgatóság figyelmét. 
Sokszor hangszeres kíséret nélkül énekelt 
a tanárokból és a diákokból összegyűlt 
alkalmi kórus. Az énekek szövegét 
minden alkalommal ppt-n kivetítettük. 
A sorozathoz Pap Tamás készített szignált, 
amivel hívogattuk a hallgatóságot.

Az alkalmak célja az volt, hogy az adventi, 
karácsonyi dalok közös éneklésével, 
hallgatásával egy rövid időre megállítsuk 
a pedagógusokat, diákokat, és segítsük az 
ünnepre való „ráhangolódást”.

2017-2018

Gólyatábor (Matty, 2017. aug. 22-24.)

Fodor Ákos és Fodor Ákosné együtt 
szolgáltak az áhítatokon, a Reformáció 500 
jegyében. 

Tavaszi csendesnap

Téma: az úrvacsora. Vendégelőadó: 
Sóskuti Zoltán, Budapest-Rákoskeresztúri 
lelkipásztor volt.

Konfirmáció

A pünkösdi kibocsátó istentiszteleten 
három, kilencedikes diák tett konfirmációi 
fogadalmat. Fodor Ákosné lelkész-
vallástanár készítette fel őket.

2.1 (amikor a 2 pont 1)

Ez a párkapcsolati csoport nagyon jól 
indult Fodor Ákosné vezetésével, pár hét 
után egyéni lelkigondozói kapcsolatban 
folytatódott. 

KIFLI

Az előző évi két időpont feleslegessé vált, 
csak a szerdaira volt esély. Ott is sokaknak 
órájuk volt, így a régi Kiflisek már nem 
tudtak járni. Új csapat alakult ki, akik 
nagyon lelkesek.

Hitélet
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Bögre:

Ebben a tanévben vendégeink voltak:

• Erdélyi Dániel, orgonaművész, kar-
mester 

• Kálmán Nóra, pszichológus
• Bergovecz Dávid, a Pécsi Nemzeti 

Színház művésze
• Véghné Dr. Cséki Tünde, orvos

Nők a Bibliában című bibliaóra 

Kéthetente 1-1 bibliai nőalak életén 
keresztül szólt Isten Igéje. Kicsi, de 
bensőséges közösség alakult ki a 
tanárokból. Az alkalmakat Fodor Ákosné 
tartotta.

2018-2019

A középiskolai lelkészi szolgálatokat 
2019. április 1-ig Kovách Péter intézményi 
lelkész látta el, ezután Hampel Réka 
lelkipásztor is bekapcsolódott a szolgálatba. 
Ez óhatatlanul is azt jelentette, hogy mivel 
Kovách Péter több intézményben is szolgált, 
maradtak hiányosságok a középiskolában. 
Ez elsősorban a diákok lelkigondozásában, 
a velük való személyes beszélgetések 
elmaradásában jelentkezett. Erre, olyan 
mértékben, amennyire szükség lett volna 
rá, már nem volt idő és energia.

Szerda reggeli áhítatok

A tanév során arra törekedtem, hogy 
az áhítatok témája és formája sokszínű 
és változatos legyen. Több alkalommal 
megpróbálkoztam vetítéssel. Volt 
diameditáció, interaktív áhítat, több 
alkalommal hangszeres kísérettel ifjúsági 
énekeket énekeltünk. Többször volt olyan 
alkalom, ahol egy-egy fiatal bizonyságot 
tett hitéről.

Napkezdő áhítatok

Ebben a tanévben, a korábbi gyakorlatot 
megváltoztatva, nem valamilyen áhítatos 
könyv anyaga volt az első tanítási órák 
elején felolvasásra kerülő áhítatok 
anyaga. A napi igéket Czeglédy Sándor: 
Mindennapi kenyerünk című könyve 
alapján választottam és ezekhez rövid 
magyarázatot készítettem. Arra törekedtem, 
hogy ezek a magyarázatok megszólítsák 
a középiskolás korosztályt. Az áhítatokat 

rövid imádság zárja, ami csak javaslat az 
áhítatot tartó pedagógus számára.

Az öt szeretetnyelv – projekthét a 
Házasság hete alkalmából

A Házasság Hete alkalmából ebben 
az évben az öt szeretetnyelvet ismertük 
meg és gyakoroltuk a hét egy-egy napján. 
Önmagunk és mások szeretetnyelvének 
felfedezése és tudatosítása segít a helyes 
önismeretben és a másik megismerésében. 
Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mi 
az a „csatorna”, amin keresztül a legjobban 
megközelíthetőek vagyunk, ahol a 
legjobban érzékeljük a másik szeretetét. 
A párválasztás során, az „együttjárás” 
időszakában meg kell ismerni a másik 
szeretetnyelvét, azt a területet, ahol a 
legjobban tudja érzékelni az iránta való 
szeretetedet. Jó, ha azzal is tisztában 
vagyunk, hogy melyik a mi szeretetnyelvünk, 
melyik területen érzékeljük a leginkább azt, 
hogy valaki szeret minket, hogyan tudja az 
irántunk való szeretetét kifejezni.

A projekthét feladatai abban igyekeztek 
segítséget nyújtani, hogy a diákok 
megismerjék a másik és önmaguk 
szeretetnyelvét, megtanulják kifejezni, 
megmutatni a szeretetüket azon a „nyelven”, 
ahogyan a másik a leginkább megérti azt.

A hét programja: 
HÉTFŐ - Elismerő szavak
KEDD - Minőségi idő
SZERDA - Ajándékozás
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CSÜTÖRTÖK - Szívességek
PÉNTEK - Testi érintés

KIFLI (Középiskolás Ifjak Lelki Iránytűje)

A már több éve működő bibliaórás 
közösségbe néhány új tag is érkezett az idén 
érettségiző alapcsapathoz. Az alkalmak 
témáira a diákoktól kértem javaslatot. Így 
rendkívül változatos és izgalmas, érdekes 
beszélgetések alakultak ki, ahol mindenki 
elmondta az adott kérdésről a véleményét. 
Mindig arra törekedtünk, hogy az adott 
kérdésről megnézzük a Szentírás tanítását. 
Az alkalmak közös imádsággal zárultak. 

Sajnos többször a diákok elfoglaltsága 
miatt a találkozások elmaradtak, különösen 
tanév vége felé az érettségire való készülés 
miatt. A KIFLI alkalmait áprilistól Hampel 
Réka lelkipásztor vezette. 

Ez az a nap! és Csillagpont

Június 1-jén Hampel Réka lelkipásztor 9 
fővel utazott el Budapestre az „Ez az a nap!” 
keresztyén koncertre.

A júliusban megrendezendő Csillagpont 
táborba 4 diák jelentkezett.

Pedagógus csendesnapok

A tanévkezdő csendesnap témája a 
keresztyén kommunikáció volt. A témáról 
szóló előadást csoportos feldolgozás 
követte. Az alkalom végén Székely Zoltán 
tartott előadást a szülőkkel, illetve 
családokkal való iskolai együttműködés 
fejlesztéséről.

„változzatok meg értelmetek megújulásával,” Rm 12,2

Az Általános Iskola tantestületével közös, 
tanévzáró csendesnap témája a Változás 
volt, hiszen az új általános iskola épületének 
elkészültével nagyon sok minden 
megváltozott a pécsi székhely intézmény-
egységeinek életében. A csendesnap 
során ezekre a változásokra igyekeztünk 
felkészülni.

Az imaséta állomásai:

1. Milyen sebeket hordozol? 
2. Mit viszel magaddal? 
3. Miben szeretnél megváltozni? 
4. Miért vagy hálás? 
5. Igeválasztás.
6. Utolsó állomás. Összefoglalás.

Középiskolai csendesnap

2019. április 18. Nagycsütörtök
Helyszín: PTE Művészeti Kar, 

Bölcsészettudományi Kar
Téma: Tékozló fiú
A protestáns iskoladráma a JESZ (Janus 

Egyetemi Színpad) előadásában. Rendezte: 
dr. Tóth András Ernő

A középiskola diákjai három csoportban 
nézték meg a darabot. A csoportok számára 
a csendesnap programja így három, külön 
időpontban kezdődött. A kibocsátó 
istentiszteletre – a hagyományoktól eltérően 

– nem közvetlenül a csendesnap elején, 
hanem előző nap került sor. A színházi 
előadás után a diákok egy órában 10-15 fős 
csoportokban beszélték meg a darab által 
felvetett kérdéseket a PTE Művészeti Kar 
és Bölcsészettudományi Kar termeiben. 

Rembrandt, H. v. Rijn: A tékozló fiú hazatérése (1668)
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A megbeszélést imaséta követte. Az imaséta 
helyszíne: a PTE Művészeti Kar melletti 
park volt.

Csoportvezetők:
Sümegi Péterné, Szabó Judit, 

Schauermann Tamás, Izsák Kálmán, Pintér 
János, Fényes Endre, Kovách Péter (tanári 
csoport).

A beszélgetés javasolt témái:
1. Szülő – gyerek kapcsolat
2. Testvérek kapcsolata egymással
3. Hogyan használom azt, amit kaptam?
4. Istenkép, Istennel való kapcsolat
5. Elveszettség, hazatalálás

Az imaséta állomásai:

1. Milyenek a szüleid?
2. Testvérekkel való kapcsolat
3. Tékozlás
4. Istenkép, Istennel való kapcsolat
5. Megbocsátás
6. Tükörbenézés
A csendesnap programját Böröcz Lívia és 

Kovách Péter állították össze.

Bibliaosztás

November 14-én, a reggeli áhítat után 
minden középiskolás diákunk részére a 
Gedeon Társaság segítségével Újszövetséget 
ajándékoztunk.

2019-2020

A tanév során Hampel Réka és Kovách 
Péter lelkipásztorok osztoztak meg a 
középiskolai szolgálatokon. Hampel Réka 
elsősorban a KIFLI alkalmait szervezte és 
tartotta, valamint néhány alkalommal a 
szerdai áhítaton végzett igeszolgálatot. 

Gólyatábor

Az augusztus 26-28. között Mattyon 
megrendezett gólyatáborban Sámson 
próféta életével ismerkedek meg a leendő 
diákok Hampel Réka vezetésével.

Tanévnyitó pedagógus csendesnap

A csendesnapot közösen tartotta 
az Általános Iskola és a Középiskola 
tantestülete, a témája az Idő volt. A közös 
áhítat után a középiskolások imasétán, az 
általános iskolások csoportbeszélgetésen 
vettek részt. A csendesnap második felében 
a két tantestület cserélt egymással.

Az imaséta állomásai:
1. Lassú idő - gyors idő 
2. Az idő középpontja Krisztus 
3. Az idő telik vagy múlik 
4. Kronosz és kairosz
5. Napirend 
6. Imádság írása 

A csoportbeszélgetések javasolt témakörei:

1. Multitasking
2. Isten megállít
3. Ne az idő győzzön le téged, hanem te 

győzd le az időt!

KIFLI

Hampel Réka így összegezte 
tapasztalatait: „A csütörtök délutánra 
meghirdetett KIFLI- t a tanítás után, a 
kóruspróba előtti idősávban sajnos csak két 
alkalommal tudtam megtartani. Az aulában 
várakozó vagy beszélgető diákokkal többször 
beszélgettem, egyeztettem, játék-délutánt 
is hirdettem, de minden alkalommal az volt 
a válasz, hogy ilyenkor nagyon fáradtak, 
és ha van is egy lyukas órájuk, szeretnék 
pihenéssel tölteni. Két alkalommal 7-7 
fiatallal tartottuk az alkalmat, és ők is 
azt mondták, hogy nagyon jó lenne, jól 
érezték magukat, de nincs rá energiájuk, 
nem fér bele az időbe. Úgy érzem viszont, 
hogy a hittanoktatás alatt sokkal több 
lehetőségem volt megismerni a diákokat, 
nagyon jó beszélgetések alakultak ki, és 
az online oktatás alatti feladatokban 
nagyon őszinték, kreatívak voltak, igazi 
lelkigondozói beszélgetésekre is sor került, 
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szívesen segítettek a nagyharsányi online 
áhítatok elkészítésében a tehetséges diákok. 
Azt hiszem, elsősorban mindenképp 
arra lenne szükség, hogy a gimnáziumi 
lelkész tanítsa a diákokat, hogy igazán 
megismerhesse őket és talán utána lehetne 
közös programokat, bibliaórát szervezni. 
Az mindenképp felmerül, hogy a diákok az 
aktuális leterheltség mellett, ha szeretnek is 
beszélgetni, sokan komoly hívő életet élnek 

– ez kiderült számomra az órákon és az 
online feladatokból – nem szívesen vesznek 
részt egy plusz alkalmon. Az istentiszteletek 
látogatását a gimnáziumba feladatként 
adtam ki a diákoknak, ami majdnem 
tökéletesen működött, hozzá tartozott 
az év bemutatandó feladatokhoz. Sok 
jó tapasztalatot meséltek el, majdnem 
mindenki teljesítette.”

Szerda reggeli áhítatok

A tanév során arra törekedtem, hogy 
az áhítatok témája és formája sokszínű 
és változatos legyen. Többször volt olyan 
alkalom, ahol egy-egy fiatal bizonyságot tett 
hitéről a volt vagy jelenlegi tanulóink közül. 
Ennek mindig nagy meggyőző ereje van, 
hiszen egész más, ha a középiskolásokhoz 
a saját korosztályukból szól valaki. 

Minden alkalommal volt egy ifjúsági 
és egy énekeskönyvi ének. Az énekeket 
alkalmanként gitárral, zongorával kísértük. 
Reménység szerint a következő tanévben 
megalakul a középiskolai ifjúsági zenekar. 

Új próbálkozás volt egy sorozat elkezdése 
az Úri imádságról. Sajnos a karantén miatt 
ezt nem tudtuk befejezni. Úgy láttam, 
hogy a fogadtatása vegyes volt. Voltak, akik 
minden alkalommal figyeltek, de volt olyan 
is, aki már unta, hogy mindig „ugyanaz 
volt a téma“. Ugyanakkor fontosnak 
tartom, hogy a Mi Atyánk szövegét egyszer 
végigmagyarázzuk, mert így talán jobban 
tudják, hogy mit mondanak, amikor 
imádkozzák.

Az osztályszolgálatok összeállításában, 
szervezésében a középiskolai hittanos 

munkaközösség tagjai igyekeztek 
segítséget nyújtani az osztályfőnököknek, 
illetve a feladat nagy részét átvállalni, 
tehermentesíteni őket.

Napkezdő áhítatok – reggeli igeolvasó

Ebben a tanévben a magyarázott igéket 
a Bibliaolvasó Kalauz napi igeszakaszaiból 
választottam, abból a meggondolásból, 
hogy ilyen módon a diákjaink is 
bekapcsolódnak a magyar reformátusok 
nagy közösségébe, akik ezt a vezérfonalat 
használják a napi bibliaolvasásuk alapjául. 
Arra törekedtem, hogy a magyarázatok 
megszólítsák a középiskolás korosztályt. 
Az áhítatokat rövid imádság zárja, ami 
csak javaslat az áhítatot tartó pedagógus 
számára.

Középiskolai csendesnap

A tanévet csendesnappal kezdtük. 
Ezt hagyománnyá szeretnénk tenni, 
hiszen fontos, hogy a diákok lelkileg is 
felkészüljenek a tanévkezdésre, illetve 
egy-egy olyan kérdéskört dolgozzanak fel 
ezeken az alkalmakon, amik fontosak a 
számukra. A 2019. szeptember 3-án tartott 
csendesnap címe: Fent vagy a neten!

A fiatalok három előadást hallgathattak 
meg:

1. Az internethasználat jogi szabályozása 
- dr. Simon Klára jogász

2. A digitális világ veszélyei - Dr. Váczi 
István volt komlói rendőrkapitány

3. Az internetfüggőség veszélye és követ-
kezménye - Fényes Endre református 
lelkipásztor, addiktológus

Az előadások között filmek, vetélkedő 
színesítette a programot.

A tavaszra tervezett csendesnap a 
karantén miatt elmaradt.

Zsibrik

Több éve, az adventi időszakban egy-
egy diákcsoporttal meglátogatjuk a Kal-
lódó Ifjúságot Mentő Missziót Támogató 
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Alapítvány (KIMMTA) fenntartásában mű-
ködő Zsibriki Drogterápiás Intézetben la-
kókat Ebben a tanévben a 10.A osztályosok 
vettek részt ezen a programon Tényi Nico-
lette osztályfőnök vezetésével. Szabó Judit 
lelkipásztor, az Alapítvány és az Otthon ve-
zetője és az Otthon lakói bemutatták az in-
tézményt és néhányan közülük elmondták 
az élettörténetüket. Diákjaink átadták az 
ajándékaikat, többek között egy kávéfőzőt. 
Az alkalom közös énekléssel zárult.

Ajtó – hitéleti magazin középiskolásoknak, 
a digitális oktatás idején

Az Ajtó megnyitásával szerettem volna egy 
olyan fórumot a Microsoft Teams felületén 
létrehozni, amelyben a középiskolás 
diákok bizonyságtételeket, hitéleti 

anyagokat hallgathatnak, nézhetnek meg. 
A célom az volt, hogy amikor éppen nincs 
kedve a diákoknak tanulni, akkor legyen 
lehetőségük ezen az oldalon lelkileg 
feltöltődni, megerősödni.

Rovatcímek: 

• Bizonyságtételek
• Áthallás
• Zenék
• Istent keresem

Ezen a felületen küldtem el a reggeli 
áhítatokat is. A visszajelzések alapján 
többen rendszeresen látogatták az oldal 
folyamatosan bővülő tartalmát. Pontos 
számokról nem tudok beszámolni, mert 
nem mindenki jelzett vissza, aki megnézte.

2020-2021

A tanév elején új lelkipásztor-vallástanár 
érkezett a középiskolába Peleskey Miklós 
Péter személyében. Végre megvalósult az a 
régi terv, hogy teljes állású lelkésze legyen a 
középiskolának és az általános iskolának is 
Pécsett. 

Sajnos a COVID-19 járvány miatt nem 
tarthattunk csendesnapot a diákok számára 
a tanév elején. A szerdai áhítatokon egy-
egy osztály tartózkodhatott az aulában, a 
többiek az emeleti karzatokon vagy az 
osztálytermekben élő közvetítésen keresztül 
hallgathatták a szolgálatokat.

Nagy öröm volt, hogy ősszel megalakult a 
gimnázium dicsőítőzenekara, amit Peleskey 
Miklós Péter vezet. A tanév során szerettük 
volna bevezetni a középiskola keresztyén 
identitáserősítő programját, de ezt is részben 
a pandémia megakadályozta. 

A tantestület által elfogadott és az 
Igazgatótanács által jóváhagyott program:

1. 2020. szeptember 1-től a középiskola 
vezetősége elvárja, hogy minden tanuló 
havonta legalább egy alkalommal 
istentiszteleten vagy misén vegyen részt. 

Az istentiszteleten való részvétel formái: 
1. Menj haza! modell: A tanuló a saját 

lakóhelye szerinti gyülekezetben vesz részt 
istentiszteleten vagy misén. 

2. Vidd magaddal a többieket! modell: 
Egy-egy osztályközösségből vagy baráti 
csoportból valaki meghívja a többieket abba a 
gyülekezetbe, ahová ő szokott járni. Közösen 
vesznek részt az istentiszteleten vagy misén. 
Ilyen módon több keresztyén közösséget 
is megismerhetnek, eljutnak azokba a 
felekezetekbe, ahová egy-egy osztálytársuk, 
barátjuk tartozik. 

3. Vasárnap este modell: Minden 
hónap második vasárnapján 18 órakor 
istentiszteletet tartunk a gimnázium 
aulájában. Ezen a kollégista diákok is részt 
tudnak venni, valamint mindazok, akik ezt 
az alkalmat választják. Természetesen erre 
az alkalomra a pedagógusokat is szeretettel 
várjuk. Ilyen módon közösen vehetnek 
részt a diákok és a tanárok az istentiszteleti 
alkalmon. 

4. Kirándulós vasárnap modell: Havonta egy 
vasárnap elmegyünk valamelyik baranyai 
gyülekezetbe istentiszteletre iskolabusszal. 
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Erre bárki jelentkezhet, az iskolabusz 
befogadóképességéig. Az istentiszteleten 
esetleg szolgálhat énekkel, verssel a csoport. 
Utána valahol közösen ebédelünk, és 
délután esetleg kirándulunk a környéken. 
Természetesen ezen is részt vehetnek diákok 
és tanárok egyaránt. Az istentiszteleten való 
részvételről szóló beszámolás, beszélgetés 
a hit- és erkölcstan óra keretében történik 
meg. 

2. A 9. évfolyam tanulói a tanév végén 
bibliaismeretből záró beszámolóval 
adnak számot megszerzett tudásukról. A 
beszámoló érdemjegye súlyozott értékeléssel 
járul hozzá a tanév végi osztályzathoz. 

A vallástanár a tanév első hit- és 
erkölcstan óráján jelzi a tanulók számára, 
hogy tanév végén lesz egy záróbeszámoló 
bibliaismeretből, ami az év végi jegyük 1/3-át 
fogja adni. (1. félév + 2. félév + záróbeszámoló)

3. A tanulók történelem tantárgyból 
számoljanak be a Pécsi Református Kollégium 
történetéből. Ennek anyaga a Molnár 
Péter által készített rövid összefoglalás Ács 
Mariann könyvéből, valamint az ehhez 
készülő kiegészítés az eltelt 25 év jelentős 
iskolatörténeti eseményeiről.

4. Gimnáziumunk várja azokat a 
megkeresztelt nyolcadikos diákokat, akik 
sikeres felvételit tesznek. Nyitottan fogadja 
a nem megkeresztelt diákokat is, és minden 
segítséget megad ahhoz, hogy gimnáziumi 
éveik alatt megkeresztelkedjenek. A 
keresztelési és konfirmációi felkészítésben 
a középiskola intézményi lelkipásztora és 
vallástanárai együttműködnek azzal az 
egyházközséggel, amelybe a tanuló tartozik. 
Az együttműködés rendjét a Baranyai 
Református Egyházmegye tanácsosi 
testülete által elfogadott megállapodás 
tartalmazza.

Kovách Péter 
intézményi lelkipásztor

Tájoló - SDG zarándoklat 2016

A Soli Deo Gloria - Református diákmozgalom által szervezett Tájoló 
zarándoklat idén július 25. és augusztus 2. közt került megrendezésre 
Budapest és Tata között, mintegy negyven zarándokkal. Két református 
középiskolát – a Baár-Madast és a tatai refit kötötte össze a 120 km-es 
utunk. A zarándoklat összesen 9 napig tartott, ebből 2 nap utazás, 6 nap 
gyaloglás, és 1 nap pihenés volt. 

Az első napot a budapesti Baár-Madas Református Gimnáziumban töltöttük egy kis is-
merkedéssel, majd a pasaréti templomban megtartottuk a nyitó áhítatot. Aztán másnap 
reggel nekivágtunk a nagy útnak. A reggeli negyed 6 órás kelés kicsit szokatlan volt, de ha-
mar megszoktuk. A reggelt mindig egy tornával kezdtük, így frissen tudtunk nekiindulni a 
napi útszakasznak. Esti szálláshelyünk mindig más volt, vagy egy sportcsarnok, vagy egy is-
kola, vagy akár egy turistaszálló. A második nap indultunk Solymárra, ami kb. 15 km volt, ezt 
a távot könnyedén megtettük. A harmadik napi cél Pilisszentlászló volt, ami egy kicsit nehe-
zebb volt, ugyanis a táv már kb. 25 km-re emelkedett. Kicsit fáradtan, de odaértünk. Aztán 
a következő napot mindenki várta, hisz Dobogókőre indultunk, ahol is a pihenőnapunk 
kezdődött. Jó volt kicsit kipihenni az addigi fáradságok. A pihenőnapon se unatkoztunk, 
ugyanis férfi és női napot tartottunk. Aznap a nők és a férfiak külön csoportokban beszél-
gettek a férfiasságról és nőiességről. Másnap Dorogra indultunk tovább, ahova sikeresen oda 
is értünk, és a helyi református templomban tartottuk meg az esti áhítatot az úrvacsorával. 
A következő napi útvonal bizonyult a leghosszabbnak, ugyanis a táv 27 km volt. Az aznap 
reggeli áhítaton azt hallottuk, hogy a terveink csak is Istennél vannak, és ő tudja a jövőnket, 
hisz ő már ott van. 
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El is indultunk, de csak mindössze 10 km-t tudtunk menni, ugyanis egy nagy vihar elkapott 
minket útközben, így Tokodra segítségünkre siettek barátok, ismerősök, és kis buszokkal 
folytattuk az utat fel a Gerecsére, a Serédi kastélyhoz. Mivel hamar odaértünk, így nyugodtan 
maradt idő a kiscsoportos beszélgetésre és az áhítatra is. Ezen a napon megtapasztalhattuk, 
hogy Isten a rosszból is jót tud kihozni. A Serédi kastély gyönyörű volt, az esti áhítatot 
a kastélyban lévő kis kápolnában tartottuk meg, így nagyon hangulatos volt. Senki sem 
gondolta, hogy így fog alakulni a nap. A következő nap volt a nagy nap, hisz indultunk a 
végcél felé, Tatára. Ezt az utat nyugodtan, kipihenve tudtuk megtenni. Amikor Tatára értünk, 
a helyi református templomban megtartottuk a záró áhítatot, aztán a gyülekezeti teremben 
megtartottuk a záró vacsorát is. Az éjszakát a Tatai Református Gimnáziumban töltöttük, az 
aznap este kicsit kötetlenebb volt, hiszen nem kellett korán kelnünk. Így aznap este sokat 
beszélgettünk és játszottunk. Másnap reggel kipihenve keltünk fel, és kicsit szomorúan, 
de búcsút vettünk egymástól. Többen is meglepetten tapasztalták, hogy már véget is ért 
a zarándoklat. Nagyon szépen köszönjük a dorogi, a tardosi és a tatai gyülekezetnek a 
vendégszeretetét, illetve a „viharmentők” segítségét. 

Most a „fizikai dolgok” után hadd írjam le a „lelki dolgokat” is. Az egész zarándoklat idei 
témája a jelenlét volt. Minden napot egy reggeli áhítattal kezdtünk, amit mindig máshol 
rendeztünk meg. Vagy egy templomban vagy akár kint a szabadban. Első nap kis csoportokba 
osztottak bennünket, és így minden nap délután ezekben a kis csoportokban beszélgettünk. 
Aztán minden nap végén szintén volt egy áhítat, amit épp az akkori szállásunkon, vagy a 
helyi templomban tartottunk meg. Minden másnap úrvacsorára is sor került. Azért volt 
minden másnap úrvacsora, mert így a témákat le tudtuk vele zárni. A múltat, a jelent és a 
jövőt. Azon gondolkoztunk, hogy tudunk mi jelen lenni, a „mindig jelenlévő” Isten számára. 
Minden nap két „csendes szakasz” volt, ami azt jelentette, hogy egy 15-20 percet csendben 
megyünk az erdőbe és az adott napi témán, gondolkodunk. Mindig volt miről gondolkodni, 
és keresni az Isten jelenlétét. Minden csendes szakasz végén lejegyzeteltük, amire jutottunk. 
Volt, amikor a múltunkat vizsgáltuk, hogy hol volt jelen Isten az elmúlt időben. 

Ha egy mondattal szeretném összefoglalni az egész zarándoklatot, akkor azt mondanám, 
hogy ez olyan volt, mint az életünk útjának egy szakasza. Voltak nehézségek, kihívások, 
emelkedők, veszélyes szakaszok, akadályok és még sorolhatnám. De mindezt Isten 
jelenlétével és az Ő segítségével sikerült leküzdenünk. A legtöbb nehéz szakasz után 
megtapasztalhattuk Isten gondviselését. Hisz Ő adott erőt ezeknek a leküzdésében, és mikor 
fölértünk egy-egy csúcsra, a kilátás gyönyörű volt. Egyik nap a reggeli áhítatot a Prédikáló- 
széken tartottuk meg 639 m magasan. Volt olyan szakasz is, ami nagyon veszélyes volt, és 
még eső is esett. Kicsit félve, de azt a szakaszt is megtettük. Az ilyen szakaszoknál nagyon 
fontos az Istenbe vetett bizalom, hogy benne bízva induljunk el. Visszatérve a jelenlétre, 
ilyenkor és ilyen helyzetekben tapasztalhattuk meg Isten jelenlétét, amikor átjutottunk 
egy-egy nehéz szakaszon, vagy egy adott napi szakaszon. Lehet, hogy tele volt a lábunk 
vízhólyagokkal és fájt mindenünk, de megtettük az útvonalat és sikeresen célba érhettünk. 
Nagyon megérte eljönni erre a zarándoklatra, mert tényleg egy áldott 9 napon vagyunk túl, 
ami mindenki számára kalandos és nehéz volt. Másrészről pedig egyfajta pihenés volt, hisz 
kizökkenhettünk a mindennapokból, a város zajából, és a természetben, Isten teremtésében 
tölthettük el ezt a zarándoklatot. Egy igével szeretném befejezni: 

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok”. Mt 18,20

Tisza Péter 
tanuló
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FÉK Diákhétvége

1. nap: 2018.10.19-én busszal indultunk Vajtára, ahol a hétvégét töltöttük. Annyira tele 
volt a busz, hogy párunknak a földön kellet ülnie, utána szakadó esőben sétáltunk a 
szállásig, de ez sem vette el a jó kedvünket! Rajtunk kívül még Budapestről is érkeztek 
fiatalok. A regisztrációt követően szabad program volt. Biliárdoztunk. Az épület 
felfedezése következett, majd a telket, a környezetet végig jártuk, megkaptuk szobáinkat, 
vacsora előtt egy nyitó alkalmon vettünk részt.

2. nap: Reggeli után egy előadás következett, a téma a hazugságok, illetve féligazságok 
voltak, amelyeket a világ el akar hitetni velünk, és hogy Isten mit gondol ezekről, hogyan 
tudunk útmutatást kapni a Biblia segítségével ezekben a helyzetekben. Ezután a már 
előző nap kiválasztott előadásra mentünk. Ez nekünk a Konnekt – evangélizációs 
kapcsolattartás – volt, ahol arról tanultunk, hogyan tartsuk a kapcsolatot az emberekkel 
az evangélizáció során, hogyan beszélgessünk, érdeklődjünk iránta. Majd egy búcsúzó 
alkalommal zárult az est, minden alkalom után egy dicsőítő csapattal együtt énekeltünk 
angolul és magyarul, nagyon jó érzés volt. Vacsora után a Pécsi FÉK csapat összegyűlt egy 
megbeszélésre az alkalmakról, és hogy mi is a feladatunk a FÉK-en belül. Az est hátralévő 
részében beszélgettünk, biliárdoztunk.

3. nap: Reggel részt vettünk a reggeli 
imában, melynek során kimentünk a 
telekre, és el voltak rejtve igék üvegekben, 
ezeket megtalálván az ige alapján 
imádkoztunk párokban. Felemelő érzés volt 
rögtön Istennel kezdeni a napot. Reggeli 
után elbúcsúztunk a budapestiektől, majd 
közösen beszélgettünk, játszottunk. Végül 
elindultunk a buszhoz és este 6 körül visszaértünk Pécsre. Ez egy csodálatos hétvége volt! 
Sokat fejlődtünk lelkileg, és abban is előrébb haladtunk, hogy hogyan tegyünk tanítvánnyá 
másokat. Köszönjük szépen a támogatást!

 „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtmények!” Mk 16, 15-16

„A hétvége egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy új embereket ismerjünk meg, és hogy új 
dolgokat tanuljunk. Nagyon sok mindent megértettem, és olyan új ismereteket szereztem, 
melyeket a hétköznapi életemben is tudok használni. Az előadások tematikája az volt, 
hogy hogyan és milyen hazugságokat küld felénk a nem hívő világ. Nagyon érdekes volt 
mindegyik program, és egyben feltöltő is, ugyanis voltak dicsőítő alkalmak, amikor egy 
zenekar játszott, a résztvevők pedig énekeltek, és volt több bizonyságtétel is. 

A hétvége folyamán egy, a számunkra érdekes témájú szemináriumra kellett beülni, melyek 
fő témái ezek voltak: női identitás, pornográfia, és Konnekt. Mi (K. Bence, Kristóf, Áron) 
a Konnekt-re ültünk be. Ez a szeminárium arról szólt, hogyan tudjuk az evangélizációt, 
evangéliumot bevinni a kapcsolatainkba. Nagyon hasznos volt, mert felvilágosítást kaptam, 
hogyan tudom a még meg nem tért barátomat, beszélgetőpartneremet Isten felé terelni, ha 
szép lassan is, de Felé irányítani. Összességében rendkívül megérte elmenni, és fölöttébb 
feltöltő volt az egész hétvége, és szeretettel hívok mindenkit, hogy ha tud, akkor jöjjön el 
bátran mert egy befogadó, és szerető közösségbe fog érkezni.”

Gaibl Áron 
tanuló
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Ez a FÉK hétvége többek között azért is volt különleges számomra, mert szombaton a 
dicsőítő csapatban játszhattam zongorán. A hétvége előtti két hétben sokat készültem rá, 
kellett is, mert nem volt könnyű. Nagyon izgultam, de tudtam, hogy Istennek játszom, és az 
a fontos, hogy neki szerezzek dicsőséget, nem pedig magamnak. Sokat imádkoztam, hogy 
hadd tudjak Istennek szolgálni, és hiszem, hogy ezt meg is adta. 

A hétvége témája a hazugságok vagy féligazságok voltak, amiket a világ tár elénk, pl.: 
„mindent elérhetsz”, „ha valaki negatívat mond rólad, hagyd figyelmen kívül”, „Isten azt akarja, 
hogy mindig boldog legyél”, és ezekről mit gondol Isten, hogyan tudjuk ezeket az állításokat 
megítélni. Szerintem mondhatjuk azt, hogy gyakorlatias is volt, meg nem is, mert több 
konkrét féligazságot is kielemeztük és megvitattunk világi szemszögből, milyen előnyei, 
hátrányai lehetnek, és hogy mit gondol erről Isten a Biblia alapján, viszont konkrétan nem 
használtuk ezeket. Amit tanultunk, azt nekünk kell a mindennapi gyakorlatba átültetni, 
hogy vajon észrevesszük-e ezeket a féligazságokat, melyeket a világ pumpál felénk megállás 
nélkül, és vajon eljutunk-e addig, hogy helyesen megítéljük azokat…?

Ami szerintem nagyon bátorító volt, hogy kaptunk egy lapot, melyen rengeteg (mintegy 34) 
hamis állítás volt, amit sokszor gondolunk magunkról, Istenről és sok minden másról, 
amelyek lehangolhatnak, elbizonytalaníthatnak minket, és mellettük a helyes állítások is 
helyet kaptak, bibliai igékkel alátámasztva.

Gőbl Bence 
tanuló

Nem vagy egyedül

A 10.C osztályszolgálata 2018. november 21-én, a reggeli áhítaton

„Az empátia különös és hatalmas dolog. Nincs kész forgatókönyv rá. Nincs helyes és helytelen 
módszer. Egyszerűen figyelni kell, kitölteni a teret, visszafogni az ítélkezést, érzelmileg 
kapcsolódni a másikhoz, és átadni a csodálatos gyógyító erejű üzenetet: nem vagy egyedül.” 
      Brené Brown: Bátraké a boldogság

Az empátia a latin „pátosz” szóból ered, amely erős érzelmet, szenvedélyt jelent. Az em-
pátia az a beleérző képesség, amivel egy másik ember vagy élőlény lelkiállapotába tudjuk 
helyezni magunkat. Az empátia megnyilvánulása például, ha valaki egy másik ember bá-
natát hallgatva, egy másik élőlény szenvedését látva önmagát az adott helyzetbe bele-
képzelve saját élményként éli meg. Alfred Adler szerint ez azt jelenti, hogy látni a másik 
szemével, hallani a másik fülével és érezni a másik szívével. Az empátia az ápoló egyik 
legfontosabb és elengedhetetlen lelki tulajdonsága. A jó egészségügyi dolgozó megérti, és 
enyhítően befolyásolni tudja nemcsak a betegek, hanem a mindennapok folyamán körü-
lötte lévők gondjait. Mi, egészségügyisek lévén ezzel a magyarázattal éreztük ezt a témát 
magunkénak.

