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A szer kesz tő elő sza va

Er dé lyi ma gyar tör té nel münk moz gal mas sá gá ból mi is meg kap-
tuk a ben nün ket meg il le tő sze le tet. Ami ó ta 1994-ben új ra in dult a 
Székelyudvarhelyi Re for má tus Kol lé gi um, ame lyet 1948-ban be zár-
tak és ál la mo sí tot tak, ese mény ese ményt ér, és nem mond hat juk el 
ma gunk ról, hogy perc nyi nyug tunk le het.

Egy fe lől ke se rű en ta pasz tal juk, hogy az 1948–1994 kö zött 
el telt 46 esz ten dő meg tet te a ma gá ét, és az egy há zi is ko lák 
el len irá nyu ló gyű lö let mag nem ma radt a föld ben, ha nem ki-
nőtt, és szár ba szök ve ter mést rej te get, kü lön bö ző em be rek 
gon dol ko dá sá ban és em be ri dön té sek for má já ban. Más fe lől 
bol do gan nyug táz zuk, hogy az ÚR Is ten meg ele ve ní tő ere je 
fel hasz nált min ket, a mai kol lé gi um ne ve lő it-di ák ja it, hogy 
az is ko la új ra in dul jon, nö ve ked jen, te re bé lye sed jen. Ugyan ak-
kor meg ál la pít juk, hogy még nem ér tünk cél ba. Az év ről-év re 
erő sö dő is ko la ar ra buz dít ben nün ket, hogy tálentumainkat a 
le he tő leg job ban ka ma toz tas suk, mert az arat ni va ló sok. Er-
re kö te lez ben nün ket múl tunk pantheonja is, ahon nan bíz ta tó 
te kin tet tel fi gyel a refis Beth len Já nos, Baczkamadarasi Kis 
Ger gely, Be ne dek Elek, Gönc zi La jos, Ra vasz Lász ló – hogy 
csak né há nyu kat em lít sük.

Je le nünk te le van ese ménnyel: a min den na pi élet ne ve lő 
mun ká ját ren ge teg szer ve zé si mun ka szö vi át. Egy maj da ni tör-
té net író nak sok te en dő je lesz, ha ezt a kort az ar chí vu mok és 
le vél tá rak ada ta alap ján meg akar ja ír ni. Ké pes az em ber vissza-
ját sza ni a múl tat, és ben ne he lyet biz to sí ta ni az ér zel mek nek, 
örö mök nek, könnyek nek vagy fáj dal mak nak? Úgy gon dol juk, se-
gít sé gül jö het majd az év könyv. Ben ne le nyo ma tát ad juk mind an-
nak, amit a ma guk ri deg sé gé ben a le vél tá ri ada tok tük röz nek, 
ha tük röz nek.

Még ha a 2006–2007-es tan évet a ma ga tel jes sé get kép te le nek 
va gyunk is a könyv lap ja in új ra ját sza ni, de mint csepp ben a ten ger, 
ben ne van a Re for má tus Kol lé gi um egy éves éle te. Mi hi te le sít jük, 
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mert mi él tük át. Fo gad ja az ol va só sze re tet tel! Mi ír tuk, az éle tünk-
kel, akik az ősi is ko la fa lai kö zött Is ten ál dó ha tal má nak ol tal má ban 
ör ven de zünk.

a szer kesz tő
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Je len tés a 2006–2007-es tan év ről

A Baczkamadarasi Kis Ger gely Re for má tus Gim ná zi um 323 ta nu ló-
val kezd te a tan évet, amely ből 26 el sős és 61 kis gim na zis ta ta nu ló 
volt. Év köz ben tá vo zott 5 ta nu ló és be fo gad tunk 4 ta nu lót. A tá vo zók 
kö zött volt egy kis ma ma, aki az es ti ta go za ton be fe jez te ta nul má nya-
it, és saj nos volt egy ta nu ló, Bo kor Má ria Mag dol na, aki el hagy ta az 
is ko lát an nak el le né re, hogy korábban ösz tön dí jat is ka pott. A töb bi 
3 ta nu ló más is ko lá ba ké ret te át ma gát, mi vel vi dé ken lak nak.

A nyá ri év zá rás szám ve té se sze rint há rom ta nu ló pót vizs gá zott 
ro mán nyelv ből (XI. B) és há rom ha to di kos ma te ma ti ká ból: mind a 
ha ton át men tek.