Az osztály tagjai különböző, az empátia témájához kapcsolódó filmrészleteket vetítettek 
le az áhítat keretében. Szolgálatukat Kovács Zsanett Bianka a saját imádságával zárta:

Drága Urunk! Köszönjük most neked, hogy Te megadod azt a csodálatos képességet, 
amivel szeretjük és elfogadjuk a másikat úgy, ahogy Te megteremtetted, olyannak, 
amilyennek Te megalkottad. Hálát adunk, hogy segíthetünk az embereken úgy, ahogy 
Te segítettél és segítesz ma is bennünket. Kérünk Téged, munkálkodj bennünk és tégy 
szavaiddal jobb emberré. Ámen



261

Hitélet

A 12.B-sek szolgálata a reggeli áhítaton

2019. március 20-án, a szerda reggeli áhítaton Zsember Kitti, Gőbl Bence, Hoppál Hunor, 
Szilágyi Levente, Pál András 12.B osztályba járó tanulók, és Juhász Eszter, volt általános 
iskolás tanulónk beszéltek az evangéliumról és tettek bizonyságot hitükről.

Az öt szeretetnyelv – projekthét a Házasság hete alkalmából

A Házasság Hete alkalmából ebben 
az évben az öt szeretetnyelvet ismertük 
meg és gyakoroltuk a hét egy-egy napján. 
Önmagunk és mások szeretetnyelvének 
felfedezése és tudatosítása segít a helyes 

önismeretben és a másik megismerésében. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mi az 
a „csatorna”, amin keresztül a legjobban megközelíthetőek vagyunk, ahol a legjobban 
érzékeljük a másik szeretetét. A párválasztás során, az „együttjárás” időszakában meg kell 
ismerni a másik szeretetnyelvét, azt a területet, ahol a legjobban tudja érzékelni az iránta 
való szeretetedet. Jó, ha azzal is tisztában vagyunk, hogy melyik a mi szeretetnyelvünk, 
melyik területen érzékeljük a leginkább azt, hogy valaki szeret minket, hogyan tudja az 
irántunk való szeretetét kifejezni.

A projekthét feladatai abban igyekeztek segítséget nyújtani, hogy a diákok megismerjék 
a másik és önmaguk szeretetnyelvét, megtanulják kifejezni, megmutatni a szeretetüket 
azon a „nyelven”, ahogyan a másik a leginkább megérti azt.

Gőbl Bence Juhász Eszter Zsember Kitti

Hoppál Hunor és Jankovits TamásPál AndrásSzilágyi Levente
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A hét programja: 

HÉTFŐ - Elismerő szavak
Az elismerő szavak esetében az egyik fél úgy érzi, hogy a társától érkező, magától értetődő 

dicséret mindennél többet jelent számára. A szavak tehát ebben az esetben többet érnek 
a cselekedeteknél.

Feladat: Az első órán az osztályban mindenki kapott egy-egy papírlapot, megkezdett 
mondatokkal: Büszke vagyok arra, hogy…, Felnézek rád, mert…, Nagyra értékellek téged, 
mert…, Nagyon kedvelem benned azt, hogy…, Fontos embernek tartalak, mert… . Ezt 
annak kellett odaadni, akinek a nevét az óra elején kihúzták, kiegészítve a mondatokat. 
Ilyen módon gyakorolhatták az elismerő szavakat. Akár saját maguk is készíthettek 
cetliket mások számára is, vagy választhattak cetlit, és odaadhatták valakinek. 

KEDD - Minőségi idő
Akinek a minőségi idő a legfőbb szeretetnyelve, az a ráirányuló figyelem hatására érzi 

leginkább azt, hogy őt igazán szeretik. Ez lehet egy beszélgetés, egy közös vacsora, vagy 
egy közösen eltöltött hosszú hétvége is. A kulcskifejezés az osztatlan figyelem, hiszen 
mobilozás, gépezés közben nem lehet kapcsolatot építeni. 

Feladat: A tanárok időpontokat adtak meg, amikor beszélgetési szándékkal felkereshette 
őket egy-egy diáknak. A faliújságra kitett táblázatba fel lehetett iratkozni ahhoz a tanárhoz, 
akivel az adott időpontban a diákok szerettek volna beszélgetni. 

SZERDA - Ajándékozás
Az ajándékozás annak szimbóluma, hogy gondolunk a másikra. A szeretet látható jele. 

Nem szabad összekeverni azonban ezt a szeretetnyelvet az anyagiassággal, hiszen itt 
jelképes, apró ajándékokról, meglepetésekről van szó, melyek értéke nem számít. Annak, 
aki ezt a szeretetnyelvet beszéli, az a megbecsülés jele, ha valaki időt szakít arra, hogy 
megtalálja számára a megfelelő ajándékot, hogy meglepje őt. 

Feladat: Egy kis ajándékot kellett hozni és odaadni a nap folyamán annak, akit hétfőn 
kihúztak, néhány kedves szó kíséretében.

CSÜTÖRTÖK - Szívességek
Annak, aki ezt a szeretetnyelvet beszéli, bármely cselekedet, amely megkönnyíti az életét, 

rengeteget jelent. A másik fél által elvégzett feladatok (bevásárlás, főzés, mosás, takarítás, 
házi feladat elkészítése stb.) kicsiny szolgálatként foghatók fel, amelyek azonban tervezést, 
időt és fáradságot igényelnek. 

Feladat: Szívesség napló készítése. A hétfőn előre kiosztott táblázatba kellett felírni 
a diákoknak, hogy kivel tettek jót és ki tett jót vele. Ezen a napon lehetett kitölteni a 
földszinti asztalra kihelyezett szeretetnyelv teszteket is. 

PÉNTEK - Testi érintés
Az átölelés, hátba veregetés, kézfogás, a kar, váll vagy az arc figyelmes megérintése a 

szeretet vagy törődés kifejezése lehet. Azon személy számára, aki ezt a szeretetnyelvet 
beszéli, a fizikai jelenlét és az elérhetőség a legfontosabb. Egy-egy kedves mozdulat többet 
mond számukra száz szónál. 

Feladat: Jelentkeztek önkéntes diákok és felnőttek, akik „ingyen ölelés” feliratot hordtak 
magukon ezen a napon. Akik szerették volna, hogy valaki megölelje őket, odamentek 

hozzájuk, és kaptak egy ölelést. 
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HATÁRTALANUL

Partium és Erdély

A 2016/17-es tanévben a 11.B osztály, kórustagokkal kiegészülve, részt vett az Egymáshoz 
közeledni - a történelem és a zene országútján elnevezésű Határtalanul programban. 
Ennek keretében novemberben az aradi Csiky Gergely Főgimnázium diákjai látogattak 
intézményünkbe és adtak közös adventi koncertet kórusunkkal. Majd 2017 májusában 
viszonozták a résztvevők a látogatást Aradon, illetve tettek kisebb utazást Partium és Erdély 
területén, felkeresve többek közt Temesvár, Vajdahunyad, Nagyszeben, Gyulafehérvár 
történelmi helyszíneit.

Csík Ágnes 
 tanár

Kárpátalja

Iskolánk 10. osztályos diákjai két alkalommal, 2017 és 2019 áprilisában is eljuthattak 
a Határtalanul program támogatásával testvériskolánkba, a Péterfalvi Református 
Líceumba. Kárpátaljai testvéreink mindkét alkalommal szeretettel fogadták diákjainkat, 
látnivalókban gazdag programot állítottak össze nekünk. A tiszaújlaki Turul-emlékmű, 
Csetfalva fatornyos, fakazettás református temploma, a beregszászi séta, a feledhetetlen 
Munkács vára, a csodálatos Vereckei-hágó, ahol koszorút is elhelyezett iskolánk, a 
megrendítő Szolyvai Emlékpark, az ungvári Szabadtéri Néprajzi Múzeum mellett 

Kárpátaljai kirándulás 2019 áprilisában Kárpátaljai kirándulás 2017 áprilisában
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túráztunk a lenyűgöző természeti csodát rejtő Szinevéri Nemzeti Parkban is. Mindkét 
alkalommal vasárnapi istentiszteleten szolgálhattunk a péterfalvi református templomban. 
Hála és köszönet ezért a programért, hiszen ennek segítségével élhették át diákjaink a 
határon túli magyar testvéreinkkel együtt az egy nemzethez való tartozás élményét és a 
közösség összekovácsoló erejét. 

Dr. Hoppálné Erdő Judit  
tanár 

Csíkszereda

2018.02.28-03.04. között a 11.AC osztály 
vendégül látta a csíkszeredai Márton Áron 
Főgimnázium tizedikes és tizenkettedikes 
tanulóit és tanáraikat. Az erdélyi diákoknak 
megmutattuk Pécs nevezetességeit, – és a 
szokatlanul télies időjárás ellenére –, jó 
hangulatú közös kiránduláson vettünk 
részt, amelyen megismerhették vendégeink 
az Ormánság gyöngyszemeit. 

Refis osztályunk áprilisban kirándult Erdélybe és találkozott újra a csíkszeredai 
diákokkal. Az élményeket Varga Kornél (11.A) slam poetry részletei idézik fel: 

„Néhány órát zakatoltunk ismét, 
és egy kanyar után a környezet hihetetlen gyönyört a szemünk elé tárt. 
Hatalmas medence minek másik felén Segesvár állt. 
Domb szélén megálltunk és egy keveset felfelé sétáltunk, 
de ami ott van, minden pénzt megér. 
Korban visszafelé párszáz évet utazni, 
ezzel az érzéssel kevés dolog van, ami felér. 

A másnap volt mindennek a fénypontja. 
Először a Gyilkos tó volt utunk célpontja. 
Itt is egy órát időztünk, a hely szebb, mint a képeken, 
körbesétálni minden időben több mint érdemes, 
de ennyi idő rá igen szűkösen elég. 
Nyugodt program volt ez is, a felhozatal mégsem volt szerény. 
Természet gyöngye volt ez a hely, 
amit szavakban kifejezni nem lehet, hát még rímekben. 
Miután földre nézés nélkül végigsétáltuk a helyet, 
elégedetten foglaltuk el ismét a busz üléseit, 
és bár Csíkszeredán kihívás várt ránk, boldogan indultunk újra útra. 
A Csíksomlyói nyereg, 
hol a felút volt meghökkentően meredek, 
de fent a kilátásért érdekes érzés volt az, ami vállon veregetett. 

Csíkszereda 2018
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De estére végre Kolozsvár várt ránk. 
Megnéztük a helyi református templomot egy istentisztelet keretében, helyet foglalva 
lélegzetelállító hatalmas központi termében. 

Igen fáradtan, 
ám élményekkel teli értünk haza, 
de köszönünk mindent, 
és mert ezt megélhettük, 
szívünk meghatározó élményeknek lett hát terasza.” 

Laurencsik Lilla 
tanár

Felvidék 

Gimnáziumunk 9.B osztálya a Határtalanul program keretében tanulmányi kirándu-
láson vett részt Felvidéken. Utunk során felfedeztük és megismertük a bányavárosokban 
évszázadok óta folyó munka tudományos és technikai vívmányait. Selmecbányán mókás 
védőfelszerelést öltöttünk magunkra, majd leereszkedtünk a Szabadtéri Bányamúzeum 
egyik tárnájába. Izgalmas volt a szűk vájatokban járkálni! Körmöcbányán ellátogattunk 
a Pénzérmék és Érmék Múzeumá-
ba, megismerkedtünk a történelmi 
Magyarország legfontosabb pénzver-
déjének történetével. Felkerestük a 
térség magyar vonatkozású emlékhe-
lyeit (Garamszeg, Besztercebánya, 
Zólyom, Lőcse) és megemlékeztünk 
történelmünk nagyjairól. Kassán meg-
koszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját, 
és személyes kapcsolatot építettünk 
ki a helyi református gyülekezettel. A 
Felvidék természeti kincseinek nyo-
mába eredve bejártuk a Szlovák Para-
dicsom és a Magas-Tátra legszebb tájait. A Csorba-tótól libegővel felmentünk a Szoliszkó 
menedékházhoz, nekivágtunk a meredek hegyoldalnak, és végül mindenkinek sikerült 
meghódítani a 2117 méteres Elülső-Szoliszkó csúcsot! Az út során megtapasztaltuk a ma-
gashegyi túrázás egészségügyi hatásait (légszomj és remegő lábizmok) és megcsodáltuk a 
Tátra fenséges hegyvonulatait. Másnap Dobsinán leereszkedtünk a híres és meglehetősen 
hűvös jégbarlangba. A Magas-Tátra keleti részében és Zárban (Zdiar) végigjártuk a lomb-
korona tanösvényt, ahová szintén libegő vitt fel minket. Fantasztikus szép kilátás nyílt a 
környező hegyekre!

Nagy Réka 
tanár

Holland cserekapcsolat 

A hollandiai Driestar College középiskolájával 2017-ben indult el cserediák programunk. 
Ennek keretében középiskolánk diákjai már háromszor tehettek látogatást Goudában, a 
Driestar College diákjai és kísérőtanárai szintén 3 alkalommal látogattak el Pécsre. Minden 
évben 25 diáknak nyílik lehetősége arra, hogy barátságot kössön holland fiatalokkal, 

Felvidék 2019
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betekintést nyerjen egy holland család mindennapjaiba, megismerje a középkori alapítású 
várost és környékét, ellátogasson a tengerpartra, Amsterdamba és lássa a híres Gouda sajt 
elkészítésének folyamatát egy holland farmon. 

A holland diákok a tavaszi időszakban jönnek vissza hozzánk, ahol viszontláthatják 
magyar barátaikat és élvezhetik iskolánk és tanulóink családjának vendégszeretetét. 

A csereprogram közös nyelve az angol, ezért a diákok jelentkezésének egyik feltétele az 
angol nyelv társalgási szintű ismerete. A közösen töltött egy-egy hét minden diáknak óriási 
lehetőség a nyelv gyakorlására. Ez természetesen csak az egyik előnye a programban való 
részvételnek, ezek mellett új barátokat szerezhetnek, más kultúrát is megismerhetnek, 
amivel nyitottabbá válnak, ugyanakkor megerősödhet saját nemzeti identitásuk is. 

Nagyon jó megtapasztalni, hogy a holland partneriskola közössége is nagy hangsúlyt 
fektet református identitása megőrzésére, a hit gyakorlására. Ez Hollandiában nem is 
olyan nyilvánvaló, még az egyházi iskolák esetében sem. 

Hollandiában ilyen és ehhez hasonló lehetőségeket, élményeket szerezhetünk, melyeket 
Molnár Péter igazgató úr gyűjtött össze a legutóbbi útról: 

• Hollandiában a kerékpáros az utak császára, egészen addig veszélyben vagy, míg nem 
pattansz te is nyeregbe, 

• az iskolák bicikli parkolóit (méretüknél fogva) egy-egy itthoni iskola szívesen 
elfogadná iskolaudvarnak, 

• a hollandok soha nem fáznak, 
• bármikor képesek édességet enni, 
• sajtjaik rendkívül finomak, 
• dűnéikre úgy vigyáznak, mint a hímestojásra, 
• van saját Feszty-körképük (Hágában), ám témája – érthető módon – a tengerpart és 

a hajózás, 
• Amsterdamban (ha jó időben érkezel), összefuthatsz Max Verstappennel és 

megcsodálhatod versenyautóját, 
• a holland farmerek szívesen vonulnak traktoraikon tárgyalni a hágai parlament 

elé; ugyanakkor tudnak gesztusokat is gyakorolni, mivel tüntetésük után 
megreggeliztették a város lakosságát az általuk előállított finomságokkal. 



268

gimnázium és szAkgimnázium – Pécs 

Mi is igyekszünk minden évben viszonozni az izgalmas élményeket tartalmas, színes 
programokkal. Ezek közül néhány: 

• Pécsi séták izgalmas feladatokkal, kincskereséssel, ezek megörökítése selfie 
készítéssel. 

• Kirándulás Siklósra a várba és a wellness központba. 
• Budapest nevezetességeinek felfedezése egész napos kirándulás keretében. 
• Magyar táncház élő zenével. 
• Kézműves foglalkozások.

A programhét végére saját fotóalbum készül.

Sajnos a 2019-es tavaszi program elmaradt a járványhelyzet miatt. Diákjaink tanáruk 
segítségével fényképes üzeneteket továbbítottak holland barátaiknak, bízva abban, hogy 
lesz még lehetőségük a személyes találkozásra. 

2021-ben folytatjuk! 
Megyesi-Schwartz Kinga 

tanár
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Szakmai együttműködések

Gimnáziumunk – szerteágazó kapcsolati hálójának köszönhetően – minden 
diákja és pedagógusa számára képes segítséget nyújtani pedagógiai, szakmai céljai 
elérésében. A középiskola elmúlt években kialakított, vagy éppen ébren tartott szakmai 
együttműködéseiről, megvalósult pályázatiról, innovációiról készült ez az összefoglaló.

A pedagógiai munkát és a pályaorientációt támogató együttműködések

A Pécsi Tudományegyetem Idegennyelvi Központjával való partneri kapcsolatunk 
hosszú évekre nyúlik vissza, együttműködésünket a 2017/2018-as tanévben ECL szakmai 
partnerintézményi elismeréssel jutalmazták. Az együttműködés részeként rendszeresen 
tesztelünk diákjainkkal angol nyelvvizsga anyagokat minden vizsgaszinten.

A szakmai együttműködés jutalmaként 2019 őszétől a Pécsi 
Refi az ECL nyelvvizsgaközpont vizsgahelyévé válhatott (a 
régióban a vizsgaközpont mellett csak a Refi rendelkezik ezzel 

a jogosítvánnyal), miáltal megteremtettük diákjaink számára az iskolai környezetben 
való nyelvvizsgázás lehetőségét. Az ECL szóbeli vizsgáztató képzést az idegen nyelvi 
munkaközösség 12 pedagógusa végezte el.

PTE Természettudományi Karral kiépített szakmai együttműködés keretében a 11-12. 
évfolyam diákjai több alkalommal laborgyakorlaton vettek részt.

A PTE Tanárképző Központjával való együttműködés keretében 
– immár a PTE Partnerintézménye cím birtokosaként – fogadjuk 
és mentoráljuk a közismereti tanárképzésben résztvevő utolsó éves 
egyetemi hallgatókat..

A PTE rektorának meghívására részt vettünk a PTE és kiemelt 
középiskolai partnerei közötti együttműködést elmélyítő tanácskozáson – gyakorlati 
ötletekkel gazdagítva a sikeres együttműködés új javaslatait összefoglaló dokumentumot.

A 2017/18-as tanévtől a Gimnázium csatlakozott kiemelt partnere, a Budapesti Műszaki 
Egyetem „Bepillantás a jövődbe! - Komplex műegyetemi pályaorientációs és továbbtanulást 
segítő programok” (EFOP-3.4.4-16-2017-00025) című pályázatához.

A Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében 
meghirdetett kéthetes Külföldi Nyelvtanulási 
Program előkészítő és szervezőmunkájának 
köszönhetően közel 100 diákunknak volt foglalt 
helye az angliai és ausztriai nyelviskolákban, 
amikor a járványhelyzet közbeszólt.

A TÁMASZ Alapítvány és a MagMa Műhely TOP 7.1.1. „Éltető közösségek” 
pályázati projektjének keretében a középiskolások és szüleik pályaorientációs 
előadásokon, foglalkozásokon vettek részt a 2019/2020-as tanévben.
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A Magyar Állami Operaház által meghirdetett OperaKaland programnak – mely 
az utóbbi évek legnagyobb szabású közművelődési-köznevelési kezdeményezése – 
középiskolánk több tanévben is résztvevője volt. A 2017/18-as tanévben a Mozart: FIGARO 
2.0 előadást 246 fő, szinte a teljes középiskola megtekintette. 

A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0316 zeneFaló projekt szakköri 
foglalkozásán vett részt egy kóristákból álló csoport.

Tehetséggondozást segítő együttműködések

A PRK középiskolája – az előző tanévi sikeres regisztrációt követően – 
2018-ban elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést, 
csatlakozott a MATEHETSZ hálózatrendszeréhez és a Nemzeti 
Tehetségpont Programhoz. 

A Református Tehetséggondozó Alapítvánnyal, a Pécsi Tudományegyetem 
karaival, valamint a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjával együttműködve gazdag 
programmal bonyolítottuk le a XXIV. Talentum Tehetséggondozó Konferenciát 2018. aug. 
18-23. között.

A Református Pedagógiai Intézet kiemelt bázisintézménye 
vagyunk. A 2019/2020-as tanévben az OH POK-kal való együttműködés 
eredményeként a PRK elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
címet is. 

2016-ban elindult a Baranyai Református Egyházmegye EFOP 3.3.2-16 számú 
„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívására benyújtottuk 
„Levéltár-pedagógia Baranya megyében a köznevelés eredményességéért” című pályázatot. 
A PRK összes tagintézménye bekapcsolódott a programba, a középiskola diákjai 6 féléven 
keresztül, kiscsoportos tehetségfejlesztő foglalkozásokon vehettek részt.

Lelki és testi egészséget, érzékenyítést szolgáló együttműködések

A FÉK (Fiatalok az Élet Küszöbén) program keretében tartott nálunk 
órákat Luke Stannard, amerikai missziós munkatárs. Szeretettel 
fogadtuk azokat az idegen anyanyelvű egyetemistákat, akik egy-egy 
tanórára ellátogattak, és kötetlenül elbeszélgettek a tanulóinkkal. 
Diákjaink kis csoportja minden évben részt vesz a Timóteus Társaság 
által szervezett FÉK diákhétvégéken.

A Fogd a Kezem Alapítvány a Keret Alkotó Csoport Kulturális Egyesülettel és a 
Számá da Noj – Vigyázz Reánk Egyesülettel, illetve a PTE Művészeti Karával a 2016/17-es 

tanévben egy színházi előadást hozott létre, melyben a 
diakóniai programon keresztül több diákunk is szerepet 
kapott. Az előadás témája a társadalmi integráció 
kapcsán a kisebbségi csoportok rétegkultúrájának és 
integrációs problémáinak bemutatása volt.

A diakóniai program keretében diákjaink a PRK Óvodájában, a Kerek Világ 
Alapítványnál, a Fogd a Kezem Alapítványnál, az Életminőség-Fejlesztő Szolgáltatások 
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Intézménye (ÉFESZI) egységeiben, a Máltai Szeretetszolgálatnál segítették az ott 
dolgozókat, gondozták a betegeket, szórakoztatták a kicsinyeket.

Iskolánk már évek óta élen jár a vak, gyengénlátó és aliglátó diákok integrált oktatásában. 
A szakmai munkát tiflopedagógusok segítségével végezzük: 2018 októberében a 9.A 
osztályban tanító kollégákat látták el tanácsokkal egy rövid szakmai képzés keretében.

DADA ifjúságvédelmi program megvalósításának céljából együttműködési megállapodást 
kötöttünk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A foglalkozásokat, előadásokat 
a Bűnmegelőzési Osztály alezredese tartotta diákjainknak.

2018-ban bekapcsolódtunk a február 22-i, a Magyar Parasport Napja alkalmából életre 
hívott, Lélekmozgató országos iskolai programba.

ACSI-tagiskola (Association of Christian School International) vagyunk, 
jógyakorlatokat, továbbképzéseket ismerünk meg az általuk szervezett 
továbbképzéseken.

Több osztályunk eljutott a KIMMTA Zsibriki Rehabilitációs Otthonába. 

További szakmai együttműködések, innovációk

A Pécsi Református Kollégium néhány fős stábbal részt vett a Norvég 
Alap által finanszírozott Peer Gynt Projekt kidolgozásában. A Peer 
Gynt Projekt célja, hogy innovatív, a közösségi tervezés módszerét 
alkalmazó humán szolgáltatásfejlesztési programot valósítson 
meg Pécs belvárosában, valamint a belváros és a keleti városrész 
peremén. A projekt fő kedvezményezettje Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata. Partnerei a Nevelők Háza Egyesület, a Támasz Alapítvány Pécs, a Fonavita 
Nonprofit Kft., valamint a norvég Oslo-Akershus Alkalmazott Tudományok Egyetem 
Viselkedéstudományi Intézete. 

A szakképzés működtetése érdekében élénk kapcsolatot tartunk fenn a PTE 
Ápolásszakmai Igazgatóságával, a gyakorlóhelyekkel, továbbá a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamarával.

Az EFOP 4.1.1-16 beruházásban – általános iskola építése – az intézményi 
munkacsoport munkájában való részvétel eredményeképpen sikerült az építészeti terven 
két funkciójavító módosítást végrehajtani, továbbá segítséget nyújtani az arculati elemek 
megálmodásában.

Új időpontfoglaló szoftverrel segítjük a szülőket a fogadóórákon, valamint az idegen 
nyelvi verseny első fordulóját online (Moodle-rendszer) lebonyolításúvá alakítottuk már 
a vírushelyzet előtt.

A kilencedik évfolyam négy matematika csoportjában kipróbálásra, majd 
bevezetésre került az Akriel algebrai oktatóprogram (szintén a vírushelyzetet 
megelőzően). 

Molnár Péter 
igazgató
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Díjak, elismerések

Díjazott diákjaink 2016-2020 

Református Értelmiségért-díj 

2016 Sümegi Zsófia Dina, Szűcs Viktor, 
Kráncsevics Olivér 

2017 Pongrácz Panka, Zaracsi Tímea 
2018 Borbándi Bálint 
2019 Hoppál Hunor Gergely,  

Szilágyi Levente 
2020 Lantos Cinka Anna, Tisza Péter 

Pro Schola Reformata-díj 

2016 Tok Bence Attila, Vezér Tamás Dániel 
2017 Wébel Csenge, Lajkó Márton 
2018 Gaibl Réka 
2019 Szász Fanni, Pál András 
2020 Fischer Máté, Pintér Zsombor 

Timóteus-díj 

2016 Kasza Kitti, Balázsi Áron,  
Bárdos Kristóf, Klotz Kitti,  
Kovács Bettina Fruzsina,  
Piszér Gerda, Kiss-Vincze Bianka, 
Szilágyi Vajk Domokos,  
Lantos Cinka Anna, Papp Cintia 

2017 Lajos Kitti, Mezei Metta, Frank Míra, 
Kis-Vincze Bianka 

2018 Borbás Luca, Tóth Laura Zsófia, 
Zente Edina, Csucsi Kyra,  
Kiss-Vincze Bianka,  
Nagy-Gál Levente, Borbándi Bálint 

2019 Antal Szilárd, Borbás Luca,  
Francsics Bojána, Frank Míra, 
Kiskuti Adrián, Gőbl Bence 

2020 Morvai Barna,  
Szilágyi Vajk Domokos 

Timóteus-díj
(kitűnő érettségi bizonyítványért) 

2016 Nyíri Marcell,  
Kovács Bettina Fruzsina 

2017 Lőrinczy Dorottya, Mezei Metta, 
Wébel Csenge 

2018 Kiss-Vincze Bianka 
2019 Borbás Luca 
2020 Morvai Barna 

Hűség-díj 

2016 Tálas Viktor, Vezér Tamás Dániel
2017 Czimber Veronika Márta 
2018 Biró Szilárd 
2019 Mohai Mercédesz, Gőbl Bence 
2020 Virovecz Boglárka Diána,  

Pintér Zsombor 

Molnár Mária-díj: 

2017 Ambrus Sára, Szőcs Emese 
2018 Besenczi Zsófia 
2019 Szekeres Marcell Áron 
2020 Pörös Nikolett Petra

Összeállította: Molnár Péter 
igazgató
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A 12.B díjazott diákjai, 2017

Református Értelmiségért-díj, 2019

Pro Schola Reformata-díj, 2018

A 12.AC díjazott diákjai, 2017
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Díjazott pedagógusaink 2016-2020

Országos kitüntetések 

„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj: 

2019 Pap Tamás 
2020 Märcz Péter 

A Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozata: 

2019 Köves Ildikó 

A Dunamelléki Református Egyházkerület 
Közgyűlésének Benda Kálmán-díja: 

2017 Kovács Éva 

Megyei, városi kitüntetések 

PTE Alma Mater Emlékérem: 

2020 Budai Katalin 

Baranya Megye Diáksportjáért-díj: 

2017 Märcz Péter 

Egyházközségi, alapítványi és 
Kollégiumi kitüntetések 

Pro Educatio Artis et Scientiarum-díj: 

2020 A. Kamarás Zsuzsanna 
2019 Nagy Réka, Dénes Krisztina 
2018 Csík Ágnes 

Dizseri Sándor-díj: 

2020 Megyesi-Schwartz Kinga 
2019 Böröcz Lívia 
2018 Dr. Hoppálné Erdő Judit 
2017 Kondor Ágnes Anna 
2016 Kissné Makra Ildikó 

Pro Schola Reformata-díj: 

2020 Téczelyné Balázs Zsuzsanna 
2017 Molnár Péter 
2016 Pap Tamás 

Csík Ágnes, Éliás Katalin és Téczelyné Balázs Zsuzsanna a 2018/2019-es tanév tanulmányi 
versenyeiben végzett eredményes felkészítő munkájáért elismerő emléklapot kapott 
az Oktatási Hivataltól.

Kovács Éva Märcz Péter Pap Tamás Köves Ildikó
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Tehetséggondozás

Tálentum Tábor

A 2018 augusztusában megrendezett Tálentum Tehetséggondozó Konferencia egyik 
helyszíne, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara, honlapján is 
tudósított az eseményről. 

„A hőség ellenére is repkedtek a drónok a MIK-en
2018.08.21. - Pécs 

Pécsett került megrendezésre a Talentum Tehetséggondozó Konferencia, mely 
tulajdonképpen egy vándortábor keretében ad lehetőséget a Kárpát-medence református 
középiskoláinak tehetséges, a tudomány, a magyarság és a reformátusság mellett 
elkötelezett diákjai számára az együttlétre. 

A tábor lakói Molnár Péter, a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója 
vezetésével augusztus 21-én ellátogattak karunkra is. 

A csoportot dr. Várady Géza tudományos dékánhelyettes, Müller Péter és két 
mérnökinformatikus hallgató, Péntek Attila és Bene Mátyás fogadta. 

A Kar és a képzési kínálat bemutatása után az informatika került porondra, szó esett 
a drónok felépítéséről, működéséről és irányításáról, valamint arról, hogyan lehetséges 
használatukkal az objektumok detektálása és követése, és ez a köznapi élet mely területén 
(pl. mezőgazdasági területek felmérésénél) nyújt segítséget. 

Megtudhatták, hogy a drónok irányítása lehetséges alternatív megoldásokkal is, 
bemutatásra került többek között a mostanában elterjedt HMI (Human-Machine Interface) 
rendszer az Xbox 360 kinect sensor segítségével. Ezzel a megoldással előre definiált 
interakció segítségével vezérelhető a drón. 

Természetesen a vállalkozó kedvűek ki is próbálhatták az elméletet a gyakorlatban, 
maguk irányíthatták a drónokat, melyben a diákok nagy lelkesedéssel vettek részt. 

Ezután megismerhették a kinect-hez hasonló leap motion működését, amely a kéz 
csontvázmodelljét hozza létre és ezzel „szabadkezet” ad az egér nélküli vezérléshez. 

A látogatás a PTE 3D laborjában folytatódott, ahol a jövő csúcstechnológiája várta 
őket: közelről láthatták a rendkívül modern 3D nyomtatókat, az ezekkel készített 
implantátumokat, protéziseket, valamint a speciális kutató- és mérőberendezéseket. 

Köszönjük a látogatást!” 
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Tehetségnap

Emlékezetes, élményekben gazdag rendezvénynek adott otthont a Refi 2019. május 
23-án, csütörtökön. A Tehetségnap keretében már kora délutántól tehetségfejlesztéssel 
kapcsolatos előadások és műhelyfoglalkozások várták az érdeklődőket, szülőket és 
pedagógusokat egyaránt. Nemcsak elméleti, hanem gyakorlati útmutatást is nyújtottak 
a különböző szekciók ahhoz, hogy miképpen lehet, és kell a gyermekeket támogatnunk, 
hogy tálentumaikat kamatoztassák. A délután második felében zenében, táncban, 
énekben, vers-, vagy prózamondásban, mozgáskultúrában jeleskedő diákok állhattak a 
Sportcsarnok színpadára, és mutathatták meg tehetségüket. Nemcsak a szülőket, hanem 
a nézőtér soraiban ülő diáktársakat és tanárokat is büszkeséggel és nagy örömmel töltötték 
el a nagyszerű, hol vidám, hol megható, de mindenképp szívet melengető produkciók, 
amelyekkel Refiseink ajándékoztak meg minket. 

Somogyi MartinaMácsodi FerencMolnár Jázmin

Mester RékaKósa JuditCsizmadia Máté
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Versenyeredmények
Nyelvvizsgára felkészítés, eredmények 

A PRK Pedagógiai Programjában a nyelvi képzés kiemelt helyet foglal el, a helyi tantervünk 
első és második idegen nyelvi óraszámai nem csupán az emelt szintű idegennyelvi képzést 
választó diákok számára, hanem az általános tagozatra beiratkozók számára is lehetőséget 
kínálnak a továbbtanuláshoz szükséges nyelvvizsga megszerzésére. 

Örvendetesek az adatok, amelyek azt mutatják, hogy az elmúlt 4 tanévben az emelt 
szintű idegennyelvi képzést követően érettségiző diákjaink – mindössze egy-két 
kivételtől eltekintve – valamennyien rendelkeztek legalább az első idegen nyelvükből B2 
komplex (középfokú) nyelvvizsgával. 

Még nagyobb örömre ad okot, hogy mindinkább erősödik az a tendencia, miszerint az 
első idegen nyelvből a diákok több, mint egyharmada nem éri be a B2-es szinttel, hanem 
C1 komplex (felsőfokú) nyelvvizsgát is szerez tanulmányai végére. 

A nyelvi előkészítő évfolyam igen intenzív képzésének köszönhetően nem ritka, hogy 
néhányan már tanulmányaik 2. évére, a 9. évfolyam végén, sikeres B2-es (középfokú) 
nyelvvizsgát tesznek, de arra is volt példa a 2019-es tanév végén, hogy Budai Eszter Anna 
(9.B) és Pap Dalma (9.B) angol nyelvből rögtön C1-es szintű (felsőfokú) nyelvvizsga 
eredmény büszke tulajdonosaivá válhattak. 

Az emelt szintű idegennyelvi képzésre járó diákok esetében a második idegen nyelv 
tanulása is magasabb óraszámban történik, így a cél az, hogy ebből a nyelvből is minimum 
B1-es, de inkább B2-es szintre jussanak el a diákok a 12.B osztály végére. 

Átlagosan a B osztályos diákok körülbelül negyede valósítja meg azt, hogy mindkét 
idegen nyelvből megszerzi a középszintű nyelvvizsgát. Külön ki kell emelnünk azokat 
a tanulóinkat, akik az első idegen nyelvükből C1-es, a második idegen nyelvükből B2-es 
nyelvvizsgát szereztek, mint például Sümegi Zsófia (2016: angol C1 – német B2), Gaibl Réka 
(2018: angol C1 – olasz B2), Kincses Előd és Merkler Ábel (2019: angol C1 – német B2), 
Szinger Fanni (2020: angol C1 – német B2).

Az iskola történetében a 2019-es tanév különleges nyelvvizsga eredményeket is hozott: 
egyik 11.B osztályos diákunk, Szilágyi Vajk angol nyelvből C2-es (anyanyelvi szintű) 
nyelvvizsgát szerzett, továbbá végzős diákunk, Hoppál Hunor a már meglévő német 
C1-es bizonyítványa mellé, a második idegen nyelvéből, angolból is C1-es (felsőfokú) 
nyelvvizsgát érdemelt ki. Mindkét különleges teljesítményre nagyon büszkék vagyunk, és 
szeretnénk példaként állítani az iskolaközösség elé, hogy senki ne rettenjen vissza attól, 
ha magasan van a léc, mert sok gyakorlással, elszántsággal az is átugorható. 

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az általános tagozatú gimnáziumi 
képzésben részt vevő diákjaink közül az utóbbi négy évben egyre többen gondolták 
úgy, hogy nemcsak a középszintű nyelvi érettségi, hanem a B2-es nyelvvizsga, illetve az 
azzal egyenértékű emelt szintű érettségi az elérendő cél számukra. A 12.A osztály végén 
átlagosan három-négy tanuló büszkélkedhet nyelvvizsgával, de ki kell emelnünk két 
diákot, akik az általános tagozaton C1-es nyelvvizsga bizonyítvánnyal zárták gimnáziumi 
tanulmányaikat 2016-ban: Kasza Erik és Szöllősi Andrea. Az ő szorgalommal társuló 
tehetségük a bizonyíték arra, hogy a nem kimondottan idegen nyelvi képzésben részesülők 
számára is elérhető a kiemelkedő eredmény.

 Böröcz Lívia 
tanár, munkaközösség-vezető
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Országos, regionális, megyei sportversenyeken elért kiemelkedő 
eredmények 2016-2020

Ebben az időszakban 35 versenyen képviselték tanulóink iskolánkat, ahol a 9 arany, a 
13 ezüst és a 24 bronzérem mellé kilenc 4. helyezést, nyolc 5. helyezést és tíz 6. helyezést 
szereztek. A sokszínű versenyfelkészítő munkát Köves Ildikó és Märcz Péter végezte, 
ám a röplabda kupákon elért eredményekhez Kondor Ágnes Anna és Portik Ádám is 
hozzásegítette a csapatokat. Házenauer Vivien kolléganőnk a mazsorett csoportot 
irányította.

Verseny Sportág Versenyző Helyezés 

2016.10.07 Református 
Iskolák Diáksport 
Szövetsége (RIDISZ) 
atlétika verseny 
országos döntő - 
Debrecen

100 m síkfutás Lantos Cinka Anna 4. hely 

400 m síkfutás Lantos Cinka Anna 3. hely 

400 m síkfutás Szilágyi Levente 5. hely 

800 m síkfutás Papp Cintia 4. hely 

800 m síkfutás Sümegi Fanni 6. hely 

1500 m síkfutás Boda Miksa 3. hely 

1500 m síkfutás Posta Márton 6. hely 

Magasugrás Piszér Attila 3. hely 

2017.03.25-26. RIDISZ 
röplabda országos 
döntő- Debrecenv

Lány csapat 

Lantos Cinka, Sipos Lívia, 
Nagy Zsófia, Czimber Veronika, 
Szekeres Anett, Vicsek CseWnge, 
Vándor Kíra, Gaibl Réka, Pozsár 
Emőke, Zsember Kitti 

4. hely 

Fiú csapat 

Tisza Péter, Fischer Máté, Storcz 
Dániel, Pál András, Kiskuti Adrián, 
Merkler Ábel, Sziács József, Balogh 
Dániel 

9. hely 

2018.02.24 Országos 
Mazsorett Verseny-
Szolnok

csapatban Gelencsér Dóra, Körösztös Dóra 1. hely 

2018.03.24 Lónyay 
református országos 
hadibajnokság-
Budapest

csapatban Pintér Zsombor, Boda Miksa, Fischer 
Máté, Morvai Barna 3. hely 

2018.04.13-14. RIDISZ 
röplabda országos 
döntő- Debrecen
 

Lány csapat 

Lantos Cinka, Sipos Lívia, Nagy 
Zsófia, Czimber Veronika, Szekeres 
Anett, Vicsek Csenge, Vándor Kíra, 
Gaibl Réka, Pozsár Emőke, Zsember 
Kitti 

8. hely 

Fiú csapat 

Tisza Péter, Fischer Máté, Storcz 
Dániel, Pál András, Kiskuti Adrián, 
Merkler Ábel, Sziács József, Balogh 
Dániel 

2. hely 
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2018.09.22. Duatlon 
diákolimpia megyei 
döntő- Görcsöny

Egyéniben 6. 
korcsoport Seress Márk 1. hely 

Egyéniben 5. 
korcsoport 

Hörnyék Máté Péter 1. hely 

Izsák Balár Mór 2. hely 

Szabó Krisztián 3. hely 

Csapatban 5. 
korcsoport fiúk 

Hörnyék Máté, Izsák Balár, Szabó 
Krisztián 1. hely 

2018.09.25. Atlétika 
diákolimpia ügyességi 
csapatbajnokság megyei 
döntő- Pécs

4x800m 
váltófutás 

Lovász Ágnes, Pörös Nikolett, Papp 
Cintia, Horváth Zsófia 2. hely 

4x1500m 
váltófutás 

Boda Márk, Lebedy Zsombor, Izsák 
Balár, Schmidt Ádám 5. hely 

Svédváltó Lovász Ágnes, Pörös Nikolett, Papp 
Cintia, Horváth Zsófia 2. hely 

Svédváltó Somlai Botond, Szilágyi Vajk, Fischer 
Máté, Kovács Krisztián 6. hely 

Magasugrás 
Fischer Máté, Pintér Zsombor, 
Szilágyi Vajk, Fényes Lehel, Tisza 
Péter 

2. hely 

Magasugrás Szamosi Viktória, Pörös Nikolett, 
Lantos Cinka, Horváth Zsófia 2. hely

Magasugrás Hajdú Benedek, Sipos Norbert, Jávori 
Marcell, Seress Márk, Somlai Botond 3. hely 

Távolugrás 
Fischer Máté, Pintér Zsombor, 
Szilágyi Vajk, Seress Márk, Somlai 
Botond 

4. hely 

2018.09.25. Atlétika 
diákolimpia ügyességi 
csapatbajnokság megyei 
döntő- Pécs

Súlylökés Hirt Réka, Virovecz Boglárka, Tóth 
Zsófia, Zente Edina 4. hely 

Súlylökés Csikós Dávid, Tisza Péter, Domján 
Dominik, Vargha Zalán, Seress Márk 5. hely 

2018.10.06 RIDISZ 
atlétika országos döntő-
Debrecen

400 m síkfutás Sümegi Fanni 3. hely 

400 m síkfutás Szilágyi Levente 5. hely 

Magasugrás Piszér Attila 4. hely 

Magasugrás Fejes Ádám 7. hely 

Távolugrás Pozsár Emőke 6. hely 

Súlylökés Virovecz Diána Boglárka 6. hely 

2018.11.09. Röplabda 
diákolimpia „A” 
kategória megyei döntő- 
Pécs

Fiú csapat 

Tisza Péter, Fischer Máté, Dávid 
Péter, Merkler Ábel, Koralevicz Elek, 
Pál András, Kiskuti Adrián, Storcz 
Dániel Tamás, Gőbl Bence 

1. hely 
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2018.11.12. Kispályás 
floorball diákolimpia 
megyei döntő - Pécs

Fiú csapat 5. 
korcsoport 

Varró Damien, Izsák Balár Mór, 
Wébel Kende, Sinkó Zsombor, 
Schmidt Ádám 

2. hely 

Fiú csapat 6. 
korcsoport 

Boda Miksa, Fischer Máté,  
Tamasik Zsolt, Szilágyi Vajk,  
Molnár Bálint, Somlai Botond, 
Lebedy Zsombor 

6. hely 

2018.11.13. Fair Play Kupa 
labdarúgó Torna megyei 
elődöntő - Pécs

Refi „A” csapat 

Piszér Attila, Szekeres Marcell, 
Kapuvári Bence, Hergyó Bence 
Gábor, Koralevicz Elek, Sörös Martin, 
Gőbl Bence, Storcz Dániel, Szilágyi 
Levente, Csikós Dávid 

3. hely 

2018.11.14. Fair Play 
Kupa labdarúgó Torna- 
megyei elődöntő - Pécs 

Refi „B” csapat 

Somlai Botond, Morvai Barna, 
Fischer Máté, Molnár Bálint, Vargha 
Zalán, Boda Miksa, Pintér Zsombor, 
Seress Márk, Jávori Marcell, Patay 
Lénárd 

3. hely 

2018.12.11. Kosárlabda 
streetball diákolimpia - 
megyei döntő - Pécs

Fiú csapat Csikós Dávid, Szekeres Marcell, 
Merkler Ábel, Piszér Attila 5. hely 

2019.02.20. Alpesi 
sí diákolimpia 

- országos döntő - 
Mátraszentistván

Vargha Zalán 8. hely 

Molnár Bálint 9. hely 

Csikós Dávid 10. hely 

2019.02.28. Kosárlabda 
diákolimpia „B” 
kategória megyei döntő 

- Pécs 

 

Kalmár Timót, Csikós Dávid, Storcz 
Dániel, Szekeres Marcell, Sörös 
Martin, Hörnyék Máté Péter, Merkler 
Ábel, Piszér Attila, Vargha Zalán, 
Dávid Péter 

 

2019. 03.23 Lónyay 
református országos 
hadibajnokság - 
Budapest

Pintér Zsombor, Boda Miksa Máté, 
Fischer Máté, Morvai Barna 3. hely 

2019. 03.26. Atlétika 
mezei futás megyei 
döntő - Pécs

Boda Miksa Máté 1. hely 

Hirt Réka 3. hely 

Csapatban: 
5. korcsoport 

Storcz Dániel, Mácsodi Ferenc, 
Schmidt Barnabás, Borza Márk 2. hely 

Csapatban: 
6. korcsoport 

Boda Miksa Máté, Tisza Péter,  
Pintér Zsombor, Tallósi Tamás 3. hely 

2019.03.27. Fair Play 
Kupa labdarúgó Torna 
megyei elődöntő - Pécs 

Refi „B csapat 

Fischer Máté, Jávori Marcell,  
Somlai Botond, Molnár Bálint, 
Morvai Barna, Patay Lénárd,  
Dér Péter 

3. hely 
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2019.03.29-30. RIDISZ 
röplabda országos döntő 

- Debrecen

Fiú csapat 

Tisza Péter, Dávid Péter, Krémer 
Ákos, Fischer Máté, Storcz Dániel, 
Pál András, Gőbl Bence, Kiskuti 
Adrián 

3. hely 

Leány csapat 

Vándor Kíra, Csucsi Kyra, Szekeres 
Anett, Pörös Nikolett, Vicsek Csenge, 
Sipos Lívia, Pozsár Emőke, Mohai 
Viola, Meggyes Réka, Fazekas Jázmin, 
Nagy Zsófia 

6. hely 

2019.04.04. Fair Play 
Kupa labdarúgó Torna 
megyei elődöntő - Pécs 

Refi „A” csapat 

Piszér Attila, Kapuvári Bence, 
Koralevicz Elek, Sörös Martin, 
Szekeres Marcell, Hergyó Bence 
Gábor, Storcz Dániel, Csikós Dávid 

2. hely 

2019.04.10 Atlétika 
diákolimpia mezei 
futás országos döntő - 
Gödöllő

 Boda Miksa Máté 28.hely 

 Hirt Réka 103. hely 

2019.04.10. Fair Play 
Kupa labdarúgó Torna 
megyei döntő - Pécs

Refi „A” csapat: 

Piszér Attila, Kapuvári Bence, 
Koralevicz Elek, Sörös Martin, Antal 
Szilárd, Szekeres Marcell, Hergyó 
Bence Gábor, Storcz Dániel, Csikós 
Dávid 

3. hely 

2019.04.22. Atlétika 
diákolimpia 
pályabajnokság megyei 
döntő - Pécs

1500 m futás Boda Miksa Máté 1. hely 

2019.09.25. Atlétika 
diákolimpia ügyességi 
csapatbajnokság megyei 
döntő - Pécs

Diszkoszvetés Balogh Dániel, Bodró Brúnó, 
Bartonicsek Norbert, László Kristóf 3. hely 

Súlylökés 
Balogh Dániel, Bodró Brúnó, 
Bartonicsek Norbert, Borza Márk, 
Rácz-Vekerdi Jonatán 

4. hely 

2019.10.05 RIDISZ 
atlétika országos döntő - 
Debrecen

400 m síkfutás Schmidt Barnabás András 5. hely 

800 m síkfutás Lovász Ágnes 3. hely 

800 m síkfutás Horváth Zsófia 6. hely 

1500 m síkfutás Pintér Zsombor 6. hely 

Magasugrás Fényes Lehel 3. hely 

2019.11.06. Kispályás 
floorball diákolimpia 
megyei döntő - Pécs

6. korcsoport Horváth Zsófia, Guth Réka, Jordán 
Dalma, Széles Réka, Szenn Emma 3. hely 

5. korcsoport 

Simara Bence, Both Márton, 
Balázsi Róbert, Németh Adorján, 
Szentgyörgyváry Boldizsár, 
Csizmadia Máté 

2. hely 

6. korcsoport 
Varró Damien, Borza Márk, Schmidt 
Ádám, Izsák Balár, Sinkó Zsombor, 
Ágel Martin 

5. hely 
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2019.11.12. Futsal 
diákolimpia megyei 
elődöntő - Siklós 

 

Kalmár Timót, Mácsodi Ferenc, 
Simara Bence, Both Márton,  
Arató Ákos, Fischer Máté,  
Pintér Zsombor, Morvai Barna 

4. hely 

2019.11.13. Fair Play Kupa 
labdarúgó Torna megyei 
elődöntő - Pécs

 

Antal Bálint, Pintér Zsombor,  
Morvai Barna, Fischer Máté,  
Somlai Botond, Vargha Zalán, 
Molnár Bálint, Hörnyék Máté,  
Kuti Kristóf, Takaró András 

3. hely 

2019.11.19. RIDISZ 
kispályás labdarúgás 
országos döntő - 
Mezőtúr 

 

Hörnyék Máté, Arató Ákos,  
Mácsodi Ferenc, Kalmár Timót, 
Takaró András, Balázsi Róbert, 
Simara Bence, Both Márton 

10. hely 

2019.12.04. Kispályás 
floorball diákolimpia 
országos elődöntő - 
Kecskemét 

5. korcsoport 

Both Márton, Simara Bence,  
Varga András, Balázsi Róbert, 
Csizmadia Máté,  
Szentgyörgyvári Boldizsár 

5. hely 

2019.12.18. Kosárlabda 
streetball diákolimpia 
megyei döntő - Pécs

Refi „A” csapat Kalmár Timót, Mácsodi Ferenc, 
Hörnyék Máté, Karsai Bálint 9. hely 

 Refi „B” csapat Fischer Máté, Morvai Barna,  
Pintér Zsombor, Vargha Zalán 10. hely 

2020.02.10. Kosárlabda 
diákolimpia „B” 
kategória megyei döntő 

- Pécs

 

Vas Nikolett, Csámpár Tíciána, 
Hirt Réka, Csík Dorka, Pap Cintia, 
Virovecz Bolárka, Kató Zsófia,  
Lantos Cinka, Lenkey Virág 

2. hely 

2020.02.17. Kosárlabda 
diákolimpia „B” 
kategória megyei döntő 

- Pécs 

 

Mácsodi Ferenc, Kalmár Timót, 
Vargha Zalán, Szilágyi Vajk, Dávid 
Péter, Fischer Máté, Pintér Zsombor, 
Morvai Barna, Molnár Bálint 

3. hely 

2020.02.20. Röplabda 
diákolimpia „B” 
kategória megyei 
elődöntő - Pécs 

 

Krémer Ákos, Tisza Péter, Csizmadia 
Máté, Balázsi Róbert, Németh 
Adorján, Gaibl Áron, Szentgyörgyvári 
Boldizsár, Takaró András,  
Fényes Lehel, Wébel Kende 

3. hely 

2020.09.30. Atlétika 
diákolimpia ügyességi 
csapatbajnokság megyei 
döntő - Pécs 

4X 800 m váltó Horváth Zsófia, Jordán Dalma, 
Lovász Ágnes, Lombos Sára 1. hely 

4X 1500 m futás Both Márton, Simara Bence,  
Szenn István, Dávid Barnabás 2. hely 

Svédváltó Őri Borbála, Szakály Hanna,  
Kovács Dóra, Horváth Zsófia 3. hely 

Svédváltó Both Márton, Szenn István,  
Fényes Lehel, Dávid Barnabás 4. hely 
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diákolimpia ügyességi 
csapatbajnokság megyei 
döntő - Pécs

Magasugrás Fényes Lehel, Sinkó Zsombor, Hajdu 
Ábel, Dékány Bálint, Lieber Damján 1. hely 

Távolugrás Both Márton, Dávid Barnabás, Szenn 
István, Hajdú Ábel, Fényes Lehel 3. hely 

Súlylökés Sinkó Zsombor, Balogh Dániel, 
Szenn Mihály, Dékány Bálint 2. hely 

Alpesi Sí Diákolimpia országos döntő, 2019

Kosárlabda Diákolimpia  B. kategória megyei döntő, 2019Kispályás Floorball Diákolimpia országos elődöntő, 2019

Futsal Diákolimpia megyei döntő, 2019

Röplabda Diákolimpia B. kategória megyei döntő és RIDISZ 
országos döntő, 2019

RIDISZ röplabda országos döntő, 2019
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Atlétika Diákolimpia ügyességi csapatbajnokság megyei 
döntő, 2019

Lónyay Református Országos Hadibajnokság, 2018Kosárlabda Diákolimpia B kategória megyei döntő, 2019

Röplabda Diákolimpia B kategória megyei elődöntő, 2020

RIDISZ atlétika országos döntő Országos Mazsorett Verseny, 2018

Boda Miksa atlétika 1500 méteres 
és mezei futás megyei bajnokság

Atlétika Diákolimpia ügyességi csapatbajnokság megyei döntő, 2019
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 Tanulmányi versenyek eredményei 2016-2020
Országos, regionális, megyei versenyek kiemelkedő eredményei

2015-2016

Verseny Szint Versenyző Helyezés Felkészítő tanár

ECL országos nyelvi verseny 
német nyelv országos Lajos Kitti 1. Bollérné Pap 

Anikó 

angol nyelv országos Kovács Marcell 2. A. Kamarás 
Zsuzsanna 

Kreatív Történelem országos 

Bárdos Kristóf, 
Dömsödi Patrik, 
Nyíri Marcell, 
Vezér Tamás 

4. Csík Ágnes 

Áprily Lajos Országos Vers- és 
prózamondó Verseny – Pápa országos 

Kovács Korina 
Cintia 

arany 
minősítés 

Tényi Nicolette Megyei Vers- és Prózamondó 
Verseny megyei 1. 

Keserűné Jászai Ilona Megyei 
Szavalóverseny megyei 2. 

„Rejtőzködő kincseink” 
iskolatörténeti tanulmányi 
verseny – Debrecen 

országos Hoppál Hunor, 
Szilágyi Levente 4. Ács Mariann, 

Molnár Péter 

Református Középiskolák Ter-
mészettudományos Diákkonfe-
renciája – Csurgó 

országos Bogdány Bálint 3. Kovács Attila 

Bocskai István Műveltségi 
Verseny – Halásztelek országos 

Pongrácz Panka, 
Wébel Csenge, 
Lőrinczy Dorottya 

4. 
Csík Ágnes, 
Téczelyné Balázs 
Zsuzsanna, 
Pap Tamás, 
Laurencsik Lilla, 
Hajós Rebeka 

Nagy Renáta, 
Zaracsi Tímea, 
Vezér Tamás 

6. 

Újkori Középiskolás Helikoni 
Ünnepségek – Keszthely regionális

Kamarakórus arany 
minősítés 

Pap Tamás 
Vegyeskar 

fődíj, 
arany 

minősítés 

2016-2017 
Verseny Szint Versenyző Helyezés Felkészítő tanár

Tóth Árpád Szavalóverseny – 
Arad 

nemzet-
közi 

Kovács Korina 
Cintia 1. Tényi Nicolette, 

Téczelyné Balázs 
Zsuzsanna Kömény Kiara különdíj 

Regionális Olasz Nyelvi Verseny
Csoportos éneklés kategória regionális 

11. B osztály 2. 
Tényi Nicolette 

Helyesírás kategória Borbándi Bálint különdíj 
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Verseny Szint Versenyző Helyezés Felkészítő tanár

Ránki György dunántúli 
történelemverseny – megyei 
forduló 

regionális Horváth Kristóf 3. Csík Ágnes 

Áprily Lajos Országos 
Református Középiskolai 
Vers- és Prózamondó Verseny – 
Budapest 

országos Kovács Korina 
Cintia 

bronz 
minősítés Tényi Nicolette 

ECL országos nyelvi verseny 
német nyelv országos Hoppál Hunor 9. Bollérné Pap 

Anikó 

BISEL verseny 
országos 

Gőbl Bence, 
Frank Míra, 
Pál András, 
Zsember Kitti 
Bettina 

2. Nagy Réka 

Grafika kategória Frank Míra különdíj - 

2017-2018

Verseny Szint Versenyző Helyezés Felkészítő tanár

Regionális Olasz Nyelvi Verseny
egyéni ének kategória

regionális 

Kürti Boglárka 1. 

Böröcz Lívia,  
Tényi Nicolette csoportos ének kategória 12.B osztály 2. 

nyelvi teszt Gaibl Réka, 
Borbándi Bálint különdíj 

Megyei Szépkiejtési Verseny megyei Borbándi Bálint 2. Téczelyné Balázs 
Zsuzsanna 

Savaria országos történelem 
verseny 

10. évfolyam 
megyei Horváth Kristóf 4. Csík Ágnes 

ECL országos nyelvi verseny 
angol nyelv 

országos 
Bérces Péter 4. Dénes Krisztina 

német nyelv (B2) 
német nyelv (C1) 

Müller Adrienn 
Hoppál Hunor 

3. 
9. 

Bollérné Pap 
Anikó 

Újkori Középiskolás Helikoni 
Ünnepségek – Keszthely regionális 

Kamarakórus arany 
minősítés 

Pap Tamás 
Vegyeskar arany 

minősítés 

2018-2019 
Verseny Szint Versenyző Helyezés Felkészítő tanár

Regionális Olasz Nyelvi Verseny
csoportos ének kategória regionális 

a 9.NY, 9.B, 
11.A, 12.A olasz 
csoportjainak 
tagjai 

2. 

A. Kamarás 
Zsuzsanna,
Tényi Nicolette,
Böröcz Lívia 

kulturális vetélkedő kategória

Győrpál Eszter, 
Törő Kata, 
Erdősi Anna, 
Antal Bálint 

1. Böröcz Lívia 
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Verseny Szint Versenyző Helyezés Felkészítő tanár

Implom József Helyesírási 
Verseny 

szakgimnáziumi kategória
megyei Bokor Cintia 2. Téczelyné Balázs 

Zsuzsanna 

Kazinczy Ferenc Szépkiejtési 
Verseny megyei 

Szenn Emma 3. Tényi Nicolette, 
Téczelyné Balázs 
Zsuzsanna Hoppál Hunor 1. 

Savaria országos történelem 
verseny 
9. évfolyam 

megyei 

Rácz-Vekerdi 
Jonatán 1. 

Csík Ágnes 

Bor Annamária 2. 

Hoppál Botond 3. 

Lantos Avar 
Tamás 4. 

Győrpál Eszter 5. 

Szilágyi Márton 
Ágost 7. 

Ránki György dunántúli 
történelemverseny 
megyei fordulója 

regionális Horváth Kristóf 3. Csík Ágnes 

2019-2020 
Verseny  Versenyző Helyezés Felkészítő tanár

Implom József Helyesírási 
Verseny megyei Hoppál Botond 5. Téczelyné Balázs 

Zsuzsanna 

Kazinczy Ferenc Szépkiejtési 
Verseny megyei Szenn Emma 6. magyartanárok 

Ránki György dunántúli 
történelemverseny 
megyei fordulója 

regionális 
Horváth Kristóf 3. 

Csík Ágnes 
Bor Annamária 4. 

„Trianon 100 éve” történelmi 
vetélkedő – OH, Budapest 

nemzet-
közi Szombati Ákos 

kiváló tel-
jesítményt 
nyújtott a 
15 fős dön-

tőben 

Csík Ágnes 

Regionális Olasz Nyelvi Verseny 
csoportos ének kategória regionális 

„Refitaly“ vegyesk. 
9.Ny, 9.B. 10.B, 
11.A, 12.A olasz 
csoportok tagjai 

1. 
Tényi Nicolette, 
Böröcz Lívia, 
Pap Tamás 

kulturális vetélkedő kategória 
(csoportos) 

Dózsa Hanna 
Erdősi Anna 
Györpál Eszter 
Törő Kata (10.B) 

2. Böröcz Lívia 

A 2019-2020. tanév tanulmányi versenyeinek jelentős része a pandémia miatt félbeszakadt, 
vagy elmaradt. 

Összeállította: Molnár Péter 
igazgató
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Pécsi Református Kollégium Vegyeskara

Tisztelt Olvasó!
A következő pár oldal arra hivatott, hogy bemutassa gimnáziumunk vegyeskarának 

elmúlt pár évét. Elsősorban azokra az eseményekre koncentrálunk, melyek meghatározóak 
voltak számunkra és talán életre szóló élményt is adtak. 

A 2016-os év rendkívül fontos volt számunkra, hiszen az ez évi Helikoni Ünnepségeken 
zsebelhettük be a vegyeskari kategória fődíját, ami valóban nagy dicsőségnek számít a 
rangos eseményen. Felejthetetlen pillanat volt a magasba emelni az oklevelet abszolút 
győztesként, s ebben az örömben egy egész iskola, de talán még az egyházmegye is 
osztozott. 

Ugyanezen év őszén Pécs városa is elismerte eredményünket: Őri László alpolgármester 
sajtótájékoztató keretében gratulált és fejezte ki örömét. A Dunántúli Naplóban megjelent 
cikk:

A helikoni versenyeken elért eredményeiért köszöntötték kedden Pap Tamást, a 
Pécsi Református Kollégium kórusainak karnagyát a Városházán. A kamarakórus 
arany minősítést, a vegyeskar arany minősítést, és első helyezést ért el tavasszal.

A két kategóriában is aranyt minősítést szerző tanár immáron 2009 óta vezeti az 
iskola kórusait, Hoppál Pétert váltva. Az iskola 2002 óta vesz részt sikeresen a kétévente 
zajló összművészeti középiskolás vetélkedőkön Keszthelyen, ahol minden alkalommal 
példásan szerepeltek a kórusok, mind Hoppál, mind az ő vezénylése alatt.

A karnagyot köszöntő Őri László alpolgármester elmondta, már hat éve annak, hogy 
Pécs viselhette az Európa Kulturális Fővárosa címet, de azóta is bizonyítja, hogy a kultúra 
városa. Ékes bizonyítéka ennek a tavalyi Europa Cantat, melynek rendezési jogát sikerült 
elnyerni. Ez mutatja azt is, melyik művészeti ág hagyományai a legerősebbek Pécsett: a 
kóruszenélésé. A Református Kollégium dalosainak elért eredménye is ezt támasztja alá. 

Pap Tamás szerint szerencsés egybeesés, hogy a református oktatási intézmény sikerei 
pont a reformáció születésének 500 éves évfordulójával esnek egybe. A fiatal karnagy, 

A „győzelmi kórus” a zsűri elnökével, Tillai Aurél karnagy professzorral és dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkárral
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elmondása szerint törekszik rá és filozófiájának tartja, hogy a versenyprogramban többek 
között református szerzők darabjait, illetve zsoltárfeldolgozásokat is énekeltessen a 
diákokkal.

Ugyancsak ebben a tanévben indítottuk el dr. Kádár Péter főigazgató úrral közösen az 
úgynevezett Sztárai programot, melynek lényege, hogy iskolánk diákcsoportjai (köztük 
kórusunk is) hétről-hétre sorra látogatják Baranya református templomait hívogatva a 
fiatalságot tagintézményeinkbe. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos misszió, mely 
elengedhetetlen egy egyházi fenntartású intézményben. Épp ezért jó szívvel indulunk 
útnak havonta egy-egy alkalommal felkeresni feleinket a megye akár legeldugottabb 
helyein, de esetenként még az országhatárokat átívelően is. Jó kapcsolatot ápolunk a 
délvidéki és a drávaszögi magyar gyülekezetekkel, s püspökükkel, Szenn Péterrel is. 

A 2017-es esztendő nem csak nekünk, 
nem csak az iskolának, de az egész 
protestantizmusnak mérföldköve 
volt. Nagy tervekkel indultunk neki 
a reformáció 500. évfordulójának. 
Repertoárunkat már korábban ehhez 
az évhez igazítottuk, mert tudtuk, hogy 
szükség lesz rá. Ezekből a dalokól merítve 
állítottuk össze azt az új hanghordozót, 
amely régen váratott magára. Frank Míra, 
akkori diákunk kézzel festett borítója 
és Dobos László hangmérnök munkája 
meghozta eredményét. A felvételeket 
a kertvárosi református templomban 
készítettük el a tavasz folyamán. 

Pécsi Refis delegáció Laskón

Új lemezünk borítója
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Szintén az emlékév hozta nagy lehetőség volt számunkra a nyári utazásunk, mikor 
alkalmunk volt ellátogatni az USA-beli Cleveland reformátusaihoz, illetve Toronto magyar 
közösségeihez. A következő memoár erről számol be:

2017-ben a tengerentúlon járt a Pécsi Református Kollégium Vegyeskara

2017 augusztusában egyhetes tengerentúli útra repült Vegyeskarunk. Utoljára a kétezres 
években vendégszerepelt a kórus az Egyesült Államokban, még dr. Hoppál Péter akkori 
karnagy-főigazgató vezetésével.

Ezúttal a kiutazás a Reformáció 500. jubileuma és az augusztus 20-dikai nemzeti ünnep 
köré szerveződött. Az autóbusznyi diákcsoportot hat felnőtt kísérte – dr. Kádár Péter 
főigazgató és Molnár Péter gimnáziumigazgató, valamint Pap Tamás karnagy mellett dr. 
Hoppálné Erdő Judit, Megyesi-Schwartz Kinga és Gaibl Miklós. A Kollégium csoportját dr. 
Hoppál Péter országgyűlési képviselőnk, az 
Igazgatótanács elnöke is elkísérte.

Torontóban landolt repülőjáratunkról 
leszállva autóbusszal utaztunk át a kanadai-
amerikai határon, Ohio államba, Cleveland-be. 
A tengerentúli magyarság egyik hagyományos 
központjában dr. Krasznai Csaba püspök 
úr és családja, valamint a városban élő két 
magyar gyülekezet tagjai fogadtak minket 
az egyházközségek közösségi központjában. 
Itt családokhoz osztottak szét bennünket. 
Clevelandben a gyülekezet új építésű 
templomában szolgáltunk a vasárnapi 
istentiszteleten.

Délután a lorain-i magyar gyülekezetbe 
látogattunk, ahol dr. Tóth Péter esperes úr 
és szolgálattevő csapata ebédre vendégül 
látott minket. A lorain-i gyülekezet délutáni 
istentiszteletén énekelt vegyeskarunk.

A hangfelvételek után Dobos László hangmérnökkel (hátul, középen)

Vendéglátó lelkészeink az Egyesült Államokban 
(dr. Tóth Péter esperes és dr. Krasznai Csaba 

püspök)
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Másnap felkerestük a Nemzetek Parkját, ahol magyar kertrészt is találtunk a kinti Szenior 
Cserkészek és magyar szervezetek védnökségével. Ellátogattunk a népszerű rockmúzeumba 
(Rock and Roll Hall of Fame), ahol számos amerikai zenész híresség, Elvis Presley, Jimi 
Hendrix, Little Richard és mások életével, emléktárgyaival ismerkedtünk meg. Kipróbáltuk 
a cleveland-i magyarok Balaton Éttermét, ahol otthoni menüt ettünk.

Megcsodálhattuk a világ méltán egyik legszebb 
helyét a híres Niagara vízesést, valamint a festői Erie 
és Ontario tavakat. Ez utóbbi túlsó, kanadai partján 
fekszik Toronto, ahol folytatódott tengerentúli 
programunk. 

Torontoban Vass Zoltán tiszteletes úr és a helyi 
magyar gyülekezet látott vendégül minket. Ontario 
tartomány fővárosában, egyben Kanada legnagyobb 
városában megcsodáltuk a CN Towert, Kanada 

Nemzeti Tornyát, amelynek 345 méteres kilátóterasza fölött még több, mint 200 méterre 
magasodik. Ugyanebben a városban őslénytani és művelődéstörténeti múzeumban is 
voltunk, ez utóbbiban Amerika őslakosainak történetét bemutató kiállítást nézhettünk 
meg.

Toronto magyar gyülekezete, a Presbiteriánus Egyházhoz tartozó református közösség. 
Az istentiszteleten szolgált a kórusunk. Ezt követően a Magyar Házban kaptunk 
vendéglátást, majd részt vettünk a torontói és kelet-kanadai magyar közösség augusztus 
20-dikai ünnepségén, ahol dr. Hoppál Péter államtitkár úr nagyhatású ünnepi beszédet 
tartott. Az ünnepségen kórusunk ízelítőt adott a tengerentúli műsorból. A clevelandi 
gyülekezet több, mint 2 millió forinttal, a torontói magyarok pedig több, mint 700 ezer 
forintos adománnyal támogatták kollégiumi kórusunk útját és a pécsi új általános iskola 
berendezését. Kiutazásunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 4,5 millió forintos, 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 millió forintos támogatásban részesítette.

Magyar hölgykoszorú a Niagaránál

Csoportkép a vízesésnél
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Mind az Egyesült Államokban, mind Kanadában nagyon örültek a kinti magyarok, amikor 
láthatták, hallhatták a bocskait viselő diákkarunk énekszolgálatát. Mi pedig nagyon sok 
szép, felemelő élményt szereztünk Észak-Amerika e két, hatalmas országában.

A következő tanév őszén csúcsosodott ki az emlékév, mely további két jelentős alkalmat 
hozott magával. Októberben ünnepelte iskolánk 25 éves újraindulását. Ennek alkalmából 
többnapos ünnepségsorozatot rendeztünk, melynek egyik megható pillanata volt, amikor 
a vegyeskar jelenlegi és volt tagjait a jelenlegi és volt karnagy vezényelte egy-egy mű erejéig. 

A másik esemény intézményünk reformációs gálakoncertje volt 2017 november 5-én, 
melynek rangját emelve a pécsi Kodály Központ adott otthont. Nem mindennapi lehetőség, 
és persze fantasztikus érzés volt ilyen komoly színpadon énekelni. 

2018-ban elérkezett az újabb keszthelyi megmérettetés; ismét Helikoni Ünnepségek, 
ismét aranyérmesek lettünk. Úgy kamarakórus, mint vegyeskari kategóriában kitűnő 
teljesítményt tudtunk nyújtani. Soli Deo Gloria!

Újabb helikoni aranyeső
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2018 júniusában lehetőségünk adódott egy újabb külföldi útra. A Marseilles-től északra 
fekvő Aix-en-Provence-ban működő Vasarely Alapítvány jóvoltából 3 napot tölthettünk 
a dél-franciaországi mediterrán városban. Önálló koncertet adhattunk, valamint a helyi 
református gyülekezet úrvacsorás istentiszteletén is szolgálattal vettünk részt. Hogy az 
utazás ne legyen ilyen kurta, odafelé Trieszt városában csodás tengerparti szállásunkon 
élveztük az elénk táruló gyönyörű látványt és a nyáreleji forróságot éjszakai fürdővel 
csillapítottuk. Hazafelé Verona utcáin csatangoltunk rálelve Shakespeare Júliájának 
erkélyére. Utunkat szerencsés kudarcnak könyveltük el, hiszen talán a legemlékezetesebb 

pillanatok a nizzai autópályához köthetők, 
amikor is 14 hosszú órát vesztegeltünk az út 
szélén autóbuszunk önmagát üzemen kívül 
helyező vízpumpája miatt.

Az új tanév legelején kórusunk a 
Szilágyságba, Erdély északi peremére 
utazott. Kanadai utunk hagyatéka, 
hogy Balla Sándortól (Kanadai Magyar 
Kulturális Tanács elnök-helyettese), 
Szilágyperecsen szülöttétől kaptunk 
meghívást a hagyományőrző perecseni 
Hagyma Fesztiválra. Az ezt megelőző 

napokban Nyíregyházán volt szállásunk. Nem hagyhattuk ki az állatkert meglátogatását, 
és karnagyunk régi álma vált valóra azzal, hogy énekelhettünk a gyönyörű, kőboltozatos 
nyírbátori református templomban. A hazaúton még betértünk Arany János 
szülővárosába, Nagyszalontára, 
ahol megcsodáltuk a panorámát 
a Csonkatorony tetejéről.

Nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy Pécs Megyei Jogú 
Városa felkérte együttesünket az 
október 23-ai forradalom emlé-
kére rendezett városi ünnepségen 
való szolgálatra.

Verona belvárosaAz Adriai-tengernél

Tokaji kilátás
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Iskolánk 2017-ben partnerségi kapcsolatot alakított ki a Gouda-beli (Hollandia) 
Driestar Kollégiummal és elindult egy csereprogram, melynek lényege, hogy goudai 
és pécsi diákok látogatnak Magyarországra és Hollandiába. Megismerhetik egymás 
iskoláit egy-egy hét erejéig, valamint élvezhetik a családok vendégszeretetét. Ebben a 
programban volt lehetősége kiutazni vegyeskarunknak is 2019 áprilisában a holland 
sajt-fővárosba. Az általános iskolás korú helyi kórus tagjai láttak minket vendégül és 
színes programokkal kápráztattak minket. Volt lehetőségünk szemügyre venni a holland 
malmokat, vásárolhattunk a sajtpiacon, megcsodálhattuk az Északi-tengert és Leiden 
városát, valamint Hollandia leghosszabb főhajójával rendelkező katedrálisában, a Sint-
Janskerk-ben adhattunk közös koncertet vendéglátóinkkal. Íme utazásunk krónikája: 

Hollandiában vendégszerepelt a Kollégium Vegyeskara

Kórusunk 2019. április 1-5. között a goudai Driestar Collége partnerintézményünk 
meghívására Hollandiában járt. Az utazást már előző évben elkezdtük szervezni dr. 
Kádár Péter főigazgatónk és Pap Tamás karnagy-tanárunk Goudában folytatott szervező 
megbeszéléseivel.