Az egy há zi érett sé gin az 58 ta nu ló ból 55 ka pott dip lo mát. Az ál-
la mi érett sé gin mind az 58 di ák át ment (hár man az őszi vizs ga idő-
szak ban)

A ta nul má nyi ered mé nyek szem pont já ból a leg ered mé nye seb bek 
a ha to di kos ta nu lók vol tak, a két el ső, tí zes mé di á val. A leg si ke re-
sebb középiskolás ta nu ló Kris tály Lász ló volt, 9,97-es osz tály zat tal.

A tan tárgy ver se nyen a leg jobb ered ményt Ma da ras Mi hály ér-
te el, aki az or szá gos ma gyar nyelv és iro da lom olim pi á szon vett 
részt.

A Gordiusz ma te ma ti kai ver se nyen a Har gi ta me gyei sza ka szon 
a 865 részt ve vő ből 56 a mi is ko lán kat kép vi sel te. A ti zen egye di ke-
sek csa pa ta a pont szám össze sí tés alap ján az el ső lett. A csa pat két 
tag ja, Ber ki At ti la és Ben ce Bé la a har ma dik dí jat kap ta.

Is ko lánk ta nu lói ak tí van részt vet tek több sportver se nyen, és 
dí jat sze rez tek a ci vil szer ve ze tek és is ko lák ál tal szer ve zett ve tél-
ke dők ről. At lé ti ká ból a deb re ce ni baj nok sá gon Waum Kon rád és 
Bartha Si mon Zsom bor ér mes baj no kok let tek.

A ne ve lő mun ka Bekő Ist ván is ko la lel kész, az osz tály fő nö kök és 
az is ko lai ta nács adók tö rő dé sét, kö vet ke ze tes sé gét, is ko lánk jó hír ne-
vét di csé ri. A reg ge li áhí tat a min den nap ok szer ves ré szét ké pe zi.

Az is ko la lel kész na pon ta kö vet te, se gí tet te az áhí tat meg tar tá sá-
val meg bí zott di á ko kat az ál ta la el ké szí tett „Ige-be osz tás” alap ján. 



12

A bib lia órák ha von ta, a meg hir de tett té ma je gyé ben vol tak meg tart-
va. Az osz tály fő nö kök egy 24 órás to vább kép zé sen vet tek részt a Me-
gyei Tan fel ügye lő ség prog ram ja sze rint.

Min den na gyobb egy há zi, nem ze ti és is ko lai ün nep is ten tisz te let-
tel kez dő dött. A váradi Lorántffy Zsu zsan na Re for má tus Gim ná zi-
um sport pá lyá ja vé del mé re szolidarizáló ima tün te tést kez de mé nyez-
tünk.

Ta nu ló ink gyak ran ki rán dul tak. A test vér is ko lai kap cso lat ápo lá-
sa ér de ké ben a bu da pes ti Ve res Pé ter Gim ná zi um ba két osz tá lyunk 
lá to ga tott el a ta va szon, a X. A és a X. B osz tály. A X. B osz tály egy 
nagy sza bá sú kör nye zet vé del mi kam pány ban vett részt, amely a 
Homoród völgy meg tisz tí tá sát ered mé nyez te.

A di ák pres bi té ri um pél dát ad va a töb bi ma gyar is ko lá nak, be je-
gyez tet te ma gát a bí ró sá gon mint non-pro fit szer ve zet és bank szám-
lát nyi tott.

Gaz da sá gi gya ra po dás.
Tő kés Zsolt igaz ga tó erő fe szí té se i nek kö szön he tő az ét kez de és a 

bent la kás fel újí tá sa és a tor na te rem át ala kí tá sa és mo der ni zá lá sa.
Nem si ke rült át ven ni a Be ne dek Elek Ta ní tó kép ző től a la bo ra tó-

ri u mo kat. El vár tuk, hogy a Székelyudvarhelyi ön kor mány zat ha té-
ko nyab ban tá mo gas sa is ko lán kat.

A Be ne dek Elek Ta ní tó kép ző ve ze tő sé ge vissza uta sí tot ta a Re for-
má tus Kol lé gi um mal va ló egye sí té si ter vet, ame lyet Pap Gé za püs-
pök úr és Bondor Ist ván me gyei tan fel ügye lő úr is mer te tett a két 
is ko la tan tes tü let ének kö zös ér te kez le tén. Így a mi is ko lánk erő sí ti 
to vább fe le ke ze ti ar cu la tát, gya ra pít ja a ta nu lók szá mát és azo kat a 
ja va kat, ame lyek a fél év szá zad alatt fogy tak és pusz tul tak.