A kiutazó kollégiumi csapatot Győrfi Bálint esperes úr vezette kísérő tanáraink 
társaságában.

Íme, a „Sajtvárosban” töltött néhány nap krónikája, napló stílusban:
Április 1. Éjjel 1.30-kor indulás az iskolából. Érkezés a Liszt Ferenc Repülőtérre 4.30-kor. 

A kétórás repülőutat követően Eindhovenből Gouda-ba utaztunk busszal (120 km). Közben 
megálltunk egy sétára Heusden-ben. Érkezés a Driestar College-ba délben. Szállás: 
családoknál.

Április 2. Délelőtt sportprogram a gimnázium csarnokában. Kóruspróba, majd 11-től 
egy rövid matiné koncert (kb. 20 perc) az iskola egyik aulájában (Zéta) Délután workshop 
program Garenspinnerij-ben.

Április 3. 8.20-kor találkozó az iskolában. Utána vonattal Leiden városába utaztunk. 
Ott meglátogattuk a Hooglandse Kerk-et (Leiden gótikus templomát). 11.00-től 
13.00-ig szabadidőnk volt, majd közösen ellátogattunk egy holland szélmalomhoz. 15.00-kor 
vonattal utaztunk vissza Goudába.

Április 4. Reggel zeneműhely, 10.00-től 11.00-ig próba. 11.00-től matiné koncert egy másik 
aulában (Béta). Ebéd, majd 12.00-tól 14.00-ig szabadidő Goudában a hagyományos piac 
megtekintése. 14.00-tól látogatás a Sint Janskerk templomba idegenvezetővel. (Gyönyörű 
gótikus katedrális, eredeti, 16. századi ólomüveg-ablakokkal!) 16.00-tól előkészület az esti 
koncertre. 19.30-kor koncertünk a Sint Janskerk-ben felemelő élmény volt, és pompásan 
sikerült! Vendéglátóink nagyon lelkesek voltak!

Április 5. 9.00-től közös reggeli a holland kórussal. 9.50-kor indult a buszunk Eindhovenbe. 
11.30-kor érkeztünk a repülőtérre, onnan busszal jutottunk Eindhoven városába. Az óriási 
forgalom miatt kevés időnk maradt erre, az elektronikai világcégnek otthont adó városra. 
17.40-kor indult a gépünk Budapestre.

Vegyeskarunk emlékezetes áprilisi hollandiai vendégeskedését a goudai testvériskola 
fiatal, formálódó kórusa 2019 őszén viszonozta, mindannyiunk nagy örömére adott közös 
koncerttel és számos, emlékezetes szabadidős programmal. Holland diákbarátaink nagyon 
jól érezték magukat Pécsett és a megye több történelmi városában (Siklós, Szigetvár) tett 
látogatásuk alkalmával.

krónikás
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Sajnálatos a meghatározó események sora itt megszakad; a vírus-okozta helyzetből 
fakadóan rengeteg programnak kellett búcsút mondanunk, többek közt a 2020. évi 
Helikoni Ünnepségeknek is. Hálát adunk az Úrnak, hogy idén ősszel, közel fél éves szünet 
után újra egybegyűjtött minket és, bár maszkban és másfél méteres távolsággal, de a tanév 
elején újra dalolhattunk. Sejtettük; nem tarthat sokáig, de kitartóan és hűségesen (sok-
sok otthoni énekléssel) várjuk az új lehetőséget a közös éneklésre!

Áldás, békesség!
Pécs, 2020. november 28.

Pap Tamás 
karvezető

Diákpresbitérium 

A diákönkormányzat – iskolánkban a református hagyományok nyomán 
Diákpresbitérium – kezdetek óta a diákok vezetésével működik. Tagjai az osztályok 
választott képviselői, vezetőit minden évben maguk közül választják meg titkos szavazással, 
illetve a segítő tanárt felkérik a szervezet munkájának támogatására. 

A Diákpresbitérium vezetői: 
2017/18. tanév – elnök: Borbándi Bálint 12.B, segítő tanár: Szegő Dóra 
2018/19. tanév – elnök: Varga Kornél 12.A, segítő tanár: Szegő Dóra 
2019/20. tanév – elnök: Tóth Laura Zsófia 11.A, segítő tanár: Czimondor Csilla 
2020/21. tanév – elnök: Tóth Laura Zsófia 12.A, segítő tanár: Czimondor Csilla 

A malomnak volt köve, mégsem járt lisztet...



296

gimnázium és szAkgimnázium – Pécs 

Célja a tanulók érdekeit képviselni az illetékes gimnáziumi, városi és országos 
testületekben, együttműködni hazai és nemzetközi tanulói szervezetekkel, illetve 
támogatni a Gimnázium tanulóinak szakmai, kulturális, sport- és közösségi tevékenységét. 

2019 szeptemberétől nagy sikerrel újra beindult iskolánkban a Diákpresbitérium és a 
rádiós diákközösség szervezésében az iskolarádió, amely minden nap nagyszünetében 
zenével szórakoztatja a diákságot. 

Az iskolarádió csapata: 
2019-től Richter Klaudia 10.B vezetésével: Tóth Laura Zsófia 11.A, Izsák Balár Mór 

11.A, Jordán Dalma 11.A, Csizmadia Máté 9.B, Németh Adorján 9.B, Mácsodi Ferenc 9.B, 
Nagy László Máté 9.A, Simara Bence 9.A 

2020-tól a csapatot erősitik még: Kovács Bence 11. A, Szenn István 9.A 
Éves feladataink közé tartozik a novemberi sportéjszaka vagy inkább a sportok 

éjszakájának szervezése. November végén, december elején három sportágban 
(kosárlabda, röplabda, labdarúgás) mérik össze tanulóink kitartásukat. A megmérettetés 
során körülbelül háromórányi játékidő jut minden sportágra. A csapatok sorsolás útján 
alakulnak, és hajnalig tartó küzdelmes mérkőzéseket vívnak egymással a Sportcsarnokban. 
A Diákpresbitérium forró teával, zsíros kenyérrel, zenével gondoskodik az energiapótlásról, 
a pihenőidő eltöltéséhez pedig filmvetítéssel, dartsszal és társasjátékokkal készül. 

Gimnáziumunk aulájának karácsonyi díszítése az adventi istentiszteletet megelőző hét 
folyamán történik. A Diákpresbitérium így teremt ünnepi hangulatot az aulába. Ekkor 
díszítjük fel a gimnázium karácsonyfáját is. 

Ezután nem sokkal látogat el a Mikulás 
hozzánk, aki apró csokoládéval lepi meg a 
középiskola tanulóit. 

A második félévben a farsangi téma 
kiválasztása és osztályonkénti kihirdetése, 
illetve a farsang megvalósítása a feladatunk. 
A farsangi produkciókat mindig egy előre 
megadott téma köré szervezzük, melyeken 
belül a diáksereg altémát húz egy héttel 
az alkalom előtt. 2018-ban a meséké volt a 
főszerep, 2019-ben az 1900-as évek nagy 

korszakai, 2020-ban pedig videoklippek és zenék újragondolása adta a téma fő fonalát. A 
három tagból álló zsűri a produkciók megítélése során díjazza a jelmezt, az eredeti ötletet, 
az éneklést és a táncot. 
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Diákpresbitérium

Ezen kívül a Diákpres-
bitérium a végzősök utol-
só tanítási napján tartja a 
DÖK-napot (Zöldnapot), 
ahol a hagyományok sze-
rint a délelőtti órákban 
a Sportcsarnokban ta-
nár-diák sportmérkőzések 
zajlanak, melyeken játékosként vagy szurkolóként vehetnek részt iskolánk tanulói és ta-
nárai. Elsősorban röplabda, kosárlabda és labdarúgás sportágakban mérik össze erejüket a 
csapatok. A Diákpresbitérium szervezésében tanórák helyett izgalmas sportversenyekben 

vagy egyéb játékos kihívásokban lehet részük a 
diákoknak. Erre a napra szabadulószobával, csa-
patjátékokkal, filmvetítéssel, társasjátékokkal és 
további meglepetésekkel készülünk. 

A tavasz kezdetekor ülésezik a Diákparlament, 
ahol a diákpresbiterek, az iskola vezetése, 
tanárai és az érdeklődő diákok vesznek részt. 
A Diákpresbitérium előkészíti a napirendi pontokat, 
melyek a diákság problémáit, észrevételeit, a 

tanulás és tanítás hatékonyságának növelését és nem utolsó sorban a diákélet szebbé 
tételét célozzák. 

A Pécsi Református 
Kollégium Gimnázi-
umának Diákpresbi-
tériuma a 2012/13-as 
tanévben alapított 
Hűség-díjhoz kap-
csolódó Hűséggyűrű terveit rögzítette a 2020-as évtől. Az ezüstgyűrű legyen 4 mm széles, 
lapos, szálracsiszolt felületű, belső oldalát a „PRK” és az adott évszám (pl: „PRK 2020”) 
gravírozás díszítse. Gajcsi Blanka ötvösművész ezen tervek alapján készítette a gyűrűket. 

Hűség-díjban részesültek:

2016: Tálas Viktor 13.B, 
Vezér Tamás 13.B

2017: Czimber Veronika Márta 12.B
2018: Biró Szilárd 12.B
2019: Mohai Mercédesz 12.A, 

Gőbl Bence 12.B
2020: Virovecz Boglárka Diána 12.AC, 

Pintér Zsombor 12.B

Czimondor Csilla 
a Diákpresbitériumot segítő tanár 
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25. jubileum 

Gimnáziumunk 2017 őszén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, és ez alkalomból 
az intézmény háromnapos jubileumi programsorozatot szervezett. Az első nap főként a 
jelenlegi diákjainknak szólt, a második nap a jelenlegi és a régebbi gimnazistákat szólította 
meg, a harmadik nap pedig bevonta az általános iskolásokat, továbbá a szülőket, valamint 
az egyházmegye gyülekezeteit.

Sikerült létrehoznunk egy rendkívül sokszínű programot, ami megmozgatta a középiskola 
egészét és régi diákjaink többségét. Mindenki válogathatott a neki tetsző tevékenységek 
közül: volt kézműves foglalkozás, iskolatörténeti kiállítás, pódiumbeszélgetés, gitáros 
énekelgetés, áhítat, sport, filmvetítés, szeretetvendégség, öregdiák taggyűlés, fotókkal 
színesített élménybeszámoló, közös kórusfellépés, művészeti kiállítás, és végül a régi 
diákokból álló MI zenekar koncertje, vagyis közös buli. 

A jubileumi rendezvény kapcsán jelenlegi és régi diákjaink megtapasztalhatták az 
összetartozás erejét, a programsorozat közösségünk számára hatalmas élményt jelentett. 

A. Kamarás Zsuzsanna 
tanár

Jubileumi torta felszeleteléseMI zenekar

Beszélgetés. A színpadi résztvevőkBeszélgetés. A közönség
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Comenius kiállítás

Őexcellenciája dr. Juraj Chmiel, a Cseh Köztársaság nagykövetének megnyitó beszéde, 
amely elhangzott 2017. október 4-én a Comenius munkásságát bemutató kiállításon a 
Pécsi Református Kollégiumban: 

Tisztelt Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!
Nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem Önöket a Johannes Amos Comenius életét 

és munkásságát bemutató kiállítás megnyitóján, akit a nemzetek tanítójaként is ismerünk. 
2015-ben ünnepeltük Husz János, a világhírű cseh gondolkodó, reformátor és prédikátor 

halálának 600. évfordulóját. 
Tevékenységén keresztül közreműködött egy teljesen új európai korszak születésénél, 

amely nagyra értékeli az egyént és annak jogait. Egy olyan korszak születésénél, amely az 
évszázadok során demokráciává alakult át. 

Érdekes kapcsolatot fedezhetünk fel Husz János és Johannes Amos Comenius között. 
A morvaországi egyház (latinul: Unitas Fratrum, vagyis a „Unity of the Brethren”, másképp 
a Cseh Testvérek Evangélikus Egyháza) egyenes ági leszármazottja a huszita mozgalomnak. 

Jubileumi összkar

2017.10.28. Nagy Réka első osztálya 

2017.10.28. események plakátja
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Az Egyház püspökeinek egyike Johannes 
Amos Comenius volt. 

Husz János és Johannes Amos 
Comenius, illetve az ő munkája és 
tevékenysége az igazság keresését és 
a tiszta kereszténységet szimbolizálja 
a cseh történelemben. Husz Jánosnak 
és az ő huszita mozgalmának nyomait 
megtalálhatjuk a sárospataki régióban 
is, Göncön. Egy huszita ház épült itt, 

amelyet Husz János követői építettek. 
Azonban a Johannes Amos Comenius által Sárospatakon hagyott lábnyom sokkal 

erősebb és mélyebb. 
A nemzetek tanítója száműzetése idején Sárospatakon élt 1651 és 1654 között. 1650-ben 

Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem özvegye hívta meg Sárospatakra. 
Comenius 1654-ig maradt ott, a református kollégium professzoraként néhány legfontosabb 
művét is ott írta. 

Szeretnék köszönetet mondani a J. A. Comenius Múzeum munkatársainak e kiállítás 
megvalósulásáért és készséges együttműködésükért a kiállítás magyar változatának 
létrehozásában, amelyet most megtekinthetünk. Remélem, hogy ez a tárlat megfelelően 
mutatja majd be a cseh és európai történelem e kimagasló személyiségének életét és 
munkásságát a magyar szakértők és minden olyan egyén számára, akik érdeklődnek a 
történelem iránt. 

Az UNESCO (Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) 
az 1992-es évet Comenius évnek nyilvánította születésének négyszáz éves évfordulója 
alkalmából. 2017-ben, a Reformáció 500. évfordulóján Comenius születésének 425. 
évfordulóját ünnepeljük. Ez a kiállítás ennek az évfordulónak az ünneplése, egyben 
életének és tevékenységének elismerése is. 

Johannes Amos Comenius nem csak a régi 
Cseh Királyságban élt és dolgozott. Életének 
egy részét Magyarországon, Svédországban, a 
Lengyel-Litván Unióban, Erdélyben és Angliában 
töltötte. Életének utolsó szakaszában, 1656-tól 
1670-ig Hollandiában élt, ahol patrónusai Opera 
didactica Omnia címmel adták ki összegyűjtött 
pedagógiai munkáit. 

Köszönöm figyelmüket! 

Az olasz Cantus Firmus kórus fogadása 

A 2019-ben fennállásának 30. évfordulóját 
ünneplő Cantus Firmus acapella énekegyüttes 
(Mondiví, Olaszország) már több, mint két 
évtizede közeli barátságban áll az UniCum Laude 
énekegyüttessel. Magyarországi látogatásuk 
alkalmával két helyszínen is koncertet adtak; 
kisújszállási koncertjük után 2019. október 13-

Meghívó a kiállításra
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án Pécsre látogattak, és a Református Kollégium új iskolaépületének aulájában széles 
repertoárjukból válogatva komoly- és könnyűzenei melódiákkal örvendeztettek meg 
minket. 

A koncertet megelőzően az együttes tagjait egy kis meglepetés várta: a gimnázium olasz 
nyelven tanuló diákjainak csoportja azzal az olasz karácsonyi dallal köszöntötte őket, 
amellyel a Regionális Olasz versenyen első helyezést értek el. Ezt követően egy jó hangulatú, 
közös játékos kvíz során a diákoknak alkalmuk nyílt arra is, hogy megismerkedjenek az 
énekesekkel, és gyakorolhassák ezt a gyönyörű, önmagában is dallamos nyelvet. A koncert 
egyszerre felemelő és szívderítő, felejthetetlen élmény marad mindnyájunk számára. 

Böröcz Lívia 
tanár

Digitális átállás 

Intézményünk ötödik évkönyve nem lehet 
teljes anélkül, hogy meg ne említenénk 
a 2019/2020-as tanév digitális átállását. 
A 2019-es év elején egyre gyakrabban 
lehetett hallani a SARS-CoV2 nevű vírus 
világméretű terjedéséről. A WHO januárban 
pandémiának, azaz világjárványnak 
minősítette az „új típusú koronavírus” 
okozta megbetegedések hullámát, ami 
március elején regisztráltan megjelent 
hazánkban is. Hallottunk Európa-
szerte iskolabezárásokról, megszorító 
intézkedésekről, de senki sem gondolta, 

hogy a miniszterelnökünk március 13-án, egyik óráról a másikra bejelenti a korlátozó 
intézkedések körét, amellyel az ország időt tud nyerni, és fel tud készülni a várhatóan 
nagy számú beteg ellátására. 

A korlátozó intézkedések minket leginkább érintő pontja az iskolák és óvodák bezárása. 
A bejelentést követő hétfőn, március 16-án vette kezdetét a digitális átállást előkészítő 
munka. Tanári karunk készen állt arra, hogy a hirtelen kiürülő osztálytermeket az online 
térbe áthelyezzék. Akkor még nem sejtettük, hogy iskoláink kapui nem fognak már abban 
a tanévben kinyitni. 

A Refi a Microsoft Teams szoftverét választotta platformul, amely rendkívül sokrétűen 
használható, így megfelelő volt arra, hogy ezen az egy felületen küldjünk feladatokat és 
kapjunk megoldásokat diákjainktól, tartsunk kapcsolatot írásban és élő értekezleteken. 
Ez a felületen alkalmas volt a diákmunkák értékelésére is. A Teams alkalmazás lehetővé 
tette, hogy segítsük és ellenőrizzük egymás munkáját, így a minőségbiztosítás kérdéseit is 
meg tudtuk oldani. A gimnázium vezetősége és a munkaközösség-vezetők is betekintést 
kaptak az egyes csoportok munkájába, és észrevételeikkel segítették a közös munkát. 

A Teams használatán túl egységesen a Redmenta szoftvert jelöltük ki a dolgozatok 
elkészítésére és ellenőrzésére. Ezekkel a digitális átállás szoftveres feltételei 
megteremtődtek. Mindazok a kollégák és diákok, akik eszközhiányban szenvedtek, 
segítséget kaptak az intézménytől. 
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A március 16-i nagy értekezleten rengeteg kérdésünk volt a vezetőség felé, amire a 
rákövetkező hetekben válaszok is születtek (érettségik, vizsgák szervezése, értékelés új 
módjai). A változások folyamatos alkalmazkodást igényeltek a tanári kartól, és olykor 
felesleges többletmunkát róttak ki munkatársainkra. 

A következő nap informatikusunk, iskolánk egykori diákja, Storcz András vezette be 
a Teams használatába a pedagógusokat. Mindenki a – saját vagy iskola által biztosított – 
laptopjára frissen telepített alkalmazással ismerkedett. A digitális átállás első hete még a 
hagyományosan használt csatornákon: messenger, vagy levelezési csoportokban zajlott, 
majd március 23-tól elindult a Refi Teams felülete. 

A használat során egyre jobban megismertük ezt a szoftvert és igyekeztünk 
oktatóvideókkal és tájékoztató anyagokkal segíteni diákjaink számára az átállást. 
Köszönet Morvai Barnának (12.B) az Assignments rész hatékony használatát bemutató 
segédanyagot és Sebők Bencének a számos testreszabott oktatóvideót. 

Tagadhatatlanul ennek az időszaknak értékes hozománya, hogy mind tanáraink, mind 
diákjaink belemerítkeztek az online térben való felelősségteljes munkavégzésbe, az 
önálló tanulásirányításba és a megfelelő hangnemű, szakmai jellegű kommunikációba. Ez 
legalább akkora készségfejlesztés, mint a hetente kirótt feladatok elvégzése során szerzett 
közismereti tudás. 

Az első digitális átállás végén, 2020 júniusának első hetében komplex, kérdőíves 
visszajelzést kaptunk diákjainktól. Az eredményeket egy értekezleten ismerte meg a teljes 
tanári kar, majd az eredmények alapján kijelöltük a megőrzésre érdemes jó gyakorlatokat 
és a fejlődés, fejlesztés irányvonalait. 

A 2020/2021-es tanév elején bizakodva vágtunk bele a pótballagás, a gólyatábor és 
a tanévnyitó ünnepség szervezésébe, de elővigyázatosságból az iskola vezetősége a 
csoportos programok törlése mellett döntött.

Megkezdődött az úgynevezett hibrid oktatás: a szerdai áhítatokon csak egy osztály jelent 
meg személyesen, a többiek az osztályteremben kivetítve követték az alkalmakat. A szülői 
értekezleteket és a fogadóórákat online a Teams csoportokban valósítottuk meg. A Most 
mutasd meg! idegen nyelvi verseny őszi fordulóját a Moodle felületén bonyolítottuk le. Az 
október 23-i ünnepséget rögzítettük és levetítettük diákjainknak. A fogadalomtételt szűk 
körben tudtuk megtartani az őszi szünet előtti napokban. A karriernapon kevés előadó 
vállalta a személyes jelenlétet, ezért a kínálatunkban ismét több videófelvétel szerepelt. 

A helyzet örökös alkalmazkodást, megújulást kívánt az iskola összes résztvevőjétől. Közben 
az osztályfőnökök és a szaktanárok is bevezették új diákjainkat a Teams használatának 
fortélyaiba, és átismételték a már meglevő ismereteket a felsőbb osztályokkal. 
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Diákjaink napközben eleinte csak a folyosókon és a közösségi tereken, majd később 
az osztálytermekben, a tanárok a tanáriban is maszkot viseltek. Az órákat 40 percre 
rövidítettük, hogy csökkentsük a terhelést mind a tanárokon, mind a diákokon. Októbertől 
reggelente lázméréssel kezdtük a napot: egy kolléga két önként vállalkozó diákkal mérte 
meg az iskolába érkezők hőmérsékletét. 

Október 19-én megkezdődtek az őszi írásbeli érettségik, amelyeket szintén rendhagyóan, 
több teremben, egy-egy teremben kevesebb diákkal kellett megszervezni. 65 diákunk 
tett előrehozott érettségit (2020 tavaszán nem volt lehetőségük). Mindezek miatt az 
érettségiztetés több humánerőforrást igényelt, mint egyébként. A szóbeli érettségiket 
november 23-24-én óvintézkedések mellett viszonylag hagyományos módon rendezhettük 
meg. 

Október 22-én az angol írásbeli érettségi napján „járványvédelmi gyakorlati napot” 
tartottunk, ekkor tesztelhettük, hogyan működik a feladatkiadás a Teams-en keresztül. 
Nem sejtettük, hogy az őszi szünet után, november 9-én Orbán Viktor miniszterelnök, 30 
nap terjedelemben ismét digitális munkarendet vezettett be a közép- és felsőoktatásban; 
kiürülnek a kollégiumok is. 48 órával később az oktatás ismét az online térbe vonult. 
November 11-től – lendületünket nem vesztve – folytattuk a tanítást: az órák felét élő 
online formában megtartva. Kidolgoztuk a digitális munkarend szabályait, amelyről 
a mozaNaplón, a honlapon és a Facebook oldalunkon is tájékoztattuk a szülőket és 
tanulóinkat. Ez a rendszer már a korábbi tapasztalatokon alapulva egy olajozottabb, és kicsit 
magasabb elvárásokat megfogalmazó működést írt elő. Szabályoztuk a kapcsolattartás 
formáit, az online tanórákkal kapcsolatos előírásokat, a teljesítmény mérésével kapcsolatos 
szabályokat, a feladatok kiadásával és begyűjtésével kapcsolatos elvárásokat, a hiányzás és 
távolmaradással kapcsolatos eljárásokat. Mindezek tiszta feltételeket vázoltak fel minden 
érintett számára. Az évkönyv kéziratának zárásakor még tartott a második digitális átállás, 
és várhatóan a 2020/2021-es téli szünet végéig el fog húzódni. 

Pásztohy Gabriella 
tanár

Közöttünk ma tündöklik… 

A 2002 óta működő, főképp 
reneszánsz és barokk zenét játszó 
Hírës Pannónia Régizenei 
Együttes 2018 februárjában 
látogatott el iskolánkba, 
hogy a magyar Szent Korona 
zománcképeihez kapcsolódó 
énekekkel járja körbe és mutassa 
be az egyházi évet. 

A koncert során elhangzott 
protestáns korálokhoz, katolikus 
népénekekhez, himnuszokhoz és 
gregorián dallamokhoz 
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Békési-Marton Csaba, az együttes művészeti vezetője fűzött rövid magyarázatot, 
rámutatva a képek teológiai jelentésére. A változatos hangszerelésű dallamokat, többek 
között Balassi Bálint Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak kezdetű himnuszát 
a kamaraegyüttes korhű hangszereken – lant, koboz, basszus-rebek, blockflöte, dob, 
pásztorfurulya, citera – szólaltatta meg. 

Szent Fiad kegyelmében, végy minket jókedvében, 
Hogy szép Jézus szent nevében megmaradjunk békességben. 

 (17. századi Mária-himnusz) 

A. Kamarás Zsuzsanna 
tanár

Ormánsági képek – kiállítás az aulában 

2019. február 13-án, a reggeli áhítat 
keretében nyílt meg Erdős János és Pándy-
Szekeres Dávid fotókiállítása az aulában. 
Erdős János és Pándy-Szekeres Dávid 
1985-1988 között, teológushallgatóként 
több alkalommal jártak az Ormánságban. 
Az akkor készített fotóik megdöbbentő 
képet festettek a templomok, parókiák 
romos állapotáról, a gyülekezetek 
helyzetéről. A fotók készítésének 

célja akkor az volt, hogy felhívja a figyelmet a baranyai egyházközségek helyzetére és a 
teológushallgatókat buzdítsa a baranyai szolgálat vállalására. A képanyagból készült 
kiállítás nagy visszhangot váltott ki az akkori egyházi vezetésben és a hallgatókban 
egyaránt. Ennek eredményeképpen többen vállaltak szolgálatot az egyházmegyében.
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Az akkori képekből készült diákat vetítették le a Bögre alkalmával az Internátus 
lakóinak is. A diákok többsége érdeklődéssel hallgatta és nézte beszámolójukat az 
akkori állapotokról. Többen felfedezték a képek között saját gyülekezetük templomát, 
imatermét. A reggeli áhítaton Erdős János hirdette Isten igéjét, Pándy-Szekeres Dávid 
pedig megnyitotta a kiállítást.

Pályaorientáció 

A középiskolások többségének sok fejtörést okoz a továbbtanulás kérdése, sokszor 
tanácstalanok, nem tudják, merre tovább az érettségi után. 2012 óta minden évben 
rendezünk pályaválasztást segítő alkalmakat diákjainknak, de 2018-ban Csík Ágnes 
kollégánk úgy gondolta, hogy megújítja az eseményt, mellyel hagyományt teremtett. 

2018. október 13-án a Karriernapra 22 külső partnert hívtunk segítségül. Az osztályok 
előzetes beosztás szerint a termeikben különböző előadásokon, műhelyfoglalkozásokon 
vettek részt tanáraik kíséretében. A nap folyamán rendkívül színes és hasznos 
előadásokat hallhattak tanulóink meghívott vendégeink tolmácsolásában, az önismereti 
foglalkozásoktól a régió munkalehetőségeinek bemutatásán át a különböző felsőoktatási 
intézmények és szakképző centrumok tanfolyamainak sokszínű bemutatásáig. Kisebb 
csoportos foglalkozások keretében nyelvvizsga-helyzetekben is kipróbálhatták magukat a 
diákok a három különböző nyelvvizsgaközpont által bemutatott programon. 

Az előadások közötti szünetekben lehetőségünk volt elolvasni a folyosókra kifüggesztett 
Refis szülők, tanárok, és öregdiákok által kitöltött „karrier-kérdőív” nyomtatott verzióit, 
melyekből sok érdekes és példaértékű pályautat ismerhettünk meg, diákjaink értékes 
tanácsokat kaphattak a rövid üzenetekből. 

A nap zárásaként az aulában gyűltünk össze, hogy meghallgassunk három érdekes 
életutat két kedves öregdiákunktól és egy Refis apukától. Egy nagyrabecsült művész, egy 
sikeres vállalkozó és egy céltudatos egyetemi oktató izgalmas és tanulságos előadását 
hallhattuk. 
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A siker nem maradt el, vastapssal zárult a pályaorientációs napunk. 
Az idei évben, 2020-ban a járványügyi óvintézkedések miatt kevés számú személyes 

találkozásra volt lehetőségünk, de vendégeink személyesen és az online térben is érzékletes 
életpéldákkal álltak elő. 

Diákjaink visszajelzéseiből: 
Az tetszett ebben a programban, hogy...

• Nagyon jót szórakoztam a teszt által javasolt néhány szakmán; volt, ami meg is 
tetszett. 

• A felvételiről, az érettségiről, a továbbtanulásról rengeteg részletet megtudtam, 
remek tanácsokat kaptam. Az előadás érthető, rendezett, interaktív volt. 

• Jó csapatépítő játékok, nem tipikus mozgásos feladatok voltak. 
• A társasjátékban szuper fontos dolgokról volt szó. 
• Megtudhattam, hogyan lehet külföldön önkéntes munkát vállalni. 
• Megismerkedhettem a jövő szakmáival és értékes információkkal gazdagodhattam 

az egyetemekkel kapcsolatban (milyen az egyetemi élet). 
• Az egyetemi karoktól is kaptunk kisfilmet, amely rövid és lényegretörő volt. 
• Érdekes történeteket ismerhettünk meg, jó érzés volt hallani, hogy nem csak 

egyfajta út van az középiskola után. 

Pásztohy Gabriella és Kiss Szilvia  
tanárok
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Rendhagyó énekóra MOL-ban! 

Muzsikás együttes a PRK-ban 

2019. szeptember 12-én a PRK 
Gimnáziumában és Általános Iskolájában 
700 diák és 100 pedagógus két, egymást 
követő rendhagyó énekóra keretében a Prima 
Primissima és WOMEX díjas Muzsikás 
együttes tolmácsolásában ismerkedhetett 
a magyar népzenével. Megismerkedtünk a 
népi hangszerekkel, a népi mulatozás íratlan 
szabályaival, megtudtuk milyen a női és 
férfi csujogtatás, és dekódolhattuk néhány 
közismert népdal szövegét! Az együttes 

hiteles előadásmódja, őszinte, vidám bemutatója megérintette diákságunkat. A Muzsikás 
együttes a koncert végén közös énekléssel és csujogatással tette élményszerűvé a magyar 
népi kultúrával való találkozást! 
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Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrászművész kiállítása 

2017. április 28-án Szervátiusz Tibor erdélyi Kossuth-díjas 
szobrászművész alkotásaiból nyílt kamarakiállítás a Pécsi 
Református Kollégium Gimnáziumának aulájában. A tárlat 
mintegy harminc, fából, kőből és fémből készült műve 
identitásunk (keresztyénség, magyar őstörténet és történelem, 
magyar lélek) egy-egy mozaikját formázta meg, de a kortárs 
művészet nyomát is magán hordozta. A megnyitón dr. Hoppál 
Péter kultúráért felelős államtitkár elmondta, hogy a művész 
egyik fiatalkori példaképe, aki életével, művészetével nemzeti 
összetartozásunkat fejezi ki. Nagy öröm számára, hogy hazánk 
egyik legnagyobb szobrászának kiállítását nyithatja meg 

„otthonában”, a Pécsi Református Kollégiumban egykori kollégái, 
a diákság és az érdeklődők számára. Dr. Kádár Péter főigazgató szerint fontos, hogy a 
kultúra és az oktatás összekapcsolódjon a Kollégiumban. Közel kell vinni a gyerekekhez a 
művészetet, hogy erőt tudjanak meríteni belőle és általa harmonikusabb felnőtté váljanak. 
A megnyitó után a művész felesége, Szervátiusz Klára a műalkotások ihletadó erejéről, 
hatásukról beszélgetett az érdeklődő diákokkal, egyben meghirdetett egy esszépályázatot 
is, melynek díjazott alkotását olvashatjuk alább. Mára már tudjuk, hogy a Nemzet Művésze 
utolsó kiállításmegnyitóján volt jelen a Gimnázium aulájában.

A Pécsi Református Kollégium tanári és diákközössége tisztelettel és szeretettel búcsúzik 
Szervátiusz Tibortól, s emlékezik a művészre Hoppál Hunor írásával.

Művészet anyanyelven – esszépályázat Szervátiusz Tibor szobrászművész 
pécsi kiállításához

A kiállítás minden szobra különböző érzéseket, gondolatokat ébreszt a laikus 
érdeklődőben, amelyek mellett nem lehet odafigyelés nélkül elmenni. Ám amely számomra 
leginkább magával ragadó, megrendítő, de mégis reményt árasztó volt, egyértelműen az 
1963-ban készült „Diaszpóra”. 

Ez a mestermű kifejezi azt, amit egy, az anyaország határain kívül rekedt magyar 
érezhet. Ezt Szervátiusz Tibor is átélte élete nagy részében: milyen érzés kisebbségbe 
kerülni? Milyen érzés az embernek magyar szívvel és lélekkel idegen országban tengetni 
mindennapjait? 
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Erről szól ez az alkotás is. „Mint a leszakított, haldokló virág, mint az ötmillió magyar, 
akit nem hall a nagyvilág” – szól az Ismerős Arcok nevű, nemzeti érzelmű zenekar 
Nélküled című dala, melyet napjainkban sokan a Nemzeti Összetartozás Himnuszaként 
aposztrofálnak. 

A magyarság diaszpórája, szétszóratása a történelem zivataros századaiban folyamatosan 
tombolt, hol kisebb, hol nagyobb mértékben. Ma mintegy 5 millió magyar honfitársunk, 
nemzettestvérünk él az anyaországon kívül a Kárpát-medencében, a tengerentúlon, 
Washington-tól Sydney-ig. 

Mégis, azon túl, hogy más országokban élünk, egymástól távol, magyar magyartól 
többszáz, vagy akár többezer kilométerre, nem azt kell kiemelni, ami elválaszt, hanem azt, 
ami összeköt bennünket. Mivel összetartozunk. A Magyar Nemzeti Összetartozás képes 
egy határokon átívelő nemzetegyesítésre, melynek senki sem szabhat gátat. 

Ezt jelképezi ez a szobor is. A középső körtől ugyan külön van a többi kör – így nem 
egy rész. Ugyanakkor mégis összeköttetésben vannak. És ez az, ami a legfontosabb. 
Mert elvehették területünk nagy részét Trianonban, elüldözhettek százezreket 1956-ban, 
egyvalamit soha nem vehetnek el tőlünk: azt, hogy összetartozunk. A nyelvünk, kultúránk, 
vérünk egy. A szobor a szétszakítottságon túl kifejezi a reményt – az összetartozásba, a 
nemzeti egység megteremtésébe vetett reményt. 

Mert tűnhet akármilyen elveszettnek is a helyzet, a reményünket, a dolgok jóra 
fordulásába vetett bizalmunkat mindig meg kell őriznünk. Szervátiusz Tibor életművében 
ez visszaköszön: szülőföldjéről, Erdélyből elüldözte az akkori elnyomó hatalom, és 
kényszeredett helyzetéből fakadóan „hazatelepült” az anyaországba. De ezentúl is 
művészetében a magyarság sorsának, hányattatott múltjának fájdalma mellett a remény 
pislákoló lángja jelent meg – az a láng, amelyet ha őriznek, soha nem alszik el. Őrizzük 
hát ezt a lángot nyelvünk ápolásával, a határon innen és túl élő magyarok összefogásával, 
kultúránk és hagyományaink megőrzésével és nemzeti identitásunk kifejezésével! 

Befejezésül a már fentebb említett Ismerős Arcok-szám szállóigéjét idézném: 
„Történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk” 

Hoppál Hunor  
10.B osztályos tanuló

TRIANON 100

Az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján, 
1920. június 4-én iskolánk tanulói és diákjai az iskolától távol, digitális oktatásban vettek 
részt, ezért arra kértük tanítványainkat, hogy Emlékezzünk együtt Trianonra! Ennek a 
közös megemlékezésnek a keretében diákjaink

• Rajzoltak, festettek;
• Verseket, novellákat, imádságokat írtak;
• Prezentációkat készítettek a trianoni békediktátum következményeiről és a trianoni 

határokon túlra került magyar kincsekről, értékekről;
• Interjút készítettek határon túl élő magyar személyekkel arról, hogyan élik meg 

magyarságukat;
• Megírták, hogy családjukat hogyan érintette a békediktátum;
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• Részt vettek a témával kapcsolatos interaktív játékban;
• Kvízt, keresztrejtvényt, animációt, mémeket készítettek a témával kapcsolatosan;
• Videót készítettek, amelyben magyar néptáncot adtak elő, szavaltak, énekeltek;
• Fényképeken, videókban örökítették meg, ahogy a templomukban megszólalt 

a trianoni harang, vagy ahogy tűzgyújtással csatlakoztak a cserkészek 
kezdeményezéséhez.

Középiskolánk tanulóinak közel fele vett ilyen módon, aktívan részt a megemlékezésben, 
és tapasztalhatta meg ilyen módon is nemzetünk együvé tartozását. A beérkezett 
alkotásokból állítottunk össze egy válogatást, amelyet 2020. szeptember 29-én ismerhettek 
meg tanítványaink. Ezen az alkalmon az iskolaközösség megtekinthette Szombati Ákos 
diákunk kisfilmjét, melyet a „Trianon 100 éve” országos vetélkedő döntőjére készített, 
valamint Székely László költő, Kazinczy-érmes előadóművész tolmácsolásában részleteket 
hallhatott a költő saját verséből.

2019. május 30-a és június 4-e között a Pécsi Református Kollégium 40 diákja vett részt 
kísérőikkel együtt a Baranya-Szlavónia Történelmi Emléktúra elnevezésű programon. 
A hatnapos kiránduláson drávafoki, nagyharsányi és pécsi tanulóink előbb felkeresték 
Pula, Porec, Rovinj és Fiume (Rijeka) történelmi emlékeit, majd a Baranya-háromszög 
különböző településein (Szentlászló, Hercegszőlős, Eszék, Haraszti, Kopács, Laskó) vettek 
részt különböző programokon közösen az ott élő magyarokkal a Nemzeti Összetartozás 
napjának alkalmával. 

PulaKopácsi tó
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Édes Istenem!
Tudom, hogy te mindent látsz és mindent tudsz. Emberi fejjel fel sem foghatjuk igazán. 

Azt mégis tudom, hogy mindig gondod van ránk. Nem tudhatom, mi célod azzal, amik 
történtek, történnek és történni fognak. De mind értünk van. Ám mi emberek gyengék 
vagyunk. Kérlek, segítsd azokat, akik félnek vagy reménytelenek! Számunkra csak egy 
újabb fejezet a történelemkönyvekben, de nekik Trianon maga volt a szörnyű valóság. Halld 
meg jajkiáltásukat és adj nekik reményt! Ők várnak és várni fognak mindig, hogy hallják a 
magyar szót és újra szabad legyen magyarnak lenni. Kérlek, hogy könnyebbítsd vállukon 
a terhet! Add meg nekik az erőt a kitartáshoz a végsőkig! Hinni, remélni nem könnyű, mi 
mégis hiszünk és remélünk. Tudjuk, hogy egyszer minden rendbe jön. Amit elvettek tőlünk, 
azt te visszaadod, és nem hagyod, hogy a gonosz szolgái rabszolgasorssal sújtsanak 
minket! Segíts, Uram, hogy talpra álljunk és jobb időkben is melletted maradjunk!  Ámen 

Pál Anna Tímea tanuló imádsága

Csík Ágnes  
tanár

A Visegrádi Együttműködés (V4-ek) 

Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia regionális szervezete. 
Az együttműködés célja ezen közép-európai országok gazdasági, diplomáciai és politikai 
érdekeinek közös képviselete, esetleges lépéseinek összehangolása. Jelenleg (2018 
júniusáig) Magyarország tölti be a V4-csoport elnöki tisztségét. 

A visegrádi királytalálkozó 

Visegrád neve a nemzetközi 
diplomácia történetébe az 1335 október-
novemberében tartott hármas király-
kongresszussal került be. I. (Anjou) Károly 
magyar király, III. (Nagy) Kázmér lengyel 
és Luxemburgi János cseh király igen fényes 
külsőségek között találkozott Visegrád 
várában. A három ország találkozójának 
célja az volt, hogy elsimítsák ellentéteiket 
és gazdasági-politikai együttműködésben 
állapodjanak meg Bécs árumegállító joga 
ellenében. A három ország megbízható 
szövetségest talált egymásban, ezzel olyan 
gazdasági és katonai potenciálra tettek 
szert, hogy az országok nyugalomban 
élhettek és mindhárom országban 
megindulhatott a felvirágzás: hatalmas 
fejlődés az iparban és a gazdaság minden 
területén. A Visegrádi Kongresszust 
mindhárom ország történelmének 
legfényesebb időszaka követte. 
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Az együttműködés modernkori felújítása 

Az 1989-es változásokat követően a visegrádi országok részéről felmerült az igény egy 
regionális szervezet megalakítására, így került sor a visegrádi megállapodás felújítására 
1991. február 15-én. A történelmi előzményekre hivatkozva Göncz Árpád, Magyarország 
államfőjeként Visegrádra hívta a lengyel és csehszlovák állam-, illetve kormányfőket. 
A találkozóval a magyar kormány kezdeményezte a regionális együttműködést. Ekkor 
írta alá a Visegrádi Nyilatkozatot Václav Havel, a Csehszlovák Köztársaság köztársasági 
elnöke, Lech Wałęsa, a Lengyel Köztársaság elnöke és Antall József, a Magyar Köztársaság 
miniszterelnöke. Az 1991-es deklaráció céljai között szerepelt a totalitárius rendszer 
maradványainak felszámolása, a demokrácia védelme és a három ország összefogása a 

gazdasági előrehaladásban és az euroatlanti csatlakozás előremozdításában. 1993-ban 
Csehszlovákia kettészakadásával vált négytagúvá a Visegrádi Együttműködés. A tagok 
2004-es EU csatlakozásával az együttműködés fő célja az lett, hogy az EU-s kérdésekben a 
térség lehetőség szerint közös álláspontot alakítson ki. 

Köztes-európai identitás 

Bár létezését, jellemzőit számos vita övezi, a Cseh Köztársaság, Magyarország, 
Lengyelország és Szlovákia (és az egész Köztes-Európa) mindig is ugyanahhoz 
a civilizációhoz tartozott; közösek a kulturális és szellemi értékeik, közösek a 
hagyományaik, összeköti őket a sorsközösség érzése. Relativitás, marginalitás, pluralitás 
egymással összefüggő és éppen összefüggésükben közép-európai jellemvonások. A régió 
centrumtól való relatív elmaradottsága és megkésettsége; történeti helyéből következő 
határterület volta; az itt élőkre jellemző nemzeti, vallási és gondolkodási pluralitás mindig 
is ösztönzője, serkentője volt a térségre oly annyira jellemző megújhodásnak. Ez az egyik 
záloga – a kooperáción túl – jövőnk sikerének. 

Csík Ágnes 
tanár
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„Reformáció 500”

A Reformáció 500 éves jubileumának és a Debreceni Alkotmányozó Zsinat 450. 
évfordulójának megünneplését, keresztyén református örökségünk megélését és 
beépítését a nevelési célokba az alábbi programokon keresztül valósítottuk meg:

• USA-Kanada út a diaszpóra magyarság gyülekezeteiben végzett kórusszolgálattal 
(2017. augusztus 16-23.)

• A baranyai reformáció története című kiállítás megtekintésével, melynek a Janus 
Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya adott otthont (2017. szeptember 13.)

• A Pécsi Református Kollégium nevelőtestületeinek észak-magyarországi, reformációi 
emléktúrájával (2017. szeptember 22-23.)

• A Protestáns iskolatörténeti mozaik vándorkiállítás szervezésében és lebonyolítá-
sában való közreműködéssel, mely Pécsett a Tudásközpontban, a Református Tehet-
séggondozó Alapítvány kuratóriuma és a Reformáció Emlékbizottság támogatásával 
valósult meg 2017. október 25-én. A kiállítás – melynek megnyitóján közreműködött 
a Pécsi Református Gimnázium Vegyeskara – Pécsről indult Kárpát-medencei körút-
jára. Ezen az alkalmon a Pécsi Református Kollégium is bemutatkozott. Plakátjain-
kon megjelenítettük a PRK és jogelődintézménye, a Református Polgári Leányiskola 
történetét. Bemutattuk, hogy – a nagyharsányi tagintézményünk révén – gyökereink 
egészen a 16. századig nyúlnak vissza.
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• A Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziuma által szervezett Tudományos Diákköri Konferencián való részvétellel, a 
Konferencia keretében lebonyolított Rejtőzködő kincseink protestáns iskolatörté-
neti vetélkedő Kárpát-medencei döntőjében való sikeres versenyzéssel (2017. szep-
tember 23-25.)

• A középiskolai reformációi ünnepi istentisztelettel (2017. október 27.)
• A Baranyai Református Egyházmegye hálaadó ünnepi istentiszteletén való részvé-

tellel, melyen közreműködött a PRK Gimnáziumának Vegyeskara (2017. október 29., 
Sellye)

• A Kodály Központban megrendezett 
Hálaadás, megőrzés, megújulás 
gálaest szervezésében és lebonyolí-
tásában való közreműködéssel (2017. 
november 4.)

• A Mindörökké Pécs megyei mű-
veltségi vetélkedő megszervezésével 
és lebonyolításával, mely A reformáció korába kalauzolta a résztvevő hetedikes és 
nyolcadikos versenyzőket (2017. november 23.)

• Adventi istentisztelettel (2017. december 3.)
• A Gimnázum Vegyeskarának Sztárai-programban való részvételével (8 kiszállás a 

tanév során)
• Dr. Győri János, a Debreceni Református Kollégium tanárának a középiskola pedagó-

gusainak és diákközösségének tartott előadásával, melynek címe: Érdekességek a 
Debreceni Református Kollégium irodalmi életéből (2018. március 23.)

• A költészet napjának istenes versek előadásával történő megünneplésével (2018. áp-
rilis 11.).

Molnár Péter 
igazgató

„Rejtőzködő kincseink”

2017 szeptemberének utolsó hétvégéjén a 10.B osztályos Hoppál Hunor és Szilágyi 
Levente 4. helyezést ért el a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Debreceni 
Református Kollégium által szervezett „Rejtőzködő kincseink” című tudományos 
diákköri konferencián. A dolgozatuk címe „Dédanyáink szorgalma, avagy mi állt anno a 
jeles mögött” volt. Ebben feldolgozták a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári 
leányiskolájának anyakönyveit az 1925/26-os és az 1935/36-os tanévben. A diákok arra 
keresték a választ, hogy milyen összefüggés van a tanulók felekezeti hovatartozása, a 
szüleik foglalkozása és a tanulmányi eredményük között. 

Hunor és Levente az országos versenyen kiváló előadást tartott a Debreceni Református 
Kollégium Dísztermében. Jutalmuk: egy a reformáció emlékhelyeit érintő németországi 
utazás. Gratulálunk Nekik! Felkészítő tanáraik voltak: dr. Ács Marianna és Molnár Péter. 

Molnár Péter  
igazgató
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Gólyatábor Mattyon

Hosszú évek óta a kilencedik osztályosok augusztus végén találkoznak először egymással 
Mattyon, a gólyatáborban. Az osztályfőnökök, a helyetteseik, a lelkészek, és Pap Tamás, a 
kórus vezetője is kiveszi részét abban, hogy a „gólyák” minél jobban érezzék magukat, 
megismerkedjenek egymással, a hitélettel, a kollégiumi nevelőkkel és megmutathassák 
tehetségüket az éneklés terén is. Ezeken az alkalmakon szívesen vesznek részt felsőbb éves 
diákok, aki segítik a programok lebonyolítását. Ilyenek a kirándulások, a közös bográcsozás, 
palacsintázás, a tábortűz körüli éneklés, sportjátékok, cserkészek bemutatkozása. Sok kép 
is tanúskodik a gólyatáborok jó hangulatáról, amelyek sokszor a szalagavatók videóiban 
köszönnek vissza, mindenkit jókedvre derítve. 

Vörös Sára 
nevelőtanár, a gólyatáborok egyik szervezője

Gólyatábor, dákszemmel

Szerintem szinte az összes gyerek tart egy kicsit tőle. Mi lesz, ha nem találok barátokat? 
Mi lesz, ha kiközösítenek? Mi lesz, ha egyedül maradok? 

Én úgy gondolom, hogy a 9. NYEK-re járó tanulók feleslegesen aggódtak. 
Szinte rögtön megtaláltuk a közös hangot, és hamar jól kijöttünk egymással. Ebben 

segítségünkre volt az a sok-sok közösségépítő program, amit kitaláltak számunkra. 
Nappal és éjjel, éjjel és nappal három napon át élvezhettük egymás társaságát. 

Hoppál Hunor és Szilágyi Levente 
Wittenbergben

Hoppál Hunor, Szilágyi Levente és dr. Ács Mariann, 
a Baranyai Református Egyházmegyei Levéltár vezetője
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Az éjszakai szobabeosztás azért volt remek ötlet, mert így kimozdítottak minket az 
eredeti baráti körünkből és ez segített, hogy új emberekkel is jobban megismerkedhessünk 
és összebarátkozhassunk. 

Mivel szinte minden időnket együtt töltöttük, hamar megtanultuk, hogy senkit sem 
hagyunk hátra: Egy mindenkiért, mindenki egyért! 

A vicces játékok, a reggeli tornák (már azoknak, akik addigra elkészültek), poénok, 
éneklés, tábortűz, jófej tanárok, mit mondjak, kár lett volna kihagyni! 

Örömmel tölt el, hogy a NYEK tagja lehetek. Le merném fogadni, hogy a következő öt 
évben jól fogunk szórakozni. 

Hencsei Kitti beszámolója, 2018

Szecskaavató 2019 

4 év után idén a mi feladatunk volt a szecskaavató megszervezése. Érdeklődve álltunk 
neki a kihívások összeállításának, bár nem mindegyik ötletünket sikerült megvalósítanunk. 
Az idei évben olyan feladatok is voltak, amelyek a korábbi években is előfordultak már, 
de sikerült néhány újabbat is kitalálnunk. Szerintem volt pár olyan pillanat, amire majd 
emlékezni fogunk, például érdekes volt látni a kilencedikeseket az asztalon táncolni, 
valamint a jelmezeik is elég jóra sikerültek. A szecskaavató előtti napokon pedig nagyon 
finom palacsintákat és egyéb finomságokat készítettek nekünk. 

Úgy láttam, hogy a kilencedikesek élvezték a feladatokat, szívesen elvállalták őket, és ha 
esetleg kellemetlenebb pillanatok elé néztek, azt is könnyedén vették. 

Habár a jutalomfalatok annyira nem is ízlettek nekik, megnyugtathatom őket, hogy az 
illatuk sem volt jobb. 

A városban sorra került 
„cserebogár” sem lett a kedvenc 
(nekünk sem volt anno!), az 5 
forintosokkal történő vásárlás 
pedig az eladókat készítette 
ki, eközben azért mi, illetve a 
járókelők jól szórakoztunk. 

Remélem, hogy az ódában leírt 
dolgokat és a fogadalmaikat a 

Refiben töltött éveik során betartják. Bízom benne, hogy mindannyian örömmel fogunk 
visszaemlékezni erre a napra. 

Szinger Fanni, 12.B 
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Sportéjszaka

Immár hagyományunkká vált, hogy évente megrendezzük középiskolásaink számára 
a Sportéjszakát vagy inkább a sportok éjszakáját a Sportcsarnokban. 2018. december 
7-én közel 40 tanuló vett részt ezen a jó hangulatú, energiákat serkentő eseményen. 
Három sportágban (kosárlabda, röplabda, labdarúgás) játszottak a csapatok egymással, 
és küzdelmes mérkőzéseken dőltek el a helyezések. Mindenki nagyon jól érezte magát, 
jövőre újra lesz alkalom összemérni a nap végére maradt erőinket.

2019. november 15-én éjszaka a Refiben a sporté volt a főszerep. A sokéves hagyományokat 
folytatva idén is megrendeztük a sportéjszakát, ahol tanulóink röplabda, kosárlabda 
és labdarúgás sportágakban mérhették össze tudásukat és kitartásukat. A hajnali fél 
hétig tartó versenysorozatban minden csapat 6-6 meccset játszott ladbajátékonként. Az 
összecsapások táncos hangulatáról mintegy 12 órányi zene gondoskodott, amit a Refirádió 
szerkesztő csapata állított össze az eseményre. Pihenésképpen társasjátékok és filmek is 
várták a résztvevőket, de akadtak tanulók, akik a meccsek közötti szünetben dartsban, 
vagy sakkban is versenyre keltek egymással. 

Czimondor Csilla 
tanár

Egészségnap 

2018. december 1-jén, szombaton sajnos iskolába kellett jönnünk, de szerencsére 
nem kellett az iskolapadban ülnünk, hanem teremről teremre járva vártak ránk 
változatos foglalkozások. Találkozhattunk mentősökkel (Varga Gyula), akik elmondták, 
megmutatták, mik a legfontosabb teendőink, ha baleset tanúi vagyunk, vagy segíteni 
szeretnénk valakin, aki rosszul lett. Szorongásról, függőségekről, a női-férfi szerepek 
alakulásáról is beszélgethettünk szakemberekkel (Fényes Endre, Némethné Märcz Anikó, 
Trpkovici Szabó Melinda), akik elláttak minket tanácsokkal. A dietetikusnál (Mendl Edina) 
a fiúk próbára tehették erőnlétüket, a lányok a kozmetikusnál (Nagy Piroska) bővíthették 
szépségápolási ismereteiket. Kóstolhattunk gyógyteákat, és kiélhettük kreativitásunkat 
a zöldségbábok készítésekor. Egészséges és finom vendégváró falatkákat is készítettünk. 
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Ha csak a színes és ínycsiklandozó tálcák kínálatát, és a zöldségbábokat kellett volna 
rangsorolni, akkor nagyon nehéz dolga lett volna a zsűrinek, mert szuper ötletes alkotások 
születtek, de minden osztály kitöltött egy tesztet is az egészséges életvitellel kapcsolatban. 
Ezen a napon csatlakoztunk az általános iskolában zajló Széchenyi 2020-Menő menza 
projektjéhez is. 

Szalagavató 

A szalagavató minden végzős 
középiskolás életében fontos esemény, 
még akkor is, ha ezt nem vallja be. Fontos, 
mert egyik kockája az utolsó gimis évnek, 
mert jelzi az érettségi közeledését és vele 
együtt a nagybetűs életet, mert a feltűzött 
szalag a külső szemlélő számára is tudatja 
ezt, mert valakinek ez az első bálja, mert 

– s ez a lányok számára egészen biztosan 
az – álomszép ruhába lehet bújni. Nálunk 
a Refiben van néhány szokás, ami eltér a 
többi iskoláétól. Nálunk a szalagot nem 
gombostűvel tűzik, hanem a Kálvin-

csillaggal, mely a református egyház képi nyelvén az isteni útmutatásra és pártfogásra 
való hagyatkozást jelenti. Nálunk áhítattal indul az ünneplés, ahol az igemagyarázat újra 
és újra megerősít minket az Úristen vezetéséről, gondoskodásáról. Nálunk nem ér véget az 
este a végzősök táncaival, hanem – a kezdeti hagyományokhoz ragaszkodva – közös bállal 
zárul. A tizenegyedikesekre itt is fontos szerep vár, hiszen ők a házigazdák: fogadják a 
bálozókat, helyükre kísérik őket, működtetik a ruhatárat, lebonyolítják a tombolát. Terített 
asztalnál családtagjainkkal együtt, vacsora mellett beszélgetünk olyan dolgokról, melyek 
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túlmutatnak az iskola falain. A bált a szülők tánca nyitja meg, amikor a végzős diákok 
édesanyjukat, édesapjukat kérik fel egy keringőre, s ezek után indulhat a reggelig tartó 
tánc tombolasorsolással, véletlenszerűen összesorsolt táncpartnerekkel zajló szívtánccal, 
sok vicces pillanattal. 

Tényi Nicolette 
tanár

Farsang
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Költészet Napja 

A Költészet Napja iskolánk 
hagyományos eseményei 
közé tartozik, melyet 
minden évben a humán 
munkaközösség rendez 
meg. Az osztályok egy 
közös megzenésített vers 
előadásával készülnek, illetve 
bárki elmondhatja kedvenc 
versét az iskola közössége 
előtt, függetlenül attól, 
hogy állandó szereplője-e 
versmondóversenynek vagy 

sem. Ilyenkor előkerülnek a 
különböző hangszerek is, s kész 
zenekarral állnak ki az osztályok. 
A tanári kar is többször készült 
előadással, hiszen együtt 
énekelni is nagyon szeretünk. 
Kedvenc részem az, mikor Pap 
Tamás tanár úrral közösen 
tanítunk meg a diákoknak egy 
megzenésített verset. 

Tényi Nicolette 
tanár
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Zöldnap, 2019. május 2. 

Május 2-án a Diákpresbitérium szervezésében tanórák helyett izgalmas 
sportversenyekben vagy egyéb játékos kihívásokban lehetett részünk. Rengeteg finom 
csoki várt azokra, akik kijutottak a szabadulószobából vagy a párkeresős játékban 
meglelték a párjukat, de a mobilunkkal felfedező-játékra is indulhattunk a gimi területén. 
Aki beszélgetni vagy társasozni vágyott, annak is volt erre lehetősége egy finom tea mellett, 
vagy beülhetett egy kicsit mozizni. 

A Sportcsarnok sem maradt üresen erre a délelőttre: az ilyenkor szokásos tanár-diák 
meccseken vehettünk részt játékosként vagy szurkolóként. Idén röplabdában a diákok 
nyerték meg a mérkőzést, de a többi sportágban, kosárlabda és labdarúgás, a tanári csapat 
győzedelmeskedett. 

Nagyon vidám volt a hangulat, mindenki találhatott kedvére való tevékenységet, 
kikapcsolódást az év végi hajrá, illetve az érettségi fárasztó időszaka előtt. 

Czimondor Csilla 
tanár
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Ballagás 

„Az Úr vezessen végig az úton, ha szerteszét sodor is a sors.” 

Ezzel a gyönyörű ősi ír áldással búcsúznak el minden év májusában iskolánk ballagó 
diákjai az alma matertől. Áhítat keretében hangzik el a búcsúzó osztályok igéinek 
értelmezése. Ünnepi beszédek, köszöntések után új hagyományként óvodásaink köszöntik 
fel egy-egy szál virággal azon diákjainkat, akik hat évesen léptek be a Kollégium kapuján 
és felnőttként fejezték be tanulmányaikat ugyanitt. Ezek után kerülnek sorra a jutalmak: 
tanulmányi és közösségi munkáért elismerések, a Diákpresbitériumban betöltött 
munkáért Hűség-díj. Különböző alapítványaink díjakkal jutalmazzák az arra érdemeseket: 
Molnár Mária-díj, Timóteus-díj, Református Értelmiség-díj, Pro Schola Reformata-díj. 
Gratulálunk végzőseinknek és Isten gazdag áldását kívánjuk további életútjukra. „Mert ha 
Őbenne bízva bízunk, nagy örömben majd találkozunk.” 
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Osztálykirándulások

10.A osztálykirándulás (2020 ősz)12.B osztálykirándulás (2018)

11.C korcsolyázik (2020)12.B Szlovéniában (2019/2020)

Aradi vértanúk napi túra (2018/2019)11.B a Mecsekben (2018/2019)
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Tanárok, nem tanár szerepben

Kedves Diákok!
Számotokra talán ezek a képek lehetnek a legérdekesebbek, hiszen olyan pillanatokat 

villantunk itt fel nektek, amikor kiderül rólunk, tanárokról, hogy bizony mi is tudunk 
bulizni, jókat viccelődni, mókázni, szívesen veszünk részt számunkra ismeretlen 
feladatokban, néha kihívásokban. Nem csak csendesnapjaink és közös tréningjeink 
vannak. Jó nézelődést kívánunk!
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Hívogató versenyeink

Mindörökké Pécs – műveltségi verseny a régió 7. és 8. osztályos diákjainak

„Pécs! Miénk vagy Te, édes-keserű. Az is maradsz, nem vagyok egyedül.” 
A humán munkaközösség minden évben 

megszervezi ezt a háromfős csapatoknak 
szóló versenyt. A koncepció az, hogy Pécshez 
kapcsolódóan egy-egy történelmi korszakkal 
ismertessük meg a gyerekeket, illetve felhívjuk 
figyelmüket, mennyire gazdag kulturálisan a 
város és környéke. Az évek során a következő 
korszakokkal, témákkal foglalkoztunk: 
Nemzetiségek Baranya és Pécs életében, Pécs 
és Baranya reformáció kori emlékei, Pécs a 
római korban, Pécs a dualizmus és századelő 
idején. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
legutolsó alkalommal online teszttel szűrtük 
meg a jelentkezőket, így 5 csapat került 
be a döntőbe. Ekkor már a versenyzőknek 
nemcsak a tudását, hanem a kreativitását, a 
logikai gondolkodását is mérjük, „működésbe” 
hozzuk, illetve alkalmazkodva a kor 
kihívásaihoz használjuk az IKT-s eszközöket, 
az internet adta lehetőségeket is. A feladataink 
játékosak, együttműködésre késztetnek. 
Következő feladattípusokkal találkozhattak 
a diákok: kahoot, puzzle, kreatív alkotás, 

népdaléneklés, zenefelismerés, digitális 
eszköz segítségével képfelismerés apró 
részletekből, Ki, mi vagyok én? – a 
tényanyag tudásának játékos mérése 
digitális módon, előzetes felkészülés után 
kiselőadás bemutatása egyéni stílusban. 

A három fős zsűri munkáját a történelem 
fakultációsok segítik, hiszen sokszor kell a 
csapatok idejét, gyorsaságát mérni, segíteni 
az esetleges problémák megoldását. 

A jutalmak mellett mindenki élményeket, 
jó hangulatban eltöltött órák emlékét 
viheti magával, legyen az felkészítő tanár 
vagy versenyző diák. 

Tényi Nicolette 
tanár
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Refireál

A természettudományi munkaközösség 2013-tól minden év novemberében megszervezi 
a „Refireál” elnevezésű versenyt, amelyen Baranya megye általános iskoláinak 7. és 8. 
osztályos tanulói vesznek részt.

2019-ben már 19 három fős csapat mérte össze tudását kémia, földrajz, matematika, 
biológia és testnevelés tantárgyakban. A feladatmegoldó blokk után látványos fizika 
kísérleteket láthattak és végezhettek el a tanulók. A verseny nem titkolt célja annak 
megmutatása, hogy e tantárgyak is lehetnek érdekesek, szórakoztatóak. 

Laurencsik Lilla 
tanár
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„Most mutasd meg!” idegen nyelvi verseny

2010 óta rendezzük meg a „Most mutasd meg!” angol és német nyelvi 
versenyt Baranya megye 8. osztályos diákjai számára. A verseny népszerűségét nemcsak 
az mutatja, hogy évről évre jelentősen nő a résztvevő iskolák és tanulók száma, hanem 
az is, hogy a hagyományosan őszi, nyolcadikosoknak meghirdetett megmérettetésen 
kívül 2014 óta egy tavaszi, hetedik osztályosoknak rendezett, írásbeli versenyt is tartunk. 

Mivel az elmúlt két évben a jelentkezők száma rendre meghaladta a 100-120 főt, ezért 
a vetélkedő lebonyolításában új utakat kellett keresnünk. Míg kezdetben a 8. osztályosok 
versenyét meg lehetett szervezni a gimnázium nyílt napjával egyidejűleg, pár év múlva 

– a nagy érdeklődésre való tekintettel – ez már nem volt megoldható. Továbbra is fontos 
azonban számunkra, hogy a résztvevők – mindamellett, hogy idegen nyelvi tudásukat 
összemérni érkeznek – lehetőséget kapjanak az intézményünkkel való ismerkedésre is. Így 
a részeredményekre várakozva az MMM versenyzői betekintést nyerhetnek a gimnázium 
életébe, hagyományos programjainkba a számukra összeállított prezentációk és videók 
formájában. 

Tekintettel arra az örvendetes tényre, hogy a részvételi arány jelentősen megugrott 
az elmúlt tanévekben, a 2019-es, 10. jubileumi versenyt egy online előválogató verseny 
keretében rendeztük meg. Mind angol, mind német nyelvből a legjobb 25-25 diákot 
hívtuk meg a hagyományos, iskolai fordulóba, ahol a versenyzőknek változatos formában 
kellett számot adniuk nyelvi kompetenciájukról. Az írásbeli részben nyelvhasználati, 
nyelvhelyességi, illetve olvasott és hallott szövegértési feladatokban kellett a tanulóknak 
megmutatniuk tudásukat. Ezt követően a legjobb tíz diák kapott lehetőséget arra, 
hogy a szóbeli bizottság tagjaival az előre megadott témákról elbeszélgetve bizonyítsa 
kommunikációs készségeit is. 

A verseny legjobbjait igyekszünk a nyelvtanulás szempontjából is hasznos könnyített 
olvasmányokkal, illetve szótárakkal jutalmazni. 

A 2020/21-es tanévet beárnyékoló pandémia miatt sajnos le kellett mondanunk a 
versenyzőkkel való személyes találkozásról, de meghirdettünk egy online versenyt, amelyre 
több mint 200 diák regisztrált a megyéből. A technikának is kiszolgáltatott versenyzőkkel 
együtt bízunk benne, hogy jövőre már a hagyományos keretek között folytathatjuk le a 
vetélkedőt, és köszönthetjük a Refiben a válogató legjobbjait. 

Böröcz Lívia 
tanár
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A Refi arculati elemeinek megújítása

A Pécsi Református Kollégium a 2016 és 2018 közötti 
időszakban megújította arculatának szimbólumrendszerét.

Egy szervezet arculattervezésének 
első lépése a logó megtervezése. A logó köré építhető 
fel minden további dizájnelem. Számtalan grafikai 
variációt követően született meg 2016 májusában a 
logó alapkoncepcióját jelentő rajz (arculat-1). Fontos 
szempont volt, hogy az Intézmény vezérigéjében (Mt 
10,16) szereplő kígyót és galambot egy szimbólumként 
tudjuk megjeleníteni. Melegh Andrea grafikus a suta 

vázlatból megértette a koncepciót, és 2016 júniusában megalkotta az 
egyedi logót (arculat-2), mely az igei jelentésén túl további biblikus 
asszociációkra nyújt lehetőséget, továbbá a fiatalok számára vonzó, 
általuk „menőnek” tartott formákban is megjeleníthető (arculat-3).

A logó megálmodásával 
párhuzamosan kezdődött 
el az új honlap koncepciójának a kialakítása, 
hiszen a 2018-ig működő intézményi 
honlapot (arculat-4) Storcz András 
rendszergazda még gimnazista korában 

tervezte, tehát megérett a cserére. 
A honlap tervezésekor – más intézményi 
honlapokkal szemben – kihívást jelentett, 
hogy a Pécsi Refi többcélú intézmény 

arculat-1

arculat-2

arculat-3

arculat-4

arculat-5
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(arculat-5). Ez a tény ugyanakkor lehetőséget biztosított 
arra, hogy az intézményegységek ikonjait és színvilágát a 
helyi sajátosságokhoz igazítottan alakítsuk ki (szőlő, hal, 
krisztogram, gesztenye, stb.). A 2018. június 4-én elindított 
honlap egy letisztult, felhasználóbarát, telefonra és tabletre is 
optimalizált felületként született újjá, mely további bővítési és 
fejlesztési lehetőségeket hordoz magában (arculat-6).

Az évek során kidolgozott 
dizájnelemek megjelennek a 

facebook-oldalon, levélpapír fejlécen, névjegykártyákon, 
szórólapokon (arculat-7), plakátokon, rollup-okon, 
az intézményi gépjárműveken, pólókon (arculat-8), 
brosúrákon és egyéb kiadványokon, felületeken.

Az új elemek megalkotása mellett fontosnak tartom, hogy 
gyökereinkhez visszanyúlva épületeink belső dekorációjában 
megjelenítsük a baranyai református templomok fakazettáinak 
szimbólumrendszerét (arculat-9) is. A kazetták gazdag 
szimbolikájukkal identitásformáló szereppel bírnak, továbbá 
esztétikai élményhez juttatják a Refi közösségét.

Molnár Péter 

igazgató

arculat-6

arculat-7

arculat-9

arculat-8
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Végzős diákok 2016-2020

2012-2016
Nagy Andrea, dr. Hoppálné Erdő Judit, Kovács Attila

12.A
Bálint Lili
Bischof Bianka Barbara
Bódi Barbara Margaréta
Dező Zsuzsanna
Füredi Mihály
Grim Márk Rómeó
Hirt Péter

Karsai Márton
Kasza Erik
Kasza Kitti
Keleti Dominika
Kóbor Bernadett Alexandra
Merkl Tamás
Mészáros Kamilla

Nagy Liliána
Réz Dominika
Szikszai Kristóf
Szöllősi Andrea Pálma
Tóth Diána Adrienn

2011-2016

Tényi Nicolette

13.B
Balázsi Áron
Bárdos Kristóf Ferenc
Benkovics Lili Debóra
Dömsödi Patrik
Erdősi Döníz
Kálló Ráhel
Klotz Kitti
Klotz Petra
Kovács Bettina Fruzsina

Kráncsevics Olivér
Krizsán András Gábor
Kun Máté
László András Sándor
Nagy Renáta
Nyíri Marcell
Olajos Zoltán Árpád
Páll Melánia
Piszér Gerda

Sümegi Zsófia Dina
Szűcs Viktor
Takács Olívia
Tálas Viktor
Tok Bence Attila
Vezér Tamás Dániel
Wébel Kincső

2013-2017

Sárdi-Bak Ivett

12.A
Baranyai Virág
Boris Zoltán
Bujdosó Réka
Czimber Veronika Márta
Erős Olivér
Jakab Kata Sára
Kertész Bálint Kristóf
Kovács Fanni

Kölgyesi Mínea
Lefler Bálint
Medjesi Róbert Szilveszter
Németi Zsolt
Pásztor Lilla
Pókos Mirjam
Ráduly Alexandra
Schlégl Alexandra

Stumpf Beatrice
Szabó Petra Ágnes
Szerecz András
Temmert József
Tóth Keve Ákos
Tóth Tímea Kitti
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Végzős diákok 2016-2020

12.C

Ambrus Sára
Bicskei Beatrix
Boris Zsófia
Durnya Ivett Kitti

Elekes Rebeka
Elekes Szabina
Molnár Noémi Nelli
Óbert Viktória Márta

Raffai Viktória Ágnes
Szőcs Emese
Varga Viktória

2012-2017

Téczelyné Balázs Zsuzsanna

12.B
Békefi Szabolcs
Bogdány Bálint
Gavlik Gábor Zoltán
Horváth Csenge
Horváth Patrik
Juhász Klaudia
Katus Boglárka

Kovács Marcell
Lajkó Márton Mihály
Lajos Kitti
Lőrinczy Dorottya Rebeka
Mester Patrik Péter
Mezei Metta
Morvai Violetta

Nagy Klaudia Erika
Pongrácz Panka
Szabó Szabolcs
Szalai Éva
Wébel Csenge
Zaracsi Tímea

2014-2018

A. Kamarás Zsuzsanna

12.A
Bata Teofil
Hamvas Zsófia
Heimann Bálint
Horváth Boglárka

Király Bertina Míra
Kósa Virág
Kovács Bálint
Kovács Petra

Nagy-Gál Levente
Pásztor Noémi
Tamasik Péter László

12.C
Beck Sára
Besenczi Zsófia

Fábián András
Inotai Kíra Mária

Molnár Eszter
Szűcs Dalma

2013-2018

Csík Ágnes

12.B
Balogh Dániel
Biró Szilárd
Borbándi Attila
Borbándi Bálint
Csucsi Márk
Fejes Ádám
Gaibl Réka
Harkai Zoltán

Havasi Eszter
Háber Barnabás
Kerecsenyi Kíra Katalin
Kiss-Vincze Bianka
Kovács Katinka
Krizsán Gábor
Kürti Boglárka
Mester Dominik Péter

Müller Anita
Nagy Magdolna Éva
Palásti-Kovács Kamilla
Sümegi Fanni Rebeka
Szentgróti Péter
Sziács József
Vizer Borbála Anna
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2015-2019

Laurencsik Lilla

12.A
Antal Szilárd Gergő
Csikós Dávid
Csóka Bettina
Fetter Ákos
Gubien György József
Hegyi Fülöp

Hergyó-Bencze Gábor
Illés Dominika Nóra
Kapuvári Bence
Koncz Liliána Boglárka
Koralevicz Elek
Mohai Mercédesz

Pintér Tímea
Piszér Attila
Sörös Martin
Szélig Dominik
Varga Kornél

12.C

Ámán Tamás
Bokor Cintia
Kálcsics Zóra Ágnes

Rónai Adelina
Stumpf Kíra
Szász Fanni

Szekeres Marcell Áron

2014-2019

Dénes Krisztina

12.B
Arató Ágota Borbála
Bérces Péter
Borbás Luca
Brigovácz Mirella
Busi Kitti
Erdélyi Aliz
Francsics Bojána
Frank Míra
Gőbl Bence

Hoppál Hunor Gergely
Kincses Előd Taneli
Kiskuti Adrián
Magda Fruzsina
Merkler Ábel
Mikita Csilla
Pál András
Simon Viktória Vivien
Szabó Blanka

Szekeres Anett
Szilágyi Levente
Tallósi Tamás
Unger Károly Ábrahám
Vándor Kíra
Vicsek Anna Csenge
Zsember Kitti Bettina

2016-2020

Köves Ildikó

12.A
Aschenbrenner Anita
Bognár Kristóf
Domján Dominik
Dudás-Vig Petra
Gyuradinovics Réka

Halász Réka
Horváth Kristóf
Jávori Marcell
Patay Lénárd Zalán
Rajcsány Milán

Somogyi Martina Anna
Szalóki Máté Benjámin
Tóth Zsófia
Vecsera Luca Rita
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12.C

Dér Péter Gyula
Kohl Panna Viktória
Koser Renáta

Méhész Gábor Márk
Pörös Nikolett Petra
Vas Réka

Virovecz Diána Boglárka

2015-2020
12.B

Bollérné Pap Anikó, Kiss Szilvia Ilona

Ambrus Zsófia Tünde
Boda Miksa Máté
Csík Dorka
Csillik Zsófia
Dávid Péter
Fischer Máté
Hirt Réka
Kató Zsófia Enikő
Lantos Cinka Anna

Lenkey Virág Zsófia
Molnár Bálint
Morvai Barna
Müller Adrienn
Papp Cintia
Pintér Zsombor
Racskó Dóra Zsófia
Sipos Lívia
Somlai Botond Zsolt

Szerecz Sarolta
Szilágyi Vajk Domokos
Szinger Fanni
Tamasik Zsolt
Tisza Péter József
Ürögi Zsanett
Vargha Zalán
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INTERNÁTUS

„…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…” 1Pt 2,5

Péter apostol a növekedésre, lelki építkezésre biztatja levelében 
a keresztyén gyülekezeteket.  A keresztyénség perspektivikussága 
jelenik meg az apostol szavaiban. A keresztyén ember 
számára Krisztusban távlatok nyílnak meg. Nem akármilyen 
növekedésről beszélhetünk. Keresztelő János Krisztusra nézve 
azt mondja: „néki növekednie kell, nékem pedig alább szállanom” 
Jn 3,30. Ez egyrészt azt jelenti, hogy Krisztusnak teret kell 
adni, másrészt meg kell akadályozni annak esélyét, hogy a 
Krisztusellnes erők helyet kapjanak az életünkben. A keresztyén 
ember személyiségfejlődésének az Atyához igazodó végtelen 
perspektívája jelenik itt meg, és nekünk ezt a perspektívát kell 

a ránk bízott diákok elé élni nevelési gyakorlatunkban és személyes példamutatásunkkal 
egyaránt.