Ezért a 90. zsol tárt, a Ma gyar Re for má tus Vi lág ta lál ko zó ve zér-
igé jét „Ke ze ink mun ká ját tedd ma ra dan dó vá” a min den na pi mun-
kánk bá to rí tá sá nak te kint jük.

Az Igaz ga tó ság ne vé ben
Popa Já nos
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A re for má tus kol lé gi um
(Tan év nyi tó be széd a székelyudvarhelyi 

re for má tus kol lé gi um ban)

A Kol lé gi um is mét Kol lé gi um má lett.
A ha gyo má nyos ma gyar is ko la rend szer ben a kol lé gi um azt a tan-

in téz ményt je len ti, ame lyik ben egy más mel lett több tag in téz mény 
lé te zik: ál ta lá nos is ko la, kö zép is ko la, in ter ná tus, ét kez de stb. A 
2006–2007-es tan évet úgy kezd het jük, hogy ezt a ré gi ne vet is mét 
büsz kén hord hat juk.

1994 őszén egy osz tállyal meg kez dő dött a székelyudvarhelyi re for-
má tus kol lé gi um tör té ne té nek leg újabb kor sza ka. Ak kor még csak 
leg me ré szebb álom nak tűn he tett, hogy az 1670-ben ala pí tott is ko la 
egy ko ron majd úgy mű köd het, mint ré gen! Ma, 2006. szep tem ber 
15-én büsz kén je lent jük: nem csak gim ná zi u munk van, hu mán/re ál 
szak kal, ha nem van in ter ná tu sunk, van V-es és VI-os osz tá lyunk, és 
van nak el ső se ink. Erő tel je sen kör vo na la zód ni lát szik az Er dé lyi Re-
for má tus Egy ház ke rü let nek székelyudvarhelyi is ko la ter ve, amely 
az al só ta go zat tól a fel ső ig ter je dő rend szer ben gon dol ko dik.

Mi, akik az új ra in du lás óta együtt élünk ez zel az is ko lá val, hit tel 
vall juk előt te tek, hogy Is ten nek ter ve van ve lünk, ter ve ez zel az in-
téz ménnyel. Elég, ha a fel vá zolt röp ke tör té net mel lé hoz zá tesszük, 
hogy ami kor je len leg az ál lam meg szün te ti a ta ní tó kép zés kö zép is-
ko lai rend sze rét, ak kor Is ten gon dos ko dik ar ról, hogy az egy ház nak 
is ko la épü let ében to vább mű köd jön az ok ta tás/ne ve lés, to vább ha lad-
jon az a szel le mi-lel ki vo nal, amely 1670-ben gróf Beth len Já nos ál-
tal Székelyudvarhelyen kez de tét vet te.

Ked ves El ső sök! Is ten ho zott ti te ket! Örü lünk nek tek, és kí ván-
juk, hogy le gye tek ta ní tó nő tök nek szor gal mas ta nít vá nyai! Fi gyel-
je tek sza vá ra! Ta nul já tok meg mind azt, ami re ő meg ta nít ti te ket! 
Sze rez ze tek örö met szü le i tek nek és ne künk a jó je gyek kel. Nö ve ked-
je tek test ben és lé lek ben egy aránt! Is ten se gít sen ti te ket!

Ked ves Ötö di ke sek! Is ten ho zott ti te ket! Örü lünk, hogy a Szé-
kely udvarhelyi Re for má tus Kol lé gi um ba je lent kez te tek! Érez zé tek 
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jól ma ga to kat eb ben az is ko lá ban! Szor gos kod ja tok a ta nu lás ban, 
sze rez ze tek jó ered mé nye ket! Ed dig ta ní tó nő tök volt, mos tan tól osz-
tály fő nö kö tök lesz. Új év, új kör nye zet, új rend. Is ten se gít sen ti te-
ket!

Ked ves ki len ce di ke sek! Fá rasz tó nak in dult a nyár, meg nyug ta tó-
an ért vé get. Vizs gák, el osz tá sok, fel vé te li, ered mény hir de tés és jól 
ki ér de melt pi he nés után bir tok ba ve szi tek a re for má tus gim ná zi um 
tan ter me it. Is ten ho zott! Kí ván juk, hogy ta nu lá so tok kal, ma ga vi se-
le te tek kel le gye tek szü le i tek örö mé re, mind annyi unk nak büsz ke sé-
gé re. Is ten se gít sen ti te ket!