Az Internátusban ez határozza meg alapvetően a nevelőmunkát, ami tulajdonképpen 
nem más, mint építkezés szellemi és lelki értelemben egyaránt. Intézményünk feladata, 
szolgálata messze túlmutat azon az alapelváráson, hogy a lakóhelyüktől távol lévő 
diákoknak megfelelő környezetet biztosítson. Küldetésünk nem kevesebb, mint hogy 
a ránk bízott diákokat a krisztusi értékrend szerint neveljük, keresztyén identitásukat 
erősítsük, és szellemi fejlődésükben támogassuk őket. Ez határozza meg mindennapi 
tevékenységünket, programjainkat, rövid- és hosszútávú terveinket. 

Ebben a szellemiségben igyekeztünk például arra, hogy a diákpresbitérium munkáját 
megújítsuk, igazodva a több évszázados kollégiumi hagyományokhoz is. Az internátusi 
közösségben az egymás iránti felelősségvállalás érzékenységét kívánjuk ezzel erősíteni, a 
közösség építését szolgálni.

A „Reformáció 500” keretén belül internátusunkban Fodor Ákos lelkipásztor segítségével 
megszerveztük az „Advent 500” programot, ahova minden diák és nevelő hozhatta a 
kedves bibliai idézetét, melyet diaporámás feldolgozással mutattunk be a közönségnek. 
Ez bizonyságtétel volt azok részéről, akik a saját igéjükkel készültek és közösségformáló 
az egész Internátus számára.

A diákok tanulmányi eredményeit, egyéni képességeit figyelembe véve nagy hangsúlyt 
fektettünk arra, hogy lehetőleg minden városi és megyei tanulmányi- és sportversenyen 
részt vegyünk. A megmérettetések alkalmával diákjaink kiváló eredményeket értek el 
minden területen. Saját rendezésű versenyeinket továbbra is megtartottuk, de bővítettük 
is a lehetőséget az „Interaktív helytörténeti vetélkedő” megszervezésével, amely új színt 
hozott a versenyek világába. A tehetséggondozás kiemelt terület a munkánkban, ezek a 
programok ebben a tevékenységben is nagy szerepet játszanak.

A kollégiumi hétvégék is kiegészültek a korábbiakhoz képest más elemekkel, amelyek 
a szülők bevonását, a család és internátus közötti kapcsolatot hivatott ápolni, és amely 
különleges viszonyulást és folyamatos érzékenységet kívánt és kíván részünkről.
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Az elmúlt időszakban is fontosnak tartottuk a határon inneni és a határon túli református 
intézményekkel való kommunikációt, szakmai és személyes konzultációk lehetőségének 
megteremtését. Különös figyelmet szenteltünk testvériskolánkkal, a nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégiummal való kapcsolat ápolására.

Az Internátusban folyó munkát, a növekedést az is segítette, hogy az elmúlt években 
számos infrastrukturális fejlesztés valósult meg: a közösségi tér, teakonyha kialakítása, 
igényes, modern környezet megteremtése.

Az apostol szavaiban megfogalmazódó kijelentés egyrészt kihívás, másrészt ígéret 
számunkra. Az eltelt időszak, a mindennapi feladatok elvégzése után hálaadásra indít, 
az előttünk állókra nézve pedig reménységgel tölt el. Hiszen kisebb időegységekben és 
a közel s távoli jövőre nézve is látjuk azt, hogy az építkezést és a növekedést valójában 
Isten adja, mi „csak” Neki átadott eszközök vagyunk az Ő országa építésében azzal az 
örömmel, hogy az Ő munkájának részesei lehettünk, és bízunk abban, hogy a jövőben is 
azok lehetünk.

Sümegi Péterné 
internátusvezető

Interaktív helytörténeti vetélkedő

Több év óta érlelődött a gondolat egy olyan jellegű 
helytörténeti verseny megvalósítására, ami hasonlít a régebben 
szervezettre, ahol különböző pécsi, nevezetes világi és egyházi 
épületeket látogatnak meg a gyerekek.

A 2019-2020-as tanévben elérkeztünk a megvalósításhoz. 
Az első alkalom helyszínéül a Néprajzi Múzeumot választottuk. 
Örömmel vettük, hogy a város kollégiumai pozitívan álltak 
a kezdeményezéshez. Felkeltette az érdeklődésüket az a 
fajta tervezett lebonyolítás, ahol a gyerekeknek nem kell 
külön felkészülniük, tekintettel a leterheltségükre, de mégis 
megismerkedhetnek a történelmileg fontos helyekkel, 
amelyek körül veszik őket a városban. Az előkészítésben és a 

szervezésben Izsák Kálmán Gyula kollégiumi nevelőtanárral együtt vettünk részt.
Burján István igazgató úr részletes és egyben szórakoztató tájékoztatását követően 

a hallottakhoz kapcsolódó kérdésekre adtak válaszokat a csapatok, majd plakátot 
készítettek, melynek témája a kiállítás népszerűsítése volt bármely korosztály számára.

A visszajelzések is megerősítettek bennünket abban, hogy van létjogosultsága egy ilyen 
formában megrendezésre kerülő versenynek.

A 2020-2021-es tanévben is tervezzük a vetélkedő megszervezését az egészségügyi 
veszélyhelyzetre tekintettel online formában. Bíztató, hogy a felvetésünkre már több 
kollégium is jelezte részvételi szándékát.

Reméljük, ezeken az alkalmakon sikerül minél több diákkal megismertetni a város 
nevezetes épületeit, programjait, értékeit, felhívhatjuk a fiatalok figyelmét az együtt 
gondolkodásra, alkotásra.

Vörös Sára 
kollégiumi nevelőtanár
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Szomszédolás – Pécsi Kollégiumok versenyei

Kollégiumunk diákjai a saját szervezésű versenyek mellett szívesen és egyben 
eredményesen vesznek részt más kollégiumok által szervezett vetélkedőkön is. A diákok 
érdeklődése szerteágazó, figyelemmel kísérik a lehetőségeket.

Rendszeres résztvevői vagyunk a Ciszterci Szent Margit Kollégium szervezésében 
megrendezésre kerülő Istenes versek versmondó versenynek. Diákjaink rendszeresen 
dobogós helyezésekkel és különdíjakkal érkeznek haza.

A tanév vége felé kerül megrendezésre az Öttorony versmondó verseny, amely gyakran 
kapcsolódik a Pécs városához kötődő szerzőkhöz, témákhoz, illetve a kollégiumi élethez.

Nagy örömmel készülnek ezekre az alkalmakra diákjaink.  Évente három versmondó 
versenyen veszünk részt, amelyek tematikájukban eltérnek egymástól. Ezzel együtt 
mindig sikerül tanulóinkat motiválni a részvételre, lehetőséget biztosítva tudásuk, 
tehetségük megmutatására.

Hosszú évek óta rendszeres résztvevői vagyunk az Apáczai Nevelési Központ helytörténeti 
vetélkedőjének, amely egész éves elfoglaltságot jelent, mert 2-3 levelezős írásbeli alkalom 
után tavasszal szóbeli megmérettetés vár a diákokra. Egy csapattal mindig nevezünk, de 
volt már példa arra is, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel, négy csapattal is részt 
vettünk. Mindez annak is a következménye, hogy eredményesek vagyunk ezeken az 
alkalmakon.

Szívesen vettük azokat a felkéréseket, amelyekkel még nem találkoztunk, de izgalmasan 
hangzott a verseny címe, vagy a felhívás. Ilyen volt a Hogyan mondjam el neked? című 
játékos nyelvi vetélkedő, ahol szükség volt a nyelvtudás mellett tájékozottságra, jó logikai 
képességre is. Több nyelven beszélő diákjaink nagyon élvezték ezt az alkalmat, és 
eredményesen is szerepeltek.

Ugyancsak dobogós helyezést értünk el a Kodály Kollégium által szervezett ÖKOLI 
elnevezésű vetélkedőn, ahol komoly, szerteágazó tudásról kellett számot adni a 
környezetvédelemről és az ehhez kapcsolódó tudományokról, ezek alkalmazásáról a 
mindennapokban.

Részt vesznek és kiválóan szerepelnek diákjaink a Kodály Kollégium által szervezett 
Megyei Kollégiumok közötti idegennyelvi versenyen, valamint a Szent Margit Kollégium 
megrendezésében a bibliaismereti versenyen is.

Ezek a vetélkedők néha több, máskor kevesebb előzetes felkészülést igényelnek, de ezzel 
együtt fontos szerepet játszanak abban, hogy diákjaink meg tudják mutatni magukat 
azokon a területeken, amik érdeklik őket, amiben tehetségesek, mindezzel öregbítve 
kollégiumunk hírnevét is.

Vörös Sára 
kollégiumi nevelőtanár
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Wass Albert versmondó verseny

 Köszöntő

Kedves Mindnyájan! 
„Adjátok vissza a hegyeimet!”- olvassuk Wass Albert kiáltását, melyet versmondó 

versenyünk mottójául választottunk.
Talán ismerős számunkra Izrael történetéből, hogy Isten megfosztva és kifosztva 

is megtanítja népét élni. Megtanítja a Gósen földjén és Babilon vizeinél is. Nélküle 
asszimiláció lenne, Vele azonban kovász lesz a népből. Így válik áldássá a más népekkel 
való megváltozott együttélés, miközben megmarad a szabadítás utáni vágy is. Kiállás ez 
az agresszivitás ellen a hitvallás erejével, mely áldatlan helyzetben, nehezen viselhető 
állapotban, nyomás alatti szenvedésben küldetéssé nő. A prés azonban a legjobbat, a 
legjavát hozhatja ki a prés alatt lévőből. 

Ezt látjuk Wass Albert életművében is: nemzetszeretetet, keresztyén hitvallást. Az ő 
költészete, prózája a nyomás alatt, az elnyomást elszenvedve, az emigrációban zsoltáros 
mélységekben és magasságokban elhangzó kiáltás. Eszünkbe juthatnak a 121. zsoltár szavai: 
„Szemeimet e hegyekre vetem, honnan jön az én segítségem.” Wass Albert így fogalmaz: 
„Adjátok vissza a hegyeimet!”- egy nemzetéért felelősséget érző főnemes szavai ezek. Nem 
birtokáért perlő emberé, aki kéri a magáét, hanem a nemzet jogos jussát követeli. Nem a 
völgyekben meglévő koncért küzdő lojalitásra néz, aktív, vagy passzív árulásra, hanem 
az ormokról szemlélve a történetre, amely éppen ebben az évben 100 éves. Lelkében 
összefonódik fájdalom és reménység, hontalanság és hazatalálás. Költészete sikoly, mely 
visszaverődik a hegyekről és a lélek faláról, s visszhanggá válik bennünk . Ilyen sajátos 
visszhang ez a verseny is a gyászos Trianon 100. évfordulójának évében. Talán a világon 
nincs még egy hely, amelynek ránk nézve ilyen szomorú üzenete lenne, történelmünknek 
még egy olyan traumája, amely ennyi felé osztotta volna az országot, a magyarságot, 
ugyanakkor paradox módon erősítette volna a nemzeti egységtudatot.

„Adjátok vissza a hegyeimet!” verssor a zsoltárban lévő hegyre tekint. Erdély, Bánát és 
Felvidék hegyeivel ellentétben ezt nem lehet elvenni, mert elvehetetlen, és hittel nézünk 
fel rá. Ilyen tekintetben feltekintés ez az alkalom is, hiszen nem lefelé nézünk lehorgasztott 
fejjel, hanem felfelé.

Ezzel a versennyel a nemzeti tragédia 100. évfordulóján felnézünk a költőre, íróra és 
életművére is. Azt gondolom, méltó megemlékezés ez a mostani alkalom, s kívánom, hogy 
gazdagodjunk, épüljünk általa!

Pécs, 2020. február 20.

Sümegi Péterné 
internátusvezető
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Beszámoló a versenyről

„A szavak csak olyanok, mint azok a kis kövek, melyeket a föld felszínén látsz, de amelyek 
mégis azt mutatják, hogy lent a föld alatt nagy-nagy sziklák vannak.” Wass Albert

Amikor évekkel ezelőtt elkezdtük a Wass Albert versmondó verseny szervezését, a 
hagyományteremtés volt a célunk. Azt gondolom, az eltelt több mint 10 év igazolja, hogy 
ez sikerült.

   Azt a törekvést, ami a kezdetekkor motivált, miszerint értékteremtő célzattal, a 
tehetséggondozást szem előtt tartva egy újabb színfolttal gazdagodjon a versmondó 
versenyek palettája, sikerült megvalósítani. Az évek folyamán hagyománnyá vált 
versmondó versenyünk a megye kollégiumai számára. A kollégiumok a városból és a 
városon kívülről is évről évre számítanak a rendezvényre és várják a meghívásunkat.

Hol többen, hol kevesebben érkeznek, de mindig színvonalas verseket hallunk az 
előadóktól: Wass Albert tollából egyet és egy határon túli magyar költőtől a másikat. 
Hagyománnyá vált Wass Albert szobrának megkoszorúzása is.

Nagy örömmel tölt el, hogy elmondhatom, zsűrink szinte állandó volt az évek során. Két 
alkalommal volt szükséges változtatni, de akik segítségünkre siettek, ők is nagy örömmel 
tették.  Akiknek köszönettel tartozunk: dr. Szabó Szabolcs, Téczelyné Balázs Zsuzsanna, 
Tényi Nicolette, Bányai György, dr. Hoppálné Erdő Judit, Győrfi Csabáné.

Különösen nagy öröm számunkra, hogy az „Összetartozás éve” alkalmából is meg 
tudtuk rendezni versmondó versenyünket és igen sok diák és felkészítő tanár gondolta 
úgy, hogy fontos ápolni a hagyományokat, figyelni határon túli magyarokra, így a versek 
világán keresztül is.

   Ha valami hagyománnyá válik, egyben azt is jelenti, valakik számára fontos, hogy az az 
alkalom, eszme ne vesszen a feledés homályába. Ezzel a hittel és elhivatottsággal őrizzük 
a magyar nyelvet, kultúrát és nemzetet, mert a felelősség már a miénk.

Mi is ezt tartjuk szem előtt, mert
„A KŐ MARAD”

Vörös Sára 
kollégiumi nevelőtanár

A zsűri munkában. Balról jobbra: dr. Hoppálné Erdő Judit, dr. Szabó Szabolcs, 
Téczelyné Balázs Zsuzsanna, Vörös Sára, Sümegi Péterné



344

internátus 



345
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Cserediák program, Nagyenyed - Pécs, 2018

A HATÁRTALANUL! program keretén belül 2018. március 6-12. között a Nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium 10 diákja (IX-X) a Pécsi Református Kollégium vendége volt.

Szívélyes fogadtatásban és tartalmas időtöltésben volt részünk. Minden napnak meg volt 
a maga varázsa. Délelőtt a diákok tanórákra jártak, délután pedig szervezett programokon 
vettek részt az áprilisban Nagyenyedre utazó bentlakó diákokkal együtt: volt ismerkedési 
csoportfoglakozás, „Arany János” műveltségi vetélkedő, „sportéjszaka”.

Felejthetetlen élmény marad számunkra a Pécsi Nemzeti Színházban látott „Padlás” 
című musical, ami egy mesevilágba repítette a népes közönséget. Csodálatos fények, 
kosztümök és a zene hullámain jártuk a valós és képzeletbeli világ táncát, remélve, hogy 
az előadás örökké tart.

Az ókeresztény sírokra, amelyek az UNESCO világörökségi listáján is szerepelnek, a 
Székesegyházra, és a csodás belvárosra is még sokáig fogunk emlékezni.

Egész napos kirándulás során a Dráva menti Ormánság építészeti emlékeit őrző 
régi templomokkal ismerkedtünk Szentlőrincen és Sellyén. Drávaiványiban pedig a 
Magyarországon egyedülálló szépségű festett fakazettás református templomok egyikét 
nézhettük meg. Szigetvár sem maradhatott ki a sorból, ahol a várnak Zrínyi Miklós volt 
a kapitánya, amikor azt a törökök megtámadták az 1566-ban. Hősies védekezésével a 
törökök elleni küzdelem egyik jelképes alakja lett. A szervezők jóvoltából az Országházat 
is megnézhettük, azután pedig szabad programban Budapesttel ismerkedtünk.

Köszönettel tartozunk a Pécsi Református Kollégium vezetőségének, Harkainé Pintér 
Adrien projektvezetőnek, Sümegi Péterné internátusvezetőnek, valamint az Internátus 
minden nevelőjének, lelkészeinek. Puttonyunkat szeretettel, barátsággal, rengeteg 
élménnyel megtöltve indítottak haza.

Ecsery Etelka 
Nagyenyed

Közös éneklés a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség templomában
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Levéltár-pedagógiai foglalkozások 
a Pécsi Református Kollégium Internátusa diákjainak a Baranyai 

Református Egyházmegye Levéltárában

A Baranyai Református Egyházmegye Levéltára (BREL) 1999-től nyilvános magánlevéltár, 
melynek elsődleges feladata a Baranyai Református Egyházmegye maradandó értékű 
öröklött írásbeli kincseinek megőrzése, feldolgozása, kutathatóvá tétele és minél szélesebb 
körben való megismertetése.1 

A BREL 2018 márciusában elnyerte az EFOP-3.3.2-16 „Levéltár-pedagógia Baranya 
megyében a köznevelés eredményességéért” c. pályázatot, melynek keretében 36 hónapon 
át (6 félév+5 év fenntartási idő) folyik rendszeres levéltár-pedagógiai foglalkozássorozat 
az intézményben. A programban 7 köznevelési intézmény vesz részt.2 2018-tól a BREL 
a PTE partnerintézménye, így a PTE osztatlan tanár szakos hallgatói 50 órás közösségi 
pedagógiai gyakorlatukat teljesíthetik a levéltár-pedagógiai foglalkozásokon. A projekt 
keretén belül több mint 500, 12-23 éves korú tanuló és hallgató ismerkedhet meg a BREL 
iratanyagán keresztül a hazánk és egyházunk történetének egy-egy szeletével, a levéltár, 
mint gyűjtemény sajátosságaival.

A levéltár egy speciális tanulási színtér, melyben az itt őrzött történelmi múlt ereklyéi 
lehetővé teszik a tanulásnak a tapasztalatokon és élményeken alapuló megközelítését. 
A levéltár-pedagógiai foglalkozások fő típusai: a havi szakkör, a tehetséggondozó szakkör, 
a foglalkozássorozat, a témahét és a vetélkedő. A tehetséggondozó szakkörökön és a havi 
szakkörökön a tanulók (6 és 4 fős csoportokban) játékos és ismeretterjesztő formában, 
IKT-eszközök (tablet, projektor, google classroom és redmenta weboldal) bevonásával, 
kooperatív tanulási módszerekkel vezetett foglalkozásokon megismerkednek a levéltárban 
őrzött dokumentumokkal, a levéltári rendszerezés alapjaival, a családfa-kutatással, 
valamint információs adatbázisok kezelésében szereznek gyakorlatot. 

1  A Baranyai Református Egyházmegye Levéltára 140 ifm feldolgozott, és kb. 50 ifm feldolgozatlan iratanyagot őriz, 
mely jelenleg is bővül az elnéptelenedett egyházközségek, valamint a református fenntartásban működő intézmé-
nyek (pl. iskolák) iratainak beszállításával. A levéltár számos 18. századi iratanyaggal bír; a legrégibb dokumentuma 
a Nagyharsányi Vegyes Anyakönyv, amelynek első bejegyzése 1741-ből származik. A gyűjtemény az egyházmegye kor-
mányzati szerveinek, intézményeinek, a kebelében található személyeknek, alapítványoknak, egyesületeknek és az 
egyházközségeknek maradandó értékű hivatali és gazdasági dokumentumai.
2  Pécsi Református Kollégium tagintézményei, a Siklós-Máriagyűdi Református Társegyházközség fenntartásában 
működő Sztárai Mihály Református Általános Iskola, valamint több állami fenntartású intézmény (2017/2018-as tan-
évben a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, 2018/2019-es tanévben a Véméndi Általános iskola, 
2019/2020-as tanévben Dunaszekcsői Általános Iskola) jelenleg a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola.
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A PRK Internátusának diákjai e programsorozatban a TÉMAHÉT alkalmain vettek részt. 
A programok tervezését és sikeres lebonyolítását Sümegi Péterné internátusvezető Benkő-
Kónya Lóránttal, majd Izsák Kálmánnal koordinálta. 20 kollégista – félévente 1 alkalommal, 
egy héten keresztül a hazánk történelméhez, a baranyai reformátusok múltjához 
kapcsolódó témát állítva a középpontba – levéltári forrásokon alapuló kutatásokkal 
ismerkedhetett meg. Az előadók egyetemi oktatók, történészek, etnográfusok, régészek, 
néprajzkutatók, múzeumi szakemberek voltak, akik az előadásokat követő beszélgetések 
során meséltek a szakmájukról, a pályaválasztásuk okairól, saját kutatóvá válásuk 
folyamatáról. A programsorozat összekapcsolódott a PRK Internátusának BÖGRE 
elnevezésű alkalmaival, melyen érdemes és érdekes emberek, volt refis diákok (sportolók, 
orvosok, színészek, lelkipásztorok stb.) beszélgetnek a diákokkal.  A témahetek 
szervezésekor fontos szempont az is, hogy a programban résztvevő, Baranya különböző 
településeiről származó internátuslakók megismerjék Pécs történelmi emlékhelyeit, 
közgyűjteményeit.

Az első témahét 2018 májusában került 
megrendezésre, mely az „Időutazás a 
Reformáció korába” címet kapta. Az utóbbi évek 
egyik legjelentősebb tudományos szenzációjához, 
Szulejmán szultán sírhelyének a felfedezéséhez 
kapcsolódott, érintve Szigetvár és Pécs török 
hódoltságkori történelmét is. A programban a 
diákok megnézték „A Szulejmán titok” című 
dokumentumfilmet, melyet Borsody István, a XXI. 
század felelős szerkesztője rendezett. A vetítést 
követően egy beszélgetés keretében beszámolót tartott a Szulejmán kutatócsoport 
vezetője, dr. Pap Norbert.  

A témahét keretében történelmi sétát tettek a diákok Pécsett, melynek során felkeresték  
Pécs 16. századi műemlékeit, köztük a török hódoltság idején működő Mindenszentek 
templomát, ahol a keresztyének a vallásukat gyakorolták. A témahét harmadik napjára dr. 
Gyenizse Péter geográfussal, geoinformatikussal beszélgettek a kutatási területéről, arról, 
hogy milyen szerepe volt a tájrekonstrukciónak Szulejmán szultán sírjának felfedezésében. 
Hancz Erika, a kutatást vezető régész ismertette munkáját, bemutatva a Szulejmán sírja 
felfedezésekor előkerült leleteket. A negyedik napon Szigetvárra látogatott a csapat, és 
részt vettek a „Szigetvár 1566” elnevezésű programban.  A bemutatót egy volt PRK-s diák, 
Lebedi János, Szigetvár hagyományőrzőinek vezetője tartotta. Ezt követően a kollégisták 
felkeresték Turbékon a régészeti ásatás helyszínét.

A 2018 őszén megrendezett II. témahét 
az „Ormánság” címet kapta. „Baranya 
délnyugati szögletében, két községet 
Somogyból is kikerítve, 45 halódó, 
színmagyar falucska tekinget ki a 
fagyvilágba: meglátja-e valaki?”- írta kákicsi 
Kiss Géza az 1937-ben megjelent Ormányság 
című művében. A programban szerettük 
volna meglátni és megláttatni e régen oly 
gazdag református vidéket. A témahéten a 
diákok megismerkedtek a vidék néprajzával 
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és földrajzával. A Néprajzi Múzeum különleges 
fotógyűjteményéből készült „Talpasház és bikla” című 
könyv bemutatóján pár órára a kollégisták visszatérhettek 
az 1910 és 1935 közötti Ormánságba, és bepillanthattak 
e református falvak lakóinak mindennapjaiba. Kis-
Halas Judit etnográfus, Bata Tímea muzeológus és a PRK 
volt diákja, Szalai Gábor geográfus, valamint Löfflerné 
Tarr Ágnes, kémesi tanárnő segítette a múltidézést. Az 
előadásokat a Pécs-belvárosi Református Egyházközség 
tagjainak közösségében hallgatták meg, lehetőséget 
teremtve ezzel a pécsi gyülekezettel való együttlétre, a közös 
beszélgetésre, valamint az ormánsági emlékek felidézésére, 
hiszen e gyülekezet több tagja származik az Ormánság 
falvaiból. Az utolsó napon ellátogattak az Ormánságba, 
ahol megcsodálták Kémes kazettás templomát, gazdag 

helytörténeti gyűjteményét, a kémesi tájházat, melynek kiállításán Tarr Ágnes kalauzolta 
a növendékeket. A program Szaporcán, az Ős-Dráva Látogatóközpontban zárult, ahol 
az interaktív kiállítás megtekintése, rövid gyalogtúra várta a csapatot. A túrát főzéssel és 
késői ebéddel zártuk. Tarr Ágnes irányításával a kollégisták bográcsban főtt ormánsági 
kötözött gombóclevest készítettek, melyet közösen el is 
fogyasztottak.

2019 tavaszán a III. témahét „Ismerkedés a pécsi 
gyűjteményekkel” címet kapta. A programokon a diákok 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon, tárlatvezetésen 
vettek részt. Közben ismeretet szereztek a gyűjtemény, a 
közgyűjtemény, a nyilvános magánlevéltár, a gyűjtőkör 
fogalmáról. Tájékozódtak a közgyűjtemények feladatairól, 
az állományvédelemről. Bepillantást nyerhettek „a 
raktárak világába”. A KLIMO Könyvtármúzeumban 
megismerkedtek Klimo György püspök életével, az első 
nyilvános könyvtár 1774-es alapításának körülményeivel, 
a gyűjtés módjával. Az interaktív tárlatvezetés során 
megtudhatták, hogyan, milyen elvek alapján rendszerezték 
a könyveket, bepillanthattak a Klimo Könyvtármúzeum katalógusába, s a könyvtáros 
vezetésével maguk is kereshettek ki könyveket. Megtudták, hogyan készítették a 18. 
században a könyveket, tájékozódtak a könyv külső és belső részeiről (pl. gerinc, fej, 
védőborító, fülszöveg), arról, hogy hogyan lehet megállapítani a könyvek keletkezésének 
idejét a könyvkötés során használt alapanyag alapján (pergamen, bőrkötés). „Forradalom, 
színház, sajtó - Mit üzentek a pécsi aprónyomtatványok a 19. század közepén?” című, az 
1848/49-es forradalom- és szabadságharc során keletkezett pécsi aprónyomtatványokat 
bemutató kiállítás lehetőséget nyújtott egy múzeumpedagógiai foglalkozásra, melynek 
során az országban folyó események mellett a tanulók látószögébe a Pécsett folyó 
történések kerültek. A MNL BAML raktárainak bejárása egy különleges élmény volt az 
Internátus diákjai számára. A közönség elől elzárt levéltári raktárakban megnézhették 
az iratok tárolásának módját. A Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában tartott 
levéltári foglalkozásokon az egyházi – elsősorban a református – levéltárakról kaptak 
tájékoztatást a tanulók. Megismerték az egyházi levéltár gyűjtőkörét, a különböző 
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irattípusokat, a BREL történetét. Kézbe vehették a 18. századi anyakönyveket. Ezeknek a 
foglalkozásoknak elsődleges célja az volt, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a levéltár 
iránt, és tájékoztatást nyújtson arról, hogy mi is a levéltár, milyen összetett munkát végez 
egy levéltáros. A programsorozat végén a kollégisták a Janus Pannonius Múzeum Modern 
Magyar Képtárában Vadvári Katalin múzeumpedagógus vezetésével a FOGADD BE – 
FOGADD EL! című múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. A cél az volt, hogy a 
diákok nyitottakká váljanak a kortárs művészet befogadására. A foglalkozáson megismertek 
szokatlan képalkotó technikákat és művészi kifejező eszközöket. A tárlatvezetés végén 
maguk is készítettek modern alkotásokat. 

Az „Epizódok a baranyai reformátusok 20. századi történelméből” című IV. témahét 
alkalmából a kollégisták a baranyai reformátusok 20. század második fele történelmének 
egy-egy epizódjával ismerkedtek meg.  Közösen megnézték a 1990-es évek elején dúló 
délszláv háborúról készült 2012-es Vér és méz földjén című filmet, majd a filmvetítést 
követően a film történelmi hátteréről beszélgetett a diákokkal dr. Reményi Péter, a PTE 
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TTK docense, a Balkán kutatója. A program keretében megszólítottuk Bereczky Ildikót, 
a Délvidéki Református Menekültmisszió egyik vezetőjét, a Harkány-Márfai Református 
Társegyházközség lelkipásztorát, aki mesélt a diákoknak erről a menekültmisszióról, 
valamint a baranyai lelkésznői sorsról. E programsorozat keretében a kollégisták 
megismerhették a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának történetét, valamint 
a levéltárban „A lelkészsors Baranyában a fordulat éve után” című témát dolgozták 
fel Benda Kálmán Baranyai útinapló – 1955 című könyve és Komlósi Ernőné: Hajlékot 
nem csupán kőből…című könyve alapján. Végül a MNL Baranya Megyei Levéltárában 
Benda Kálmán: Baranyai útinapló – 1955. című könyvének bemutatóján vettek részt. 
A könyvbemutatót Győrfi Bálint esperes úr nyitotta meg, a könyvet dr. Hóvári János, a 
Károli Gáspár Református Egyetem Benda Kálmán Szakkollégiuma Történettudományi 

Műhelyének vezetője ismertette. 
A 2020/21-es tanév szeptemberében az 

V. témahét alkalmából a Pécsi Református 
Kollégium Internátusának 20 tanulója 
ismerkedhetett meg a Mohács-kutatások 
legfrissebb eredményeivel.  Népszerű 
volt a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre való 
látogatás, amelyen több mint 50 diák, 
szülő és tanár vett részt. A kollégisták 
az érdeklődőkkel együtt megtekintették 
a jelenleg is folyó tömegsír régészeti 

feltárását, megismerték a Janus Pannonius 
Múzeum régészeit munka közben. A sír 
megnyitása egy 2025-ig tartó kutatási 
projekt első fázisa, melyet a Janus Pannonius 
Múzeum régészei Bertók Gábor vezetésével 
és a Magyar Természettudományi Múzeum 
antropológusai végeznek. A tömegsír 
feltárásának megtekintése mellett lehetőség 
nyílt a Szent Koronát formázó kiállítótér 
meglátogatására, a Mohácsi csatáról 
készített kisfilmek megnézésére. A sírkertet 
Varga György muzeológus, történész mutatta be. Ezt követően a kiállítótérben megnézték 
a csatáról készített kisfilmeket, valamint megfigyelhették a régészeket és antropológusokat 
munka közben. Az emlékhely látogatása után előadásokat hallgattak a Gergely-féle 
naptárreformról, s annak jelentőségéről a történelmi források értelmezésében, valamint 
II. Lajos halála és a TÖRÖKDOMB témákban.

A VI. témahét 2020. október közepén került megrendezésre, mert a COVID-19 járvány 
következtében tavasszal el kellett halasztanunk e program megvalósítását. Ez a témahét 
„A levéltári források és felhasználásuk. Csontváry Kosztka Tivadar halálának 
100 éves évfordulójának emlékére" címet kapta. A témahét középpontjában a Pécsi 
Nemzeti Színház „Az elveszett Csontváry” című előadása állt. A darab lehetővé tette, 
hogy a TÉMAHÉT diákjai „a jelenből kikacsintva egy furcsa, álomszerű időutazásban 
és nyomozásban” vegyenek részt, ahol megismerhették Csontváry képeinek kalandos 
sorsát, s a levéltári kutatásoknak a jelentőségét egy-egy kép történetének alakulásában. 
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Ezen kívül a darab írója, Kovács Krisztina felhasználta Csontváry írásait és levelezését a 
dramaturgiában. Ez adta az apropóját annak, hogy „A Levéltár-pedagógia Baranyában a 
köznevelés eredményességéért” című projekt keretében megnézzük ezt a színházi darabot, 
kihangsúlyozva, hogy a levéltárakban őrzött dokumentumoknak mily nagy jelentősége van 
a kulturális értékek megőrzésében és elevenné tételében. A színházlátogatást megelőzte 
volna egy tárlatvezetés a Janus Pannonius Múzeum Csontváry Múzeumában, mely sajnos a 
járvány miatt elmaradt.  Helyette az ex librisek és jelentéseik kerültek a programba. A Baranyai 
Református Egyházmegye Levéltára őrzi Pákozdy László Márton teológus professzor 
könyvtári hagyatékát. A teológus professzor tulajdonjogot jelezve CÉDRUST ábrázoló 
ex libris-szel jelölte meg a könyveit. Meghallgattuk Aknai Tamás művészettörténész 
professzor Nyitott Egyetem keretében tartott előadását a Magányos cédrus című 
képről. Ezt követően beszélgettünk a kép önarckép-jellegéről és a mögötte meghúzódó 
szimbolikus jelentésekről. A programsorozat végeztével a diákok elkészítették a saját ex 
librisüket. E programsorozat egyik elemeként, illeszkedve a BÖGRE beszélgetéssorozatba, 
megszólaltattuk Sümegi Pétert, Szentlőrinc környéki Református Társegyházközség 
lelkipásztorát, az egyházmegye lelkészi főjegyzőjét. A nagytiszteletű úr – Benda Kálmán 
útinaplója kapcsán – visszaemlékezett gyermekkorára, annak gyülekezeti életére. Október 
23-a előestéjén a diákok az 1950-es években a hit gyakorlásának akadályairól kérdezték 
a nagytiszteletű urat, aki mesélt a reformátusság megpróbáltatásairól, az államosított 
iskolákról, a hitoktatás ellehetetlenítéséről, a gyülekezeti alkalmak beszűküléséről, és a 
kulákság hányatott sorsáról, azokról a nehézségekről, melyekkel a lelkészeknek szembe 
kellett nézni ezekben az embert próbáló esztendőkben. Mesélt elhívásáról, a Teológián 
eltöltött évekről, híres teológus professzorairól, megemlítve Pákozdy László Mártont is. 
A beszélgetés megvilágította az Úr szolgálatának örömeit és nehézségeit a múltban és a 
jelenben is itt Baranyában.

A „Levéltár-pedagógia Baranyában a köznevelés eredményességéért” című projekt 
lezárul 2021. február végén. A témaheteket a COVID-19 ellenére sikerült időben befejezni. 
A fenti összegzés mutatja, hogy a Szakmai Tervben foglaltaknak megfelelően igyekeztünk 
tartalmas programokat szervezni a kollégisták számára. Előfordultak azonban nehézségek 
is a projekt lebonyolítása során. A kollégisták zsúfolt munkarendjének következtében 
sokszor ütköztünk időpont-egyeztetési nehézségekbe, esetlegesen érdektelenségbe. 
A témahét egymást követő előadásai sokszor megterhelték a diákokat. Sajnos a projekt nem 
tette lehetővé a rugalmas változtatást és alkalmazkodást az Internátus létszámához, illetve 
szokásaihoz. Ennek ellenére is úgy gondolom, és azt remélem, hogy a levéltár nyújtotta 
találkozási lehetőségek tartalmasak voltak, a tanulás lehetőségeinek új utjait mutatták 
meg és maradandó, jó és szép emlékeket hagytak valamennyi résztvevőben. A BREL 2021 
márciusától is nyitva áll a kollégisták és a PRK tanulói számára mindazoknak a céloknak 
további szolgálatában, melyet a projekt címe is kifejezett: levéltár-pedagógia a köznevelés 
eredményességéért, valamint a baranyai reformátusok múltjának megismertetéséért. 

Dr. Ács Marianna 
BREL és a projekt szakmai vezetője
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Az Internátus Diákpresbitériumának munkája

„A Diákpresbitérium Istentől való küldetésének és feladatának tekinti, hogy az intézmény 
diákjait minden erejével segítse hitbeli növekedésükben, tanulmányi előmenetelükben, 
hogy gyarapodjanak bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. 
Ugyanezen lelkülettel kívánja segíteni és szervezni a diákok közösségi életét, és ellátni 
érdekképviseletüket az internátuson belül.” (Idézet a Diákpresbitérium SZMSZ-nek 
Preambulumából.)

Az elmúlt négy évben a kollégium létszámának növekedésével a diákpresbitérium 
létszáma is növekedett. A feladatok sokrétűvé váltak. A fiatalok egyre több területet 
vállaltak a kollégiumi élet szervezésében. Ma már ők szervezik, és aktív részesei a nemzeti 
ünnepeknek, megemlékezéseknek.

Létrehoztunk egy felelősi-feladatelosztási rendszert, amelynek kialakításában és 
működtetésében is fontos szerepet töltenek be. Ilyen az ügyeleti rendszer kialakítása, 
a szobafőnökök koordinálása, a programok alakítása (adventi készülődés, ballagás, 
kollégiumi hétvége, cserediák program, városi tehetségnap szervezési feladatai és aktív 
részvétel, stb.)

Új szabályzatot hoztunk létre és fogadtunk el, melyben a Diákpresbitérium egyre 
nagyobb szerepet vállal a kollégiumi élet szervezésében, és figyelemmel kíséri az 
esetlegesen kirívó eseteket, ahol adott ügyekben eljár. Ugyanez vonatkozik a jutalmazások 
és dicséretek esetére is.

A diákok nagy lelkesedéssel vállalták a feladatokat, és elmondhatom, hogy segítségükkel 
a programok színesednek, az elképzeléseik egyre nagyobb mértékben valósulnak meg. 
Szívesen vesznek részt az ünnepek szervezésében, plakátkészítésben, a megemlékezések 
forgatókönyvének megalkotásában. Bátran tesznek javaslatot a Házirendre, a kollégiumi 
rendre, programokra, alkalmakra vonatkozóan.

Öröm látni ezt a fajta aktivitást fiataljainkon. Reményeim szerint ez a tapasztalat, amit a 
Diákpresbitérium tagjaiként megélnek, a nagybetűs életben is hasznukra lesz.

A Diákpresbitérium segítő tanáraként kívánom, hogy az itt töltött évek alatt hitben 
megerősödve, szeretettel forduljanak az élet felé.

Vörös Sára 
DP segítő kollégiumi nevelőtanár

Miért jó Refisnek lenni?

A PRK Internátusának immáron 5 éve itt tartózkodó végzős tagjaiként elég sok mindenről 
tudunk mesélni. Rengeteg dolognak a részesei lehettünk, amiért mérhetetlenül hálásak 
vagyunk. Mind a közösségért, mely folyamatosan körülvett és támogatott bennünket, 
mind pedig a nevelők odaadó munkájáért és egy-egy intelmükért, mellyel a helyes útra 
igyekeztek terelni minket. Az itt eltöltött idő nagyban hozzájárult személyiségünk jó 
irányba való fejlődéséhez, és ez mindannyiunk számára életreszóló élmény marad életünk 
végéig.

Meghatározóak voltak a különböző, Internátus által szervezett programok, 
melyeknek köszönhetően nemcsak új barátokra tehettünk szert, hanem lelkiekben is 
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gazdagodhattunk. Ezek közé sorolhatjuk például az áhítatokat, melyeket keddenként 
tartunk, általában kisebb csoportokban, de vannak különleges alkalmak, amiket mi csak 
Bögrének hívunk. Ilyenkor közösen összegyűlünk a gimi aulájában, és egy bögre teával 
a kezünkben egy vendég előadását hallgathatjuk meg. Az adventi időszakra jellemző, 
számunkra már hagyománnyá vált „angyalkázás” is egy kedvelt közösségépítő alkalom. 
Ilyenkor először mindig összegyűlünk, és az eseményben résztvevő diákok egy sapkából 
húzzák ki angyalkájuk nevét, hogy ezáltal olyan emberekhez kerülhessünk közelebb, akiket 
eddig nem feltétlenül ismertünk. Ez alatt az idő alatt idézetekkel, édességekkel, kézzel 
készített apróságokkal lepjük meg társainkat. A ballagó diákok itt sincsenek elfeledve, 
mivel a kollégisták kétszer ballagnak. Egy alkalommal az Internátusból búcsúztatják őket 
a fiatalabb diákok, máskor pedig a gimnáziumból. E kollégiumi ünnepségnek keretein 
belül mindig van egy rendkívüli vacsora, akárcsak karácsonykor, mikor felfokozott ünnepi 
hangulatban étkezhetünk közösen. Nemcsak a kedves konyhások tesznek ki magukért 
a finomságokkal ezeken az alkalmakon, hanem a nevelők és internátusi lelkészek is 
meglepnek minket azáltal, hogy ők szolgálják fel nekünk a vacsorát.

A Refis közösség, tapasztalataink szerint, sokkal barátságosabb és elfogadóbb, mint 
bármelyik másik világi kollégium. Véleményünk szerint ez köszönhető a református hitre 
való nevelésnek is. Közösségünkben nagy előny, hogy többnyire elfogadóak vagyunk 
egymással szemben, és az alsóbb évesek nyugodtan kérhetnek tanácsot, segítséget a 
felsőbb évesektől is. Aprócska társaságunknak kedvelt szokása a kanapén való társalgás, 
egymás lelkének ápolása, illetve a hangulat fokozásáért való hangos zenehallgatás…, 
amit a nevelők nem feltétlenül vesznek jó néven, de olykor az ő szívük is meglágyul, és 
csatlakoznak az önfeledt szociális tevékenységhez.
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Nevelőink folyamatosan arra ösztönöznek és buzdítanak bennünket, hogy próbáljuk 
meg magunkból a legtöbbet kihozni, és nem baj, ha kudarc ér minket vagy probléma 
adódik, ők mindig ott vannak és bizalommal fordulhatunk hozzájuk.

#ARefihívogat
Szeretettel a két végzős diák: Csucsi Kyra és Bütös Alina

Varga Kornél gondolatai 
Március 15-ről 2018-ban

1848. március 15. (slam poetry)

Egy-két suhanc költő indult neki, hogy a 
nem létező jelenből jövő szülessen ma!
Tudják már, hogy az övék 
csak szürkés köd.
De én csak lobogok!
A házfalon, a póznán, a dobogón, a síron.
Sírok, mert billoggal pecsételték 
meg gyönyörű testemet!
A kétfejű sas egyik feje lettem és a másik 
fej azóta folyamatosan turkál bennem!
De ma máshogy fúj a szél és már délben 
sokkal több az ember, aki semmitől se fél!
Végre kimondják azt, amiről 
soha senki se beszél.
De én csak fentről lobogva szemlélek.
Bárcsak innen levennének.
Lábra kelnék vagy a tömeg 
szele vinne engem!
Legyetek átkozottak, ti billogvasas 
zsarnokok, kik saját népemtől 
elragadtatok és testem lelkem 
ellen tanúskodott.
De az emberek gyűlnek, 
rettegj uralkodóm!
Ma a világ megy ellened és lehet, hogy 
a szemedre nem jön több szép álom!
Ha már nem jöhetek, legalább 
látom, s lobogok veletek!
Az utcák alattam megteltek.
Milyen furcsa!

A tömeget fiatalok vezetik.
A bölcs öregek most csak hallgatnak, 
pedig előtte ők mondták, hogy ezeknek 
mi nem vagyunk más csak rabszolgák!
És lám a rabok most indulnak, 
és mindenki itt van, aki kell!
Őket egy dolog tartja össze, hogy 
a hazáját mindenki szereti.
Régen engem is szeretettek, most csak 
egy fej vagyok egy zsarnok testen.
Ha tudnék, üvöltenék!
Üvöltenék!
Kifeszülve üvöltenék!
Szétüvölteném a világnak, 
hogy szabadok lettünk!
De nem tudok.
Csak vegyetek le!
Vágjátok le testemet és adjatok 
előre! Hadd vezessek gyereket 
és felnőttet! Gyerünk már!
De belém csak a szél kap és a 
tömeg testemként mozog.
Legalább valami megmaradt 
bennük belőlem!
Valaki most a lépcsőről beszél.
Nem tudom ki az, de szíve 
régi színeimhez szól!
Befejezte. Az egész világ és a 
tömeg is csak lángol! A vezetőség 
feje pedig forr a lángon!
Miközben könnyes szemmel gyönyörű 
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népemet nézem, valaki megragad, 
és álmomat beteljesülni érzem.
A fejnélküli sas most csak tovaszáll, 
és csak az egyik fej marad.
A fej, amit eddig lenéztek.
Most felnéznek rám.
A test eltűnt, amely- Petőfi szavával élve-
„ Háborút küldd a magyarra
Országunkat elfoglalja
Foglalod te az anyádat

De nem ám a mi hazánkat!”
Lelkesek voltak.
Én szomorúan, de rendületlenül 
lobogtam, mert ők ekkor még 
nem tudták, hogy 140 év múlva 
jön csak el a szabadság
Remélem, hogy ezek az emberek 
és az őket vezető költők lesznek 
előttetek példaképek, mert ők azok 
a szuperhősök, akiket nem mentett 
meg senki, amikor igazán odaléptek.

Búcsú az Internátustól
Ballagási beszéd 2018-ban

Tisztelt Igazgatóság!
Kedves Nevelők, Diákok és Végzősök!
4-5 év kollégiumi élet után mindenképpen megtisztelő és nehéz feladat búcsúzni ballagó 

társaim nevében is.
Nehéz, mert a kollégium mindenkinek mást jelent. Van, aki imádja, van, aki kevésbé 

találja meg a helyét. Van, aki kicsit zűrösebben, van, aki teljes békességben éli le itt élete 
ezen szakaszát, bár azért az utóbbira talán kevesebb példát lehetne hozni. Úgy gondolom, 
hogy akármennyire is szörnyűnek érezzük néha a dolgokat, hogy csak 5-től 6-ig lehetünk 
kint, hogy muszáj tanulnunk és muszáj a barátaink között lenni egész nap, akkor is hálásak 
lehetünk ennek a kollégiumnak, mert elviseli azt, hogy mi lassan, de biztosan felnövünk.

Hálásak vagyunk nevelőinknek, hogy még akkor is gondosan és szeretettel foglalkoztak 
velünk, amikor aztán tényleg sok borsot törtünk az orruk alá. Tényleg, néha azért esünk 
túlzásokba. 

Mindenesetre egy valami biztos, hogy tudjuk, a bocsánat és a köszönöm gyakran 
követték egymást egy mondandón belül.

Azt nyugodt szívvel mondhatom, hogy minden év legizgalmasabb pillanata a beköltözés 
és a legszomorúbb pillanata a kiköltözés volt. Minden évben egy új folytatást éreztünk, 
vagy a kiköltözésnél valami félkészen hagyását éreztük. Évről évre egyre jobban élveztük, 
s bár nem tagadhatjuk, hogy jó lesz kicsit a magunk útjára lépni ezután, de mindig is 
életünk egyik legszebb időszakát köszönhetjük ennek a kollégiumnak. Olyan élményeket, 
amelyeket csak egy koleszos mondhat el magáról.

Lehet, hogy néha gusztustalan, lehet, hogy néha őrülten kreatív, de egy közös van bennük, 
hogy már-már legendák köztünk. Az ágy alatt alvástól elkezdve a megrohadt kajákon át a 
mérnökien elkészített kispolcig minden olyat megéltünk, amire otthon valószínűleg soha 
nem lett volna esélyünk. 

Azt is mondják, hogy a kollégista egy életfelfogás is egyben. Ebben is sok igazság van. 
Amikor már hét elején tudod, hogy csütörtökön nem lesz pénzed, amikor a zacskós leves a 
természetes táplálék, és amikor már annyira megszoktad a horkolást és az ajtócsapkodást, 
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Flashmob 2016 - 2017

hogy az embert kirobbantani nem lehetne az ágyból. És ezekbe mind bele tudunk 
nyugodni. Na, ilyen a kollégista élet. Egy megosztó élmény. De borzasztóan szerethető.

Nem lehetünk elég hálásak, hogy ezt a rengeteg élményt megélhettük itt, és soha nem 
fogjuk őket elfelejteni. Egy életre meghatároztak minket és mindig jó emlékként fog újra 
és újra feltűnni.

Végül pedig Amy Harmon szavaival búcsúznék:
„Azért vagyunk a világon, hogy tanuljunk. Isten azt akarja, hogy részünk legyen abban, 

amit az élet meg akar tanítani nekünk. Aztán fogjuk mindazt, amit megtudtunk, és ez 
lesz a mi adományunk Isten és az emberiség számára. Ahhoz azonban élnünk kell, hogy 
tanulhassunk. És néha küzdenünk kell azért, hogy élhessünk.”

Köszönettel a 4 év munkájáért!

Varga Kornél 
12.A osztályos diák és kollégista

Flashmob 2016

A rendezvény szlogenjének és szimbólumának ötlete már a múlt év decemberében az 
első összejövetelen megszületett. Összeült a szokásos stáb kilenc pécsi kollégiumból és 
természetesen a diákok is megérkeztek, támogatva munkánkat sok-sok pozitív és kreatív 
gondolattal. A délutánt betöltő, vidám hangulatú ötletelés után megfogalmazódott a 
vezérgondolat, miszerint az idei flashmob célja: „a fiatalság, a jövő, a tavasz és az újjáéledés 
hirdetése”. Mindezt a már megszokott kölcsönös egymásra figyeléssel, harmonikus 
együttműködéssel, a közös zenélés és éneklés mellett egy virágalakzat kialakításával 
valósítottuk meg.
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Alkalomról alkalomra összekötő tanárként, végzős tanítványaimmal jelentünk meg a 
főszervező Apáczai Nevelési Központ Kollégiumában, ahol a koreográfiát, a mozgásokat, 
a zenei aláfestést és minden fontos momentumot megterveztünk. 2016. május 18-án 
Internátusunkat 30 diák képviselte, akik büszkén öltötték magukra az ajándékpólót és 
vettek részt az idei „villámcsődületben”. 

Kesztyüs Ágnes  
kollégiumi nevelőtanár

Flashmob 2017

Alig kezdődött meg az idei tanév, megérkezett Szilágyi Zoltán meghívója az első 
megbeszélésre. Ismerős kollégák, régi és új diákok találkoztak az első munkadélutánon, 
ahol először a tavalyi élményeket, tapasztalatokat összegeztük.

Az idei témát a tavaly bemutatott Özönvíz előtt című film adta, amely megrázó módon 
mutatja be a globális felmelegedés katasztrofális következményeit. Az akciónk szlogenje : 
PEREG AZ IDŐ, a film üzenetét, drámai felhívását szeretnénk felerősíteni az emberekben.

A koreográfia a Földet jelenítette meg, amely átalakul homokórává, melyben lepereg a 
homok, aztán szétrobban. Több, mint 500 diák jelenítette meg a képet, mellyel szeretnénk 
felhívni a figyelmet a bolygó élővilágát fenyegető veszélyhelyzetre, melyet az emberiség 
felelőtlen életmódja okoz.

Villámcsődületünk 2017. május 17-én volt a Széchenyi téren 9 kollégium diákjainak 
részvételével, alkalmi diákzenekar közreműködésével leptük meg a közönséget.

Reméljük, hogy üzenetünk nyitott fülekre talált!

Kesztyüs Ágnes 
kollégiumi nevelőtanár

"Mi vagyunk a jövő!" 
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Humán versenyeredmények

2016-2017

Istenes Versek
Ciszterci 
Szent Margit 
Kollégium

Kovács Korina Cintia 2. helyezés Vörös Sára

Helytörténeti 
történelmi 
vetélkedő 
(megyei)

ANK
Fischer Máté
Tisza Péter József
Unger Károly Ábrahám

3. helyezés Vörös Sára

Wass Albert 
megyei 
versmondó 
verseny

PRK Kovács Korina Cintia 1. helyezés Vörös Sára

Öttorony 
versmondó 
verseny

Hajnóczy 
Kollégium Kovács Korina Cintia 2. helyezés Vörös Sára

2017-2018

Helytörténeti 
történelmi 
vetélkedő 
(megyei)

ANK

Balogh Julianna
Erdélyi Alíz
Tisza Péter József
Unger Károly Ábrahám

3. helyezés Vörös Sára

Wass Albert 
megyei 
versmondó 
verseny

PRK Kömény Kiara Cintia
Szász Fanni

1. helyezés
2. helyezés Vörös Sára

Hogyan mondjam 
el neked?
Európa nyelvei 
megyei vetélkedő

Hajnóczy 
Kollégium

Molnár Jázmin
Szenn Emma

3. helyezés
3. helyezés Vörös Sára

Öttorony megyei 
versmondó 
verseny

Hajnóczy 
Kollégium Tisza Péter József Különdíj Vörös Sára

2018-2019

Istenes Versek
Ciszterci 
Szent Margit 
Kollégium

Csizmadia Máté
Kömény Kiara Cintia
Kovács Rebeka Szilvia
Szenn Emma

1. helyezés
3. helyezés
Különdíj
Különdíj

Vörös Sára

ÖKOLI-megyei 
környezetvédelmi 
vetélkedő

Kodály 
Kollégium

Bognár Kristóf
Fényes Lehel
Fischer Máté
Méhész Gábor Márk

3. helyezés Vörös Sára
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Helytörténeti 
történelmi 
vetélkedő 
(megyei)

ANK
Erdélyi Alíz
Tisza Péter József
Unger Károly Ábrahám

1.helyezés Vörös Sára

Wass Albert 
megyei 
versmondó 
verseny

PRK

Csizmadia Máté
Szász Fanni
Mácsodi Ferenc Tamás
Szenn Emma

2. helyezés
3. helyezés
Különdíj
Különdíj

Vörös Sára

Öttorony megyei 
versmondó 
verseny

Hajnóczy 
Kollégium Szász Fanni 2. helyezés Vörös Sára

2019-2020

Istenes Versek
Ciszterci 
Szent Margit 
Kollégium

Csizmadia Máté
Borza Márk
Kömény Kiara Cintia

2. helyezés
3. helyezés
Különdíj

Vörös Sára

Interaktív megyei 
helytörténeti 
verseny

PRK
Fischer Máté
Kovács Kinga
Tisza Péter József

2. helyezés
Vörös Sára
Izsák Kálmán 
Gyula

Helytörténeti 
történelmi 
vetélkedő 
(megyei)

ANK
Fischer Máté
Kovács Kinga
Tisza Péter József

3. helyezés Vörös Sára

Wass Albert 
megyei 
versmondó 
verseny

PRK
Csizmadia Máté 
Mácsodi Ferenc Tamás
Szenn Emma

1. helyezés
3. helyezés
3. helyezés

Vörös Sára

Nagyenyed-Pécs cserediákprogram (balról jobbra):
Szemes Petra Csenge, Gyuradinovics Réka (Pécs)
Dimén Bálint, Nagy-György Andrea (Nagyenyed)

Angol nyelvi verseny (balról jobbra):
Törő Kata, Pozsár Emőke, Bütös Alina



361

Internátus sporteredmények  2016-2020

Internátus sporteredmények  
2016-2020

Verseny Helyszín Tanuló Helyezés
Felkészítő 

tanárok

2016-2017

VIII.”REFI” 
Strandröplabda 
Kupa

PRK

Balogh Dániel 
Fischer Máté
Frank Míra 
Lantos Cinka
Sziács József
Szekeres Anett
Tisza Péter

I. helyezés Kesztyüs Ágnes

MIROSLAV 
KUPA
Városi 
asztalitenisz 
verseny

Miroslav 
Krleza” 
Horvát 
Kollégium

Dervár Dominik
Tisza Péter
Lantos Cinka
Kovács Korina

III. helyezés
párosban
III. helyezés
párosban

Kesztyüs Ágnes

ANK Középiskolai 
kollégiumi 
úszóverseny

ANK 
Kollégiuma

Erős Olivér 25m 
gyorsúszás
Erős Olivér 25m 
hátúszás
Erős Olivér 50m 
gyorsúszás

III. helyezés
III. helyezés
III. helyezés

Kesztyüs Ágnes

„GÉPPUSKALÁB” 
Megyei 
kollégiumok 
közötti 
lépcsőfutóverseny

ANK
Kollégiuma Lantos Cinka III. helyezés Kesztyüs Ágnes

APÁCZAI 
RÖPLABDA 
BAJNOKSÁG

ANK
Kollégiuma

Balogh Dániel
Fischer Máté 
Frank Míra 
Lantos Cinka
Pozsár Emőke 
Szekeres Anett 
Sziács József
Tisza Péter
Unger Ábrahám 
Vicsek Csenge

III. helyezés Kesztyüs Ágnes

HERKULES 
KUPA
Megyei, 
Kollégiumok 
közötti 
Fekvenyomó, 
Húzódzkodó és
fekvőtámasz 
verseny

ANK
Kollégiuma

Nagy-Gál Levente
Lantos Cinka

IV. helyezés
II. helyezés Kesztyüs Ágnes
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Verseny Helyszín Tanuló Helyezés
Felkészítő 

tanárok

2017-2018

IX.”REFI” 
Röplabda Kupa PRK

Fisher Máté 
Tisza Péter 
Csillik Máté
Vicsek Csenge 
Lantos Cinka
Pozsár Emőke
Sziács József
Unger Ábrahám
Balogh Dániel
Frank Míra
Szekeres Anett
Lenkey Virág

II. helyezés Kesztyüs Ágnes

MIROSLAV 
KUPA
Városi 
asztalitenisz 
verseny

Miroslav 
Krleza
Horvát 
Kollégium

Dervár Dominik
Tisza Péter

Lenkey Virág
Pozsár Emőke

Lenkey Virág

Dervár Dominik

III. helyezés
párosban

III. helyezés
párosban

III. helyezés
egyéniben

II. helyezés
egyéniben

Kesztyüs Ágnes

ANK Középiskolai 
kollégiumi 
úszóverseny

ANK 
Kollégiuma

Wébel Kende 
25m mellúszás
Wébel Kende 
25m hátúszás
Wébel Kende 
25m gyorsúszás
Sziács József
50m gyorsúszás

II. helyezés

III. helyezés

II. helyezés

III. helyezés

Kesztyüs Ágnes

„GÉPPUSKALÁB” 
Megyei 
kollégiumok 
közötti 
lépcsőfutóverseny

ANK
Kollégiuma Lantos Cinka I. helyezés Kesztyüs Ágnes

APÁCZAI 
RÖPLABDA 
BAJNOKSÁG

ANK

Balogh Dániel
Fischer Máté
Frank Míra
Lantos Cinka
Pozsár Emőke
Szekeres Anett
Sziács József
Tisza Péter
Unger Ábrahám
Vicsek Csenge

I.helyezés Kesztyüs Ágnes
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Verseny Helyszín Tanuló Helyezés
Felkészítő 

tanárok

XIII. 
Strandröplabda 
Kupa

Pécsi Kodály 
Zoltán 
Kollégium

Frank Míra
Lantos Cinka
Lenkei Virág
Pozsár Emőke
Szekeres Anett
Vicsek Csenge
Csucsi Kyra

I.helyezés Kesztyüs Ágnes

XIII. 
Strandröplabda
Kupa

Pécsi Kodály 
Zoltán
Kollégium

Balogh Dániel
Sziács József
Fischer Máté
Tisza Péter
Unger Ábrahám
Koralevicz Elek

II. helyezés Kesztyüs Ágnes

2018-2019

X.”REFI” 
Röplabda Kupa PRK

Fisher Máté
Tisza Péter
Csillik Máté
Vicsek Csenge
Lantos Cinka
Pozsár Emőke
Unger Ábrahám
Csucsi Kyra.
Fényes Lehel
Lenkey Virág

I.helyezés Kesztyüs Ágnes

ANK Középiskolai 
kollégiumi 
úszóverseny

ANK 
Kollégiuma

Wébel Kende
25m mellúszás
Wébel Kende
25m hátúszás
Wébel Kende
25m gyorsúszás
Pocsay Eszter
25m mellúszás 
25m gyorsúszás

III. helyezés

II. helyezés

II. helyezés

III. helyezés

Kesztyüs Ágnes

„GÉPPUSKALÁB” 
Megyei 
kollégiumok 
közötti 
lépcsőfutóverseny

ANK
Kollégiuma

Lantos Cinka
Fischer Máté
Tisza Péter

II. helyezés Kesztyüs Ágnes

APÁCZAI 
RÖPLABDA 
BAJNOKSÁG 
2019.

ANK
Kollégiuma

Fisher Máté
Tisza Péter
Csillik Máté
Vicsek Csenge
Lantos Cinka
Pozsár Emőke
Unger Ábrahám
Csucsi Kyra
Fényes Lehel
Szekeres Anett

I.helyezés Kesztyüs Ágnes
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Verseny Helyszín Tanuló Helyezés
Felkészítő 

tanárok

HERKULES 
KUPA
Fekvenyomó 
verseny

ANK
Kollégiuma Tóth Zsófia II. helyezés Kesztyüs Ágnes

XIV. 
Strandröplabda 
Kupa

Pécsi Kodály 
Kollégium

Lantos Cinka
Lenkei Virág
Csucsi Kyra
Kosztolányi Réka

III. helyezés Kesztyüs Ágnes

XIV. 
Strandröplabda
Kupa

Pécsi Kodály 
Zoltán
Kollégium

Csillik Máté
Fischer Máté
Tisza Péter
Koralevicz Elek
Fényes Lehel
Wébel Kende
Balázsi Róbert

I.helyezés Kesztyüs Ágnes

2019-2020

XI. REFI Kupa
Teremröplabda 
Torna

PRK

Fisher Máté
Tisza Péter
Lantos Cinka
Pozsár Emőke
Csucsi Kyra
Fényes Lehel
Lenkey Virág
Balázsi Róbert
Csizmadia Máté

I.helyezés Kesztyüs Ágnes

APÁCZAI KUPA 
Megyei 
kollégiumok 
közötti atlétika 
verseny

ANK
Kollégiuma

100 m
 Fischer Máté I. helyezés

Kesztyüs Ágnes

4x400m női váltó
Bácsalmási Blanka
Jordán Dalma
Kovács Flóra
Pocsay Eszter

I.helyezés

Kislabda hajítás 
Bácsalmási Blanka II. helyezés

Súlylökés
 Pocsay Eszter II. helyezés

100m 
Wébel Kende II. helyezés

kislabda hajítás 
Pocsay Eszter III. helyezés

súlylökés
Bácsalmási Blanka III. helyezés
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Verseny Helyszín Tanuló Helyezés
Felkészítő 

tanárok

APÁCZAI KUPA 
Megyei 
kollégiumok 
közötti atlétika 
verseny

ANK
Kollégiuma

4x400m fiú váltó
Fischer Máté
Tisza Péter J.
Wébel Kende
Fényes Lehel

III. helyezés Kesztyüs Ágnes

ANK Középiskolai 
kollégiumi 
úszóverseny

ANK 
Kollégiuma

Wébel Kende
25m gyorsúszás
Riszt Petra
25m hátúszás

III. helyezés Kesztyüs Ágnes

APÁCZAI 
RÖPLABDA 
BAJNOKSÁG 
2020.

ANK 
Kollégiuma

Fisher Máté
Tisza Péter
Lantos Cimka
Pozsár Emőke
Csucsi Kyra, 
Fényes Lehel
Lenkey Virág
Balázsi Róbert, 
Csizmadia Máté

I. helyezés Kesztyüs Ágnes

Összeállította: Kesztyüs Ágnes 
kollégiumi nevelőtanár
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Ballagó diákok

2016-2017
Baranyai Virág
Bicskei Beatrix
Durnya Ivett Kitti

Erős Olivér
Kovács Fanni
Tóth Tímea Kitti

Juhász Klaudia
Nagy Klaudia Erika
Szabó Szabolcs

2017-2018
Balogh Dániel
Beck Sára
Borbándi Attila
Borbándi Bálint
Csucsi Márk

Dervár Dominik
Heimann Bálint
Kerecsenyi Kíra Katalin
Kovács Bálint
Kovács Petra

Molnár Eszter
Nagy-Gál Levente
Szentgróti Péter
Sziács József
Szűcs Dalma Ágnes

2018-2019
Csillik Máté
Erdélyi Alíz
Frank Míra
Gubien György József

Koralevicz Elek
Szász Fanni
Szekeres Anett
Unger Károly Ábrahám

Varga Kornél
Vicsek Anna Csenge

2019-2020
Bognár Kristóf
Csillik Zsófia
Fischer Máté
Gyuradinovics Réka

Lantos Cinka Anna
Lenkey Virág Zsófia
Méhész Gábor Márk
Müller Adrienn

Racskó Dóra Zsófia
Tisza Péter József
Vas Réka

Atlétikai Bajnokság (balról jobbra):
Jordán Dalma, Kovács Flóra, Pocsay Eszter, Bácsalmási Blanka
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Istenes versek versmondóverseny (balról jobbra):
Szász Fanni, Mácsodi Ferenc Tamás, Kovács Rebeka Szilvia,  

Kömény Kiara, Szenn Emma, Csizmadia Máté
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Az iskolai könyvtár

Az évszázados hagyományokhoz igazodva, miszerint protestáns 
iskola elképzelhetetlen könyvtár nélkül, könyvtárunk szervezése 
az iskolaalapítással egyidőben kezdődött. 

Nulláról indult a gyarapítás, de az elmúlt 28 év eredményeként, 
mintegy 17000 dokumentummal rendelkezünk, melynek 
nagyobb része tudatos, folyamatos vásárlás eredménye, kisebb 
része ajándék. Az elmúlt időszakban egy nagyobb, értékesebb 
hagyatékkal nőtt a könyvtári egységek száma (Karlinger-
hagyaték).

Iskolatörténeti gyűjtemény: Bár fiatal az intézmény, 
kiemelkedően fontos feladatnak tekintem az iskolában keletkező, 

iskoláról szóló anyagok (plakátok, aprónyomtatványok, diákok munkái, iskolaújság), 
valamint tárgyak gyűjtését, őrzését. Ennek a tevékenységnek az elkövetkezendő 
nemzedékek számára lesz óriási jelentősége.

A mögöttünk lévő négy esztendőben a könyvtár területe egyre kisebb és kisebb lett, 
jelenleg egy terem és egy raktár ad helyet a gyarapodó állománynak. Reménység szerint, a 
következő épületbővítési projekt során az iskolai könyvtár is méltó helyre kerül, minden 
feladatának megfelelni tudó működési körülményekkel. 

Harmadik éve hirdetjük meg a könyvkihívás programot, melyet mint egyén, s mint 
könyvtáros is személyes küldetésnek érzek. Cél az olvasóvá nevelés, irodalomterápia, 
a tanulási nehézségek csökkentése, szórakozva tanulás, kompetenciák fejlesztése, a 
szociális és kulturális különbségek csökkentése. Az első évben havonta váltottunk témát 
és ajánlottunk kapcsolódó könyvet, s ezek közül kellett egyet elolvasni, majd egy adott 
címre rövid értékelést beküldeni. Rengeteg lehetőség volt: történelmi regény, életrajz, 
krimi, hittel, sporttal zenével kapcsolatos regény, könyv – amiből film készült, fantasy, 
Pécshez kötődő regény. Próbáltunk úgy is segíteni a választásban, hogy az ajánlókat 
kifüggesztettük iskola szerte. Tavaly már a diákok állítottak össze egy 100-as listát, abból 
válogathattak.

KÖNYVTÁR – PÉCS

A 2019/20-as tanév nyeremény könyvcsomagjai várakoznak az 
átadás előtt
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könyvtÁr–Pécs

Az idei felhívás itt olvasható:

KÖNYVKIHÍVÁS 3.0
„Vannak, akik szórakozásból olvasnak, és vannak, akik műveltségüket akarják 

olvasmányaikkal gyarapítani; de én a harmadik olvasóra gondolok, arra, akinek az olvasás 
életfunkció és ellenállhatatlan kényszer –csak ez az igazi olvasó.” (Szerb Antal)

Kedves Diákok, Tanárok! 
Az idei tanév könyvkihívása négyfordulós, az iskolai 

szünetekhez kapcsolódik és a korábbiakkal ellentétben teljes 
szabadságot biztosít Nektek a könyvek kiválasztásában. Az őszi 
és a tavaszi szünetben egy-egy, a téli szünetben kettő, a nyári 
szünetben öt elolvasott könyvvel és a beküldött értékeléssel 
lehet részt venni az adott fordulóban. A szünetek végét 

követő tíz napon belül (elsőként 2020. november 11. éjfélig) küldjétek el az alábbiakat a 
konyvkihivas@refipecs.hu email címre; az olvasott könyv szerzője és címe, rövid ismertető, 
illetve miért tetszett, avagy nem tetszett, valamint 1-től 5-ig pontozás. A fordulókra külön-
külön is lehet nevezni (minden forduló után sorsolunk ajándékkönyveket), illetve aki 
mind a négy fordulót teljesíti, könyvcsomagban részesül. Olvassatok minél többet! Nincs 
olyan, hogy túlolvasás.

Az 2018/19-es tanévben Árvai Nóra 7.b. osztályos tanuló a Klimó György megyei 
versenyen 3., a Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei fordulóján 2. helyezést ért el.
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Az iskolai könyvtár

Célom, hogy a könyvtár olyan információs központ, tanulási tér, verseny felkészülésre 
alkalmas hely legyen, ahol tanulni, beszélgetni, pihenni, játszani, elmélkedni … nem 
utolsó sorban olvasni lehet. 