Ked ves ha to di ko sok, és tíz-ti zen ket te di ke sek! Hoz zá tok úgy szó-
lok, mint ré gi is me rős höz. Is ten ho zott ti te ket! Úgy né zünk rá tok, 
mint a szü lő néz gyer me ké re, akit kis ide ig nem lá tott. Há lát adunk 
Is ten nek, hogy mind meg vagy tok, hogy meg tar tott ti te ket! Ti már is-
me ri tek a ház szo ká sát, rend jét, az atyai ház ízét. Most új ra, ki tárt 
ka pu val fo gad ben ne te ket, és ar ra biz tat, hogy a 2006–2007-es tan-
év ben is se rény ked je tek a ta nu lás ban, és for go lód ja tok az er köl csös 
ke resz tyén élet mód ban, amely min den refist kö te lez. Fo gad já tok sze-
re tet tel új test vé re i te ket, le gye tek a ki csi nyek nek őri zői, mint va la-
mi őr an gyal ok! Is ten se gít sen ti te ket!

Ked ves Ta ná rok, Ta ní tók! Kí vá nom, hogy érez zé tek hasz nos nak 
ma ga to kat az idei tan év ben is! Is ten hal moz zon el gaz da gon ti te-
ket ál dá sá val, hogy gyer me ke it ta nít sá tok és ne vel jé tek a ka pott 
tálentumok alap ján. Őriz ze meg hi te te ket, hogy a szol gá lat, ami re 
vál lal koz ta tok nem ér tel met len, hogy Is ten mun ka tár sai le het tek az 
Ő kert jé ben. Ő ad jon nek tek sok tü rel met és sze re te tet! Is ten se gít-
sen ti te ket, hogy ma gyar ke resz tyén éle te tek ál tal pél dái le hes se tek 
a re á tok bí zott ge ne rá ci ók nak!

A 90 zsol tár sza va i val kí vá nom min den ki éle té re Is ten nek gaz-
dag ál dá sát eb ben a tan év ben: Le gyen ve lünk Is te nünk nek, az Úr-
nak jó in du la ta! Ke ze ink mun ká ját tedd ma ra dan dó vá, ke ze ink mun-
ká ját tedd ma ra dan dó vá!

Bekő Ist ván
lel ki pász tor
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Az er dé lyi re for má tus kol lé gi u mok kö zös 
tan év nyi tó ja

Nagyenyed, 2006. szep tem ber 22–23

2003-ban Székelyudvarhelyen ha gyo mányt te rem tet tünk az zal 
a kez de mé nye zés sel, hogy az er dé lyi re for má tus kol lé gi u mok az 
új is ko lai évet kö zös tan év nyi tó val in dít sák, ame lyik nek leg ün ne-
pé lye sebb pil la na ta a tan év nyi tó is ten tisz te let le gyen. 2006-ban 
Nagyenyed adott he lyet a kö zös év in dí tás nak. A székelyudvarhelyi 
re for má tus kol lé gi um ból négy ta gú kül dött ség vett részt a ren dez vé-
nyen: Tő kés Zsolt igaz ga tó, Bekő Ist ván lel ki pász tor, va la mint Nagy 
Bar na (XII. B) és Fü löp Sán dor (XI. B) di á kok.
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Tonk Sán dor egy ház ke rü le ti fő gond nok tan év nyi tó be szé de

Ked ves di á kok, ta ná rok és szü lők!

En ged tes sék meg, hogy tan év nyi tó ün nep sé gün kön el ső sor ban a di-
á kok hoz szól jak, hi szen az ők tar so lyá ba igyek szik az em ber út ra va-
lót he lyez ni az előt tük ál ló is ko lai év re, de ta lán nem csak egy év re. 
Az el kö vet ke ző gon do la to kat ké rem, fo gad ja sze re tet tel min den tan-
év kez dő di ák, szü lő és ta nár is.

A Szent írás a ránk bí zott drá ga kin csek őr zé sé re int. Én a ránk 
bí zott drá ga kin csek, örök sé günk két, vé le mé nyem sze rint ki emel-
ten fon tos ré szét sze ret ném a fi gyel mük be aján la ni: nyel vün ket és 
kör nye ze tün ket.

Nyel vünk. Őszin tén szól va egy nem rég le zaj lott egye te mi fel vé te-
li vizs ga ered mé nyei kész tet tek ar ra, hogy most el ső he lyen be szél-
jek örök sé günk ezen ré szé ről: az anya nyelv ről. A ko lozs vá ri Pro tes-
táns Te o ló gi ai In té zet fel vé te li vizs gá ján a je löl tek dön tő több sé ge 
ri asz tó an gyen gén sze re pelt a ma gyar nyelv és iro da lom vizs gán. Ez 
a tény már csak azért is el gon dol koz ta tó és ag gasz tó, mert egy részt 
már je len ség, hi szen az elő ző évek ben is ha son ló volt a hely zet, más-
részt pe dig, mert egy olyan pá lyá ra ké szü lők nél ta pasz tal juk, akik 
anya nyelv ükön, ma gya rul be szél ve és ír va kell gya ko rol ják majd 
egész éle tük ben vá lasz tott hi va tá su kat.

Na gyon gyak ran ér te ke zünk ma nap ság a meg ma ra dá sunk ról, an-
nak szük sé ges sé gé ről és fel tét ele i ről. Ked ves enyedi di á kok, ked ves 
tan év kez dő di á kok Er dély-szer te! Ad dig va gyunk mi ma gya rok, amíg 
ma gya rul be szé lünk, ma gya rul gon dol ko dunk, amíg fel vál lal juk ma-
gyar vol tun kat és mi több: büsz kék is va gyunk er re. Mert igen is büsz-
kék le he tünk rá. Tud já tok-e, hogy a 13. szá zad kö ze pé ről szár ma zó 
Óma gyar Má ria-si ra lom szö ve gét mi még a mai nap is ért jük kö zel 
800 éve (!), hi szen szó kincs ét mind a mai na pig hasz nál juk! Shakes-
peare drá má it a mű velt an gol már csak szó tár se gít sé gé vel ké pes 
el ol vas ni, mi vel annyit vál to zott nyel vük az el múlt 400 év so rán. A 
mi énk meg tar tot ta nyelv ta nát és szó kincs ét. Nem volt haj lan dó be le-
si mul ni, be le ol vad ni a nagy nyel vi for ga tag ba. És re mé lem, hogy nem 
is fog, hogy nem lesz majd egy csö ke vé nyes nyelv, egy „netmagyar” 
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vagy még in kább vi lág há lón vég zett ma ko gás. Jó len ne, ha leg alább 
ad dig el jut nánk gon do lat ban, hogy ma gyar nak len ni nem szé gyen! 
S hogy az anya nyelv szá munk ra a nem ze ti össze tar to zás, a meg ma-
ra dás pil lé re. „Az anya nyelv, a min dig tá ma dott”, ame lyért oly so kat 
tet tek az Enyeden ta nult Apá czai Cse re Já nos, Geleji Ka to na Ist ván, 
Kőrösi Csoma Sán dor, Misztótfalusi Kis Mik lós és a ma élők kö zül 
Sü tő And rás, meg so kan má sok. Anya nyel vünk el sa já tí tá sa jo gunk 
és kö te les sé günk. Hasz ná la tá nak bár mi lyen kor lá to zá sa lé tünk ben 
fe nye get, de tu da tos vagy nem tu da tos el sat nyí tá sa, el sze gé nye sít se 
is. A ma gyar ság és a ma gyar nyelv jö vő je mé lyen össze fo nód nak. Egy 
deb re ce ni pro fesszor asszony sze rint ha lá los ve sze de lem ben él nyel-
vünk, és mi úgy vi sel ke dünk, mint ha nem ven nénk ész re a ba jo kat. 
Most vég ve szély fe nye get min ket, amit nem fo gunk túl él ni. Anya-
nyel vünk vég ső meg sem mi sü lé sét je len ti a je len leg fo lyó vi lág gyar-
ma to sí tás. Egyik el ső je le anya nyel vünk el mú lá sá nak: éke ze te ink és 
kö tő sza va ink el vesz té se. Fi gyel jük csak meg az sms-ek és e-mailek 
nyel ve ze tét! Igény te len ség, pon gyo la ság, nyel vi szür ke ség és pri mi-
tív ség jel lem zi. Nem min den nyel vész szak em ber ilyen bo rú lá tó, de 
nyel vünk rom lá sá nak lát ha tó je le it na pon ta ta pasz tal hat juk a mé di-
ák ban. Ad ja Is ten, hogy a ma gyar nyelv, mely kö rül be lül 3000 éve 
éli önál ló éle tét, még so ká ig él jen! S hogy az anya nyelv ne egyet len 
bo tunk, fegy ve rünk le gyen, ha nem a ki mű velt, mi nő sé gi ma gyar em-
be ré le gyen. Kányádi Sán dor Szé che nyi Ist vánt idéz ve mond ja, hogy 
ő nem a ma ma gyar ja it sze re ti, ha nem a jö ven dő ma gyar ját. Még pe-
dig az okos, ta nult ma gyar em bert. Mert meg ma ra dá sunk egyik alap-
fel té te le, hogy ki mű velt, mi nő sé gi em be rek ké pez zék a ma gyar nép 
több sé gét. Egy kis nép iga zi jo ga az élet hez: hogy kü lönb. S ez két sze-
re sen is vo nat ko zik re ánk, er dé lyi ma gya rok ra. Mi nem csak ki csik 
va gyunk, de el len sé ge ink ből aka runk ba rá to kat és tár sa kat ala kí ta-
ni. Sú lyun kat, tár sa da lom for má ló sze re pün ket csak ki vá ló ság gal, 
ma gunk ne me sebb rend jé vel és kö ve tés re hí vó pél dá val sze rez het jük 
meg. Ez a Né meth Lász ló sze rin ti mi nő ség for ra dal ma!