Éliás Katalin 
a könyvtár vezetője
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könyvtÁr–Pécs
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PEDAGÓGUSOK, CSOPORTOK, OSZTÁLYOK FOTÓI



Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói
Ó

vo
da

Szőcs Anna MáriaSztojkovics RékaSzemere TímeaPetőné Bódis Mónika

Mohainé Boldizsár AnitaLakat AnitaKopeczky Eszter

Hegedűsné Rutai HajnalkaGyuradinovics AnitaGalcsikné Brunner JuditFledrich Béláné

Dányi-Nagy HannaBalogh SzabolcsnéBabocsánné Katona ÁgnesAcsádyné Antal Krisztina

Joó-Weiling Fanni
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Óvoda

Takács Gáborné Weilingné Vata Emőke

Bárka – középső - csoport 
Óvodapedagógusok: Hegedűsné Rutai Hajnalka, Joó-Weiling Fanni.

Dajka: Balogh Szabolcsné, Erzsi néni

Bálint Ádám
Balogh Nóra
Fodor Anna
Geréb Dániel
Gombos Bence
Gyurcsik Veronika Ibolya
Imre Zente
Karasz László István
Kásler Ármin

Kaszás Bíborka
Kontsár Bence Péter
László Bendegúz
Merckle Leona 
Miklós Alíz
Pálfi Boglárka Zsófia
Pfeiffermann-Rendeki Ilona
Szilasi Panna
Szőts Bruno Arthur

Szücs Fülöp
Szüts Boglárka
Takács Milán
Tóth Anna Sára
Vörös Levente
Wágner Zsófia
Zsoldos Panna
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Csengettyű- iskolaelőkészítő-csoport 
Óvodapedagógusok: Dányi-Nagy Hanna, Gyuradinovics Anita

h: Acsádyné Antal Krisztina 

Dajka: Lakat Anita, Petőné Bódis Mónika 

Barabás Boldizsár
Barta Panna
Durucskó Domán
Gáborik Baranabás
Hoffmann Dominik
Ilcsik Nadin
Kalotai Domos Imre
Kalotai Keve János
Karakai Barna

Kaszás Zselyke Letti
Méder Attila
Miklós Dorina
Pataki Balázs
Petz Benedek
Rudolf Orsolya Réka
Schiller Bálint
Szentendrei Abigél Lujza
Takács Anna Zsófia

Tamás Adél
Tóth Kata Emma
Várnai Anna Natália
Varró Reinhard Joachim
Vincze Hanna
Wágner Borbála
Zvinka Nóra
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Óvoda

Csillag – középső, nagy-csoport
Óvodapedagógusok: Babocsánné Katona Ágnes, Sztojkovics Réka

Dajka: Galcsikné Brunner Judit 

Barna Kolos
Bernhardt Ágoston
Bíró Márk 
Illés Janka
Karakai Zsombor
Kirth Hanna
Láng Lara
Marton Viktória
Méder Barna

Merkl Csenge Boróka
Módos Marcell
Molnár Kende Máté
Őri Csanád
Palásti Dorka
Pálmai-Nemes Hanna
Steiner Zora
Surján László
Szabó Lara Szimonett

Szalai István Sándor
Szalma Zselyke
Szilágyi János Merse
Takáts Janka
Tolnai Olivér
Weisz Ádám Levente
Zabos Panna
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Fügefa-kis-csoport 
Óvodapedagógusok: Kopeczky Eszter, Szemere Norbertné, Timi néni

Pedagógiai asszisztens: W. Vata Emőke, Dajka: Görgényi Tímea  

Andrelli Tamás
Balogh Barnabás
Bank Marcell
Biró Emilia
Brezanóczy János Bertalan
Czele Soma Máté
Ernszt Júlia
Fodor Anna
Garai Fanni

Hevesi Mirkó
Hoffner Gergő 
Jánki Blanka
Keszler Róbert
Léb Dorina
Ludmann Vince István
Módos Lilla
Nagy Marcell
Orsós Benjamin Rikárdó

Őri Kincső Virág
Radvánszky Sámuel
Rudolf Sára Viktória
Szücs Hanga Réka
Tamás Inez
Tombi Emma Bianka
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Óvoda

Szivárvány-vegyes- csoport 
Óvodapedagógusok: Fledrich Béláné, Szőcs Anna Mária

Dajka: Mohainé Boldizsár Anita  

Abonyi-Szabó Anna
Béni Márk
Budavári Lukács
Bukhammer Amira Judit
Csermák Rozina
Deák Korina
Dorn Nimród
Galgóczi Mirjam Léna

Gönczi Mátyás
Kingl Anna
Kiss Anna Réka
Kőszegi Barnabás
Mozsgai Zalán
Papp Boróka
Rónai Zalán
Szabó Donát

Szentgyörgyvári 
Boróka Fruzsina

Szepesi Fruzsina
Takács Léna
Tóth Patrik
Vizsi Nikolett
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói
A
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Jovánovicsné Vengert 
Emília

Mészárovics-Gombócz 
Edina

Mészáros-Máthé 
Melinda

Mendl Hajnalka

Majláth ZitaHajduné Szrapkó JuditGyörgy Attiláné  
Kapusi Zita

Balogh János
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Általános Iskola – Nagyharsány
Á

ltalán
o

s Isko
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Mendl HajnalkaMajerné Kürthy AndreaLépold LiánaKalányos Vivien

Jovánovicsné Vengert 
Emília

Isaszegi ZsófiaHorváth NóraHetesi Judit

Gál ZsoltErdészné Szentkirályi 
Gyöngyi

Bognár-Tóth MariannaAndrosovics Valéria
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Vörös GábornéVarga-Petkes Zsófia

Szücs-Farkas MilánRégert ZoltánPintérné Lázok 
Orsolya

Petkovic-Apáti Viktória

Nagy-Ulrich AndreaMészárovics-Gombócz 
Edina

Mészáros-Máthé 
Melinda

Máté Kinga
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Általános Iskola – Nagyharsány

1

Petkovic-Apáti Viktória

Balog Tia
Balogh Viktor István
Domonkos Dominik
Jovánovics Benjámin Márió
Jovánovics Diána Sztella
Jovánovics Jázmin Éva
Kalányos Attila

Kalányos Ferenc
Kocsis Márió
Kosztics Edvárd Roland
Kosztics Hanna Kíra
Kosztics László
Mándli Kiara
Mándli Lorina

Orsós Szidónia Éva
Petrovics Ármin
Petrovics Jázmin Leila
Szabó Fanni
Váradi Róbert Dániel
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

2

Nagy-Urlich Andrea

Androvics Dávid
Balog Viktória Brigitta
Bicskei Vanessza
Hohmann Martin Tihamér
Ignácz Laura
Illés Zsolt Richárd

Kaszás Hanna Tünde
Kosztics Kevin László
Megyeri János Bertalan
Megyeri Romina
Mihájlovics István Brendon
Mogyorósi Gergő Roland

Szabó Dorka
Szaszkó Bendegúz
Turbán Andor
Valer Vanessza Viola
Zelei Alexa Csenge
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Általános Iskola – Nagyharsány

3

Bognár-Tóth Marianna

Balog Martin
Csontos Regina Szilvia
Fenyvesi Virág Pálma
Frick Vanessza Henrietta
Gyurgyovics Szabolcs Péter
Gyurgyovics Viktor Miklós
Kalányos Emil János

Kosztics Kevin József
Kosztics Stefánia Leticia
Kriston Kamilla
Mák Kevin Brendon
Máté Janka
Mihály Ferenc
Petrovics Barnabás Péter

Petrovics Tünde Zsaklin
Pinczés Norbert
Pohl Koppány Attila
Torjánácz Tamara
Szeder Fruzsina
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

4

Erdészné Szentkirályi Gyöngyi

Androvics Anasztázia
Balog Dorka Laura
Balog Karina
Gyenis Adrián
Gyenis Martin
Gyöngyösi Dorka
Jovánovics Máté Rihárd
Kern Alexa
Kopnyik Viola

Kosztics Péter Dominik
Molnár Zalán
Mogyorósi Evelin Edit
Nagy Gábor
Niedermüller Zolna Léna
Nyúzó Jázmin
Pál Patrícia
Petrovics Fatima
Petrovics Noel Sándor

Petrovics Noel László
Petrovics Zsolt Patrik
Sum Benett
Takács Erna
Zátrok Benett
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Általános Iskola – Nagyharsány

5

Mészáros-Máté Melinda

Balog Míra
Balog Viktória
Balogh Jázmin
Dabis Máté
Imre Márk
Jovánovics Amanda Kíra

Jovánovics Tamara
Kosztics Lívia
Kovács Lívia
Kovács Titanilla
Orsós Karina
Petrovics Mirjam Erika

Puskás József
Réger István
Sánta Ramóna
Szekeres Jázmin
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Rostásné Várbiró Éva

Bogdán Barnabás
Bogdán Krisztofer János
Gyurgyovics Bálint
Harmath Martin
Kalányos Róbert
Kisgyörgy Gábor

Kosztics Benjamin
Magyar Ármin
Margyarpolányi Dorka
Megyeri Márió Antonió
Megyeri Patrik
Mogyorósi Nóra Hella

Petrovics János
Pesti Melánia
Saláta Csanád
Sum Máté
Számpli Szonja
Vincze Írisz

6
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Általános Iskola – Nagyharsány

Majerné Kürthy Andrea

Alabert Sándor
Androvics Szilveszter
Balog Amanda
Béres Melitta Alexandra
Bogdán Barnabás
Ferencz András
Ignácz Brigitta Patrícia
Jovánovics Liliána
Kanyar Patrik

Kisabonyi Zsolt
Kosztics Jázmin
Markó Panna
Mészárovics Bence
Olaszi Karina
Pesti Éva Mária
Petrovics Gergő Bence
Petrovics Liliána
Petrovics Martin Balázs

Pinczés Bence
Sentericz Kíra
Szamosi Ármin
Szilágyi Vilmos
Szép Máté László
Vincze Barnabás

7
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

8

Androsovics Valéria

Alabert Dávid
Balogh Bíborka
Balog Veronika
Fultz Jázmin
Fultz Lilla
Jovánovics József

Kisgyörgy Kincső
Kovács Mercédesz
Samu Áron
Szabó Kinga
Szabó Zsófia
Szarka Patrícia

Tasselmayer Zoé
Tomasev Glória
Valer Enikő
Zelei Krisztofer
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Csikesz Sándor Általános Iskola – Drávafok
Csikesz Sán
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Ováry ÉvaVarga MariannaUnger Károlyné

Unger KárolySzekeres ÉvaSteiner SzabinaLantosné Gedő Ibolya

Frank KatalinBükkerti BernadettBenczéné Péterfia 
Karola

Balatináczné Hum 
Andrea
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

1

Balatináczné Hum Andrea

Balogh Viola Nárcisz
Barka Balázs József
Dalmi Léna
Danóci Máté
Diósdi Ádám Szilveszter
Diósdi Klaudia

Fatér Tamás
Gerber Natasa
Juhász Natália
Kalányos Bianka Emília
Kiss Előd
Kovács Ákos Péter

Kovács Erik Milán
Kővári Hanna
Marosi Hermina Regina
Örkényi Csilla
Rausch Dominik Zoltán
Szolga Tamara
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Csikesz Sándor Általános Iskola – Drávafok

2

Bükkerti Bernadett

Badacsonyi Norbert
Fodor Kitti Csenge
Ignácz Barbara
Juhász Diána
Juhász Nátánael Péter

Kaszás Ákos Levente
Kártyás Letícia
Kiss Bendegúz
Kovács Attila Álmos
Lantos Kende László

Miedziak Médea Rebeka
Szomor Jázmin Zoé
Zákányi Maja Izabella
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

3

Pintér Emese

Fülöp Anita
Horváth Ágnes
Gyulassy Stella
Ignácz Csenge Emese

Kerényi Rebeka
Molnár Zoltán Csaba
Pápai Marianna
Rausch Roland János

Szolga Zsolt
Tatai Norbert Mánuel
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Csikesz Sándor Általános Iskola – Drávafok

4

Ováry Éva

Bíró Gábor Balázs
Csányi Linett
Dalmi Dusán
Fodor Zoé Tamara
Géczi Evelin Kinga

Győry Panna
Kártyás Lucián
Kemsei Dénes
Kővári Ákos
Kővári Erik

Pandur Noel Ákos
Sárosi Norbert
Zákányi Lilien Emili
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

5

Steiner Szabina

Balatinácz Szlávkó
Benedek Bianka
Borsós Kornél
Diósdi Amália Réka
Faragó Cecília Dorina

Fülöp Gábor Dominik
Kis Szabó János
Kovács Blanka
Kovács Nándor
Kovács Nikolett

Páll Róbert
Petrovics András
Petrovics Patrik
Szabó Diána Izabella
Tóth Flóra Emília
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Csikesz Sándor Általános Iskola – Drávafok

6

Lantosné Gedő Ibolya

Binczky Boglárka
Dalmi Jáde
Diósdi József
Faragó Vivien Katalin

Ignácz Valéria
Kalányos Dzsenifer
Lehel Zsófia
Lőrincz Vanda Marianna

Pápai Szimonetta
Póth Renáta
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

7

Frank Katalin

Boros Szonja
Diósdi Tamás
Fürst Anna
Gyenizse Martin

Ignácz Hajnalka Rebeka
Ignácz Liliána
Kalányos Péter
Kapuvári Zoltán

Kovács Tímea
Simara Gergő
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Csikesz Sándor Általános Iskola – Drávafok

8

Varga Marianna

Balog László
Benedek József
Böhönyei Kristóf
Csányi Natasa
Diósdi Viktória Dóra
Füles Luca

Géczi Zsolt
Györgyei Amarilla
Ignácz Diána Gabriella
Kemsei Szabina
Kovácsevics Márk
Láng Richárd

Németh Barna Kristóf
Rencsevics Milán
Sárközi Zoltán Marcell
Szekeres Bíborka
Tákos Márk
Tóth Márk



Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói
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Hampel RékaGyőrfi DánielGyörgy Attiláné  
Kapusi Zita

Güldner Gábor

Gombosné Riszli ViktóriaGergicsné Pál Irén TerézGasteigerné Hrubi MelindaFikó Andrea

Fekete EtelkaDuchnovszky JuliannaDormán GábornéCzár Tiborné

Bayné Bojcsev MónikaBartos ErikaAppel EvelinAntalné Árvai Kornélia



Általános Iskola – Pécs

Pintér Ágnes

Kisóvári-Németh Márta

Molnárné Kiss Emőke

Kovács-Molnár Kitti

Moharos ÁgnesMatesz Kinga

Maricsné Bányai EditMajláth ZitaKőnigsfelder GyörgyiKúti Zoltánné Szijártó Tímea

Krmpotic RamónaKovács MártaKovách Péter

Kilián BalázsIgnáczné Ribarics EditHegedűs Mónika
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Váradi PiroskaVarga JenőnéTomics AnnamáriaSzilágyi Zsuzsanna

Szigethi KatalinSzalai ÉvaSpangenberger 
Andrea

Sebők ZSolt

Schmidtné Varga-
Zságer Ágnes

Schäfferné Trabert 
Gyöngyi

Réderné Hegedűs 
Andrea

Radicsné Nyisztor 
Tímea
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Általános Iskola – Pécs

Bayné Bojcsev Mónika, Jávoriné Dőrfi Rita

B. Tóth Liza Bíborka
Bérdi Benedek
Dani Martin
Farkas Balázs
Galgóczi Hanna Réka
Gombos Luca
Gyurkó Nimród Máté
Hajdu Eliána
Heimüller Dóra

Henter Emese Julianna
Horváth Vanessza
Horváth-Bojcsev Ankisza
Jánosi Emma
Jobbágy Anna Júlia
Kemény Hanna Tamara
Kis-Novák András Péter
Kiss Áron
Kiss Dominik

Korb Míra
Molnár Blanka
Raszter Anna Lili
Róth András Péter
Szilágyi Ábel Áron
Szirmay Tímea Magda
Szőke Luca
Traj Norbert Péter
Vass Vilmos

1A
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Antalné Árvai Kornélia, Kőnigsfelder Györgyi

Ambrus Ákos Boldizsár
Bálint Noa
Barta Luca
Csapó Barbara
Dani Márk
Farkas Lilien
Fodor Abigél
Gellén Lili Csenge
Gyenes János Antal

Jakab Lili Klára
Karsai Blanka Ida
Katics Léna
Kemkers Gereben Jan István
Klaics Arnold
Klotz Zalán Keled
Kúti Veronika
Molnár Zselyke Anna
Pál Dóra

Pál Emma
Pretz Hunor András
Rab István
Rácz Rozmaring Ajsa
Regényi Janka
Tamás Emma
Tukora Dániel
Valkai Annamária
Vörös Míra Anita

1B
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Általános Iskola – Pécs

Szalai Éva, Hegedűs Mónika

Balatoni Máté
Bálint Gergő
Barabás Brigitta
Bencze Péter
Benke Réka
Bertalan Illangó Sára
Fóris Réka Zsófia
Gergics Krisztián Vilmos

Horváth Liza Zsófia
Jónás Levente
Kőszegi Bálint
Kucsera Bence Richárd
Mireider Dániel
Meskó Kata
Kiss Anna Liliána
Radvánszky Júlia

Rácz Attila Vajk
Sárosi Levente
Somlai Robin
Szűcs Lotti
Takáts Áron
Várkonyi Bálint Ákos
Vass Julianna

2A 
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Réderné Hegedűs Andrea, Váradi Piroska

Ambrus Lenke
Deák Zalán
Farkas Liza
Garai Áron
Hegedüs Balázs
Heimüller Gábor
Horváth Máté1
Kassai Lőrinc János
Kázmér Kristóf

Kelemen Kata
Keserű Rajmund
Klotz Zalán Keled
Kosteleczky Zója
Körösztös Máté
Láng Liza
Marton Zsófia
Nagy Áron
Páll Réka

Pechan Csilla
Pozsgai Dominik
Raffel Lorenzó
Rausch Balázs
Rónai Áron
Szirmai Lara
Takács Luca
Thuránszky Zsófia
Varga Szófia

2B
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Általános Iskola – Pécs

Ignáczné Ribarics Edit, Tomics Annamária

Balog Jázmin Regina
Bandicz Hanna
Boda Jázmin Emese
Borsos Dániel
Dávid Elohim
Friedrich Alíz
Galac Bálint
Gellén Donát
Hajdu Gáspár

Horváth Málna Gréta
Hugyecz Marcel
Ita Benedek
Jávori Ders Ádám
Kisóvári-Németh Csenge 

Napsugár
Kelemen Janka Luca
Klaics Natália
Maróti Zolta

Pechan József
Radák Julianna
Róth Adél Katalin
Somogyi Kamilla
Szabó Emese Éva
Szentgyörgyváry Gergely
Tóth Botond
Varró Reinhilde Rosemarie

3A
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Kovács Márta, Krmpotic Ramóna

Barta Lilia
Boda Teodóra
Csatlós Napsugár Dzsenna
Cserneczky Zsófia
Fodor Jonatán
Füles Zoltán
Gyenes Berta Zsófia
György Eszter Kinga

Györpál Kíra
Győző Emma
Gyurkó Gábor
Kiss Heléna
Marton Attila
Molnár Bálint1
Novák Noel Lénárd
Patacsi-Papp Ármin

Pál Róza
Regényi Péter
Schiller Balázs
Tegző Lilla Boróka
Várady Csende Kata
Verebély Csenge Anna
Villányi Dorka
Weisz Lídia Viktória

3B
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Általános Iskola – Pécs

Gasteigerné Hrubi Melinda, Kúti Zoltánné Szijártó Tímea

Árvai Kata Ilona
Bagoly Adél
Bertalan Ábel Szilamér
Bőhl Viktória Elena
Dömők Zalán Zoltán
Gaál Anna Tekla
Kerekes-Kiss Maja
Kiss Bálint

Kucsera Koppány Dániel
Latorczai László
Maul Martin Benett
Mester Liliána
Németh András
Pál Jázmin Bíborka
Pintér Benedek
Schäffer Blanka Mária

Somogyi Zalán
Szabó Borbála
Szaszkó Zsombor Donát
Sztergár Maja
Wittner Áron
Vancea Felix
Nagy Marcus Benedict

4A
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Moharos Ágnes, Gergicsné Pál Irén

Balogh Anna
Csóka Lívia
Farkas Bence
Fazakas Bulcsú
Fodor Dominik
Garai Hanna
Gergics Adrián Krisztián
Gönczi Zalán István

Jámbori Vilmos
Kecskés Emese
Komáromi Viktor
Molnár Benedek
Pozsgai Benjámin Tibor
Simon Balázs Dániel
Somogyi Balázs
Szabó Petra

Szabó Soma
Szilágyi Julianna Zsófia
Szörényi Míra Jázmin
Tamás Soma
Tóth Zsombor
Trellák András Benedek
Varga Bianka
Várkonyi Emma Róza

4B
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Általános Iskola – Pécs

Güldner Gábor, Sebők Zsolt

Barlai Mátyás
Bérdi Bendegúz József
Caicut Hanna Dorka
Darázs Noel Dorián
Dezső Fruzsina
György Attila Ákos
Henter Tímea Katalin
Horváth Kíra
Kassai Eszter Viktória
Kósa Keve Nimród

Kosteleczky Mór
Lovász Attila
Maróti Henrietta Irma
Misnyovszki László 

György
Négyes Míra
Patay Zéta
Ritz Balázs
Rónai Zalán
Róth Gréta

Sarlós Mátyás
Storozynski Gertrúd
Szabó Noémi
Szücs Boldizsár
Tegző Luca Napsugár
Turcsán Zsolt Balázs
Varró Adelheid Aurea
Verebély Levente Péter
Vörös Orsolya

5A
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Kilián Balázs, Kovács-Molnár Kitti

Barlai Zsigmond
Barta Dániel
Csapó Gergő
Deák Henrietta
Dombi Fanni
Elekes Dalma Johanna
Gyimesi Emília
Huber Zsombor
Jenovai-Háda Dominik
Kasza Balázs Tibor

Kasza Nóra
Kis Boglárka
Kisóvári-Németh 

Bulcsú Botond
Lang Jázmin
Mátés Gergő
Pál Attila Ákos
Peres Nikolett
Radvánszky Bertalan
Rapajkó Barbara
Regényi Mátyás

Réger Zsombor Bence
Reiner Buda Bulcsú
Schiller Bence
Szentgyörgyváry Benjámin
Szilágyi Levente Tibor
Szilágyi Zsolt László
Torma Csaba
Török Lili Iza
Wéber Bernadett

5B
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Általános Iskola – Pécs

Fekete Etelka, Spangenberger Andrea

Bálint Anna
Borbás Balázs
Budavári Johanna
Caicut Benjámin
Codeluppi Livio
Fóris Anna Eszter
Gelencsér Réka Ida
Grácz Dominik
Horváth Örs András
Járay-Vojcek Bertalan

Járay-Vojcek Borbála
Kilián Dorottya
Kúti Anna
Kutor Bence Zoltán
Lehotai Dávid
Mohai Johanna
Molnár Emma
Nagy Kristóf Máté
Piacsek Mátyás László
Radák Samu János

Róth Hédi
Salamon Bernát
Szappanos Márton
Szilágyi Keve Fülöp
Szőcs Nimród Hunor
Tóth Benjámin Ádám
Vas Máté
Várady Helka Liza
Várkonyi Botond Balázs
Villányi Kata

6A
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Matesz Kinga, Pintér Ágnes

Ambrus Réka
Blaskovics Botond
Csajághy Borbála Flóra
Farkas Roland László
Fodor Teofil
Gangel Zsombor
Gombos Hanna
Gönczi Emília Gerda
Győző Levente
Hegedűs Levente Gusztáv

Hegyi Bálint
Hetesi Dániel
Kenderesi Judit
Krikler Ákos
Lukács Ádám
Maróti Virág Boglárka
Nagy-Kovács Hanna Janka
Nagy Nikolett
Regényi Sára
Sik Nóra Karina

Simon Ábris
Somogyvári Emília Zoé
Szokodi Eszter
Tallósi Krisztina
Torma Szecső Csaba
Tóth Richárd Péter
Trischler Máté Ferenc
Vadász Máté
Vörös Hanna Nóra

6B
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Általános Iskola – Pécs

Czár Tiborné, Schäfferné Trábert Gyöngyi

Árvai Mikes Ferenc
Bagoly Benedek
Borosnyay Joel Táltos
Büki András
Csapó Hanna Szilvia
Cseri Bíbor
Csonka Száva Emese
Dömös Diána
Fodor Levente
Gyimesi Cecília
Hajdu Emília

Huber Milán
Kalmár Mimi
Karsai Júlia Mária
Klotz Ákos Keve
Kovácsi Árpád Benedek
Kováts Réka
Kósa Kende Etele
Meggyes Attila
Négyes Karina
Németh Blanka
Palkó Ráhel

Pál Emese Csenge
Patay Zoé Teodóra
Szabó Bence
Tóth Csanád
Tóth Tamás
Varga Anna
Vass Lénárd Benedek
Verebély Dorottya Ágnes
Fodor Levente

7A
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Duchnovszky Julianna, Schmidtné Varga-Zságer Ágnes

Barcsuk Irén Szófia
B.Tóth Hanna Inez
Bedegi Dóra
Bernáth Péter László
Boda András Zsigmond
Elekes Hanna Edina
Fehér Fanni
Francsics Darina
Frank Loretta
Gács Buda Tamás

Győrfi Bodony
Komáromi Ivett
Lang Nikoletta
Lasszer Alexandra Kitti
Leutsch Eszter
László Anna Tamara
Molnár Zsuzsanna
Németh Ajándok
Ott Petra Ágnes
Pintér Zsófia Sára

Rapajkó Richárd
Réger Csongor Barna
Reiner Regő Koppány
Stettner Szabina
Szirmai Noel
Szücs Barnabás
Vámos Máté
Vas Laura
Zóka Péter

7B
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Általános Iskola – Pécs

Fikó Andrea, Szilágyi Zsuzsanna

Ambrusics Ádám
Balás Emma
Bandicz Boldizsár
Bernáth Dominik
Deguenon Axel Olivér
Fenyvesi Anna
Francsics Tamara
Grádwohl Zoltán Gergő
Hang Szabina Csilla
Heberling Hanna

Hermec Petra
Hermec Réka
Kucsera Dávid
Kosteleczky Áron
Lőczi Milán
Mester Levente
Mester Sarolta
Németh Ábel Imre
Németh Domonkos
Polgár Dániel

Szappanos Anna
Szántó László
Szárszói Emma
Tenczlinger Bence
Uszléber Adél
Várady Géza Bene
Wittner Fruzsina
Zsótér Noel

8A
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Molnárné Kiss Emőke, Maricsné Bányai Edit

Ambrus Luca
Balogh Dominik
Berkes-Ébert Márton
Deguenon Marcell 

Benjamin
Dénes Gábor
Dohány Gréta
Farkas Gergő György
Galac Dávid
Horváth Petra
Horváth Karina Zoé

Ilcsik Flávia
Jámbori Mihály
Kalmár Anton
Kártyás Szabolcs
Keilhauer Bianka
Kiss Kata
Kiss Laura Szilvia
Kristóf Virág Virginia
Lovas Panna
Miklai Ákos István
Peres Zsanett

Simon Dömötör
Takács Marcell Sándor
Trellák Júlia Beatrix
Trischler Hanna
Ungvári Laura
Visegrády Milán
Vörös Boglárka
Vörös Vivien Vanda
Wéber Anna

8B
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Farkasné Mihályfi 
Katalin

Farkas ZitaÉliás KatalinDr. Papp Judit

Dr. Kádár PéterDr. Hoppálné Erdő JuditCzimondor CsillaCsík Ágnes

Böröcz LíviaBánáti-Melczer Réka Budai Katalin Bognár Sára Anna

Baumgartner TündeBathó FruzsinaAlmásiné Ferencz IldikóA. Kamarás Zsuzsanna



Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Pap TamásNagy Réka

Märcz RóbertMärcz Péter

Molnár PéterMegyesi-Schwartz 
Kinga

Mayer FerencMatesz Kinga

Laurencsik LillaKöves IldikóKrivicz GergőKondor Ágnes Anna

Kiss Szilvia IlonaKarádi KingaGombos BrigittaGaibl Miklós
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Gimnázium

Utassy KataTényi NicoletteTéczelyné Balázs 
Zsuzsanna

Sümegi PéternéSárosi BeátaSárdi-Bak IvettSzandáné Vadász 
Zsuzsanna

Styrna KatalinSchveibert RóbertPásztohy GabriellaPeleskey Miklós Péter
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Laurencsik Lilla

Berényi Gergely
Berze Csanád 
Bihercz Borbála
Czapák Réka
Dávid Barnabás
Fazakas Ajna
Fehér Rebeka
Fodor Kende Ádám
Garamvölgyi Noémi Zoé
Gedeon Gyöngyi Boglárka
Guhr Petra Panna

Hegyi Máté
Józsa Anna
Kisóvári-Németh  

Ajándok Bars
Kovács Dóra
Körösztös Roland
Lieber Damján
Lizitzky Donátó Brunó
Märcz Ambrus
Mester Tekla
Neidert Ádám

Őri Borbála
Pétersz Benedek
Salamon Krisztina
Suvák Dániel Lajos
Szakály Hanna
Szentgyörgyváry Blanka
Tóth Csanád
Tóth Viktória
Törő Dorottya Mikolt

9.Ny
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Gimnázium

Szandáné Vadász Zsuzsanna

Balogh Máté
Balogh Máté Viktor
Barabás Bálint
Baranyi Bence
Bertalan Leila Alexa
Cseri Csenger
Farkas Lili
Gyócsi Fanni
Hajdu Ábel

Harmati Fanni
Hoppál Anilla Judit
Horváth Máté László
Kósa Csenge Málna
Kovács András
Krémer Katalin Luca
Kvala Vivien
Mohai Ráhel
Németh Bendegúz

Pozsonyi Enikő
Rab Júlia
Szenn István 
Szilvási Bence
Szilvási Kristóf
Tari Dorina
Tóth András Máté
Tukora Panni

9.A



424

Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

Megyesi-Schwartz Kinga

Arató Ákos
Bárdos Bende
Bedegi Tünde
Bodor Zsombor
Borosnyay Noémi Kincső
Bütös Vivien
Czirok Zsófia Bianka
Dusnoki Dalma
Egri Vivien
Fekete Sára
Horváth Dóra

Hörnyék Máté Péter
Iváncsits Márton
Izsák Bulcsú Benedek
Kapus Debóra
Karsai Bálint Sándor
Kátai-Urbán Gréta
Kovács Noémi
Kuczora Gréta
Kúti Kristóf
Leutsch Kornél
Németh Abigél

Őss Viktória Angéla
Pál Anna Tímea
Pásztor Petra
Pollák Zita Kisanna
Richter Bence
Schmidt Barnabás András
Siker Mihály Róbert
Sinay Kinga Emese
Szabados Lisa
Szabó Hanna
Szabó Tamás

9.B
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Gimnázium

Märcz Péter

Bangócs Anna
Bársony Lotti Luca
Beck Zsuzsanna Sára
Both Márton
Buzási Kristóf
Csámpár Tíciána Marianna
Dömsödi Dorka Rebeka
Füles Hanna
Hajdu Alexandra
Hegedüs Mercédesz
Heid Izabella

Kátay Balázs
Keilhauer Krisztián
Kovács Réka Boglárka
Lasszer Réka Zsanett
Megyesi Mirtill Csenge
Mester Réka
Nagy László Máté
Nagyvizeli Jázmin Noémi
Nyírő Péter
Őze Boglárka Norma
Pajor Lili

Pál Szabolcs
Papp Lilia Panna
Ruppert Réka
Szenn Mihály
Simara Bence
Traszer Johanna Tirza
Várbiró Karolin
Vas Nikolett
Zétényi Krisztina Tünde

10.A
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

10.B

Nagy Réka

Balázsi Róbert
Csizmadia Máté
Debreceni Bertalan Csongor
Dlusztus Réka
Fenyvesi Zsófia
Gaibl Áron
Hencsei Kitti
Hirth Dorina
Ilcsik Fanni
Jovánovics Henrietta
Kalmár Timót

Kellner Fanni Bonita
Kósa Judit
Kovács Liza Kamilla
Kovács Rebeka Szilvia
Krémer Ákos Zsolt
Mácsodi Ferenc Tamás
Meggyes Réka
Mohai Viola
Németh Adorján
Péli Borbála
Petrik Panka

Pintér Panna
Rácz-Vekerdi Janka
Riszt Petra Hanna
Strácz-Lukács Eszter Lili
Szamosi Viktória Eszter
Szentgyörgyváry Boldizsár
Szukics Laura
Takaró András
Tóth Luca
Varga András
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Gimnázium

11.A

Tényi Nicolette

Balajthy Dóra
Balogh János
Barabás Bianka
Barcsuk Emília
Berkes-Ébert Dorottya
Bodró Brúnó
Csányi Rebeka Kíra
Farkas Réka Gabriella
Finak Eszter Dorka

Gyuradinovics Enikő
Hajdu Benedek
Jankovits Tamás
Jurák Eszter Klára
Kaposi Viktória Anna
Kiss Fruzsina
Koncz Levente Zsombor
Kovács Bence Lajos
Krémer Anna Boglárka

László Kristóf István
Nagy Márton Bálint
Piszér Levente
Rokolya Máté
Sipos Norbert
Szalai Szilvia
Szárszói Emese
Szerecz Júlia
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

11.B

Kovács Éva, Csík Ágnes

Antal Bálint
Bácsalmási Blanka
Bartonicsek Norbert
Bata Zsófia
Bor Annamária
Budai Eszter Anna
Bükösdi-Garai Fédra
Dózsa Hanna
Erdősi Anna Éva
Fazekas Jázmin

Györpál Eszter
Hoppál Botond Péter
Horváth Máté
Kiss-Vincze Barnabás
Kovács Kinga
Kőszegi Luca
Lantos Avar Tamás
Oberritter Sophia Réka
Pap Dalma
Pocsay Eszter

Rácz-Vekerdi Jonatán
Richter Klaudia
Ruppert Szabolcs
Somogyvári Olívia Ágnes
Storcz Dániel Tamás
Sziklai Gábor
Szilágyi Márton Ágost
Törő Kata
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Gimnázium

12.A

Kissné Makra Ildikó, Karádi Kinga

Ágel Martin
Balogh Dániel
Ciuca Sarah Jeungsuk
Farkas Dalma
Gáspár Zsófia
Gelencsér Dóra
Gut Réka
Hamvas Renáta
Hamvas Réka
Horváth Zsófia

Izsák Balár Mór
Jordán Dalma
Kovács Flóra
Körösztös Dóra
Lőczi Roberta
Molnár Jázmin
Pajger Bianka
Pajger Tímea
Schmidt Ádám János
Szenn Emma

Seress Márk
Sinkó Zsombor Boldizsár
Szemes Petra Csenge
Széles Réka Noémi
Tárnoky Anna
Tóth Laura Zsófia
Varró Damien Norman
Wébel Kende Csanád
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói

12.B

Bánáti-Melczer Réka, dr. Hoppálné Erdő Judit

Balogh Luca
Benkő Lilla
Bütös Alina
Cserni Enikő
Csirke Balázs
Csucsi Kyra
Dékány Bálint
Fényes Lehel

Garádi Panna
Győri Borka Gabriella
Hajdu Sámuel
Illés Boglárka
Kosztolányi Réka
Kovács Anna
Kovács Krisztián
Kömény Kiara Cintia

Lombos Sára Zsófia
Nagy Zsófia
Németh Radakund
Pigl Bálint
Pozsár Emőke
Sólya Dorottya
Szombati Ákos
Tóth Dorina
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Gimnázium

12.c

Bencze Gabriella, Téczelyné Balázs Zsuzsanna

Barabás Zsuzsanna
Flaska Karolina
Földes Alíz
György Otília Réka

Hencz Réka
Juhász Kata Dóra
Koczkás Dóra
Kovács Zsanett Bianka

Légrádi Veronika
Lovász Ágnes
Szaszkó Dalma Míra

A középiskolás diákok az Évkönyv készítésekor digitális munkarendben tanultak, így az 
osztályokról csoportképek nem készülhettek.

A tablókat összeállította: Kondor Ágnes Anna 
igazgatóhelyettes
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Pedagógusok,csoPortok,osztÁlyokfotói
In
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Vörös SáraVénosz JózsefSümegi Péterné

Sikerné Nagy MáriaPintér JánosKesztyűs ÁgnesIzsák Kálmán