Ilye nek le gye tek Ti, a ma tan évet kez dő di á kok!
Kör nye ze tünk. Ez alatt nem csak a kör nye ző ter mé sze tet ér tem, 

ha nem ál ta lá ban mind azt, amit a Te rem tő re ánk bí zott, mint drá ga 
kin cset: az az a tár gyi, em be ri és szel le mi tár há zát a min ket kö rül ve-
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vő min den ség nek. Egy ne ves er dé lyi gon dol ko dó és te o ló gus ír ta: gyö-
kér te len min den élet, amely el sza kad at tól a kör nye zet től, amely be 
be le te rem te tett. A szü lő föl det és a hont nem le het sze ret ni, ha nem 
is mer jük azt úgy, amint a kü lön bö ző tá jak sa já tos sá gá ban és szép-
sé gé ben szem től szem be áll ve lünk. Ön ma gun kat sem is mer jük és 
nem ért jük, csak ab ban az össze füg gés ben, amely ben élünk. Ves sük 
em lé ke ze tünk be, szí vünk be eze ket a gon do la to kat, ma a globalizált 
vi lág ban, az egye sült Eu ró pa nyúj tot ta el ván dor lá si le he tő sé gek vi lá-
gá ban. Az idé zett szer ző Tavaszy Sán dor, az el ál ta lá no sí tott élet el len 
til ta ko zott, az el len a szür ke élet el len, amely le het ugyan di va tos, 
de min den moz za na tá ban egy ki vá gott min tá hoz van szab va. So kat 
hal lunk ma a kör nye zet vé de lem ről, az ez zel kap cso la tos uni ós el vá rá-
sok ról, me lyek va ló ban fon tos és szük sé ges ten ni va lók ról szól nak. De 
va jon mi kor szü le tik tör vény a szel lem vé del mé re, a szel le mi, lel ki, 
nyel vi stb. kör nye zet szennye zés meg fé ke zé sé re?! Mi kor nyil vá nít ják 
kör nye zet szennye zés nek az il le té ke sek mind azt, ami ma sok eset ben 
a mé di ák ban vagy a vi lág há lón fo lyik? Mi kor ad juk vissza eb ben a 
fel for dult és fo nák vi lág ban az em ber iránt ér zett tisz te le tet és bi zal-
mat? Így ír Tavaszy Sán dor: „A mai em ber el megy em ber tár sai mel-
lett, el fut a he gyek lá bai alatt, át sza lad a ter mé szet vi rá gos kert je in, 
és nem lát, nem ta lál ko zik, a szó mé lyebb ér tel me sze rint, sem em ber-
tár sa i val, sem a ter mé szet szép sé ge i vel, sem a múlt ba vissza mu ta tó, 
az ál lan dó sá got hir de tő he gyek böl cses sé gé vel.”

Ked ves tan évet kez dő di á kok! Anya nyel vünk és em be ri, szel le mi 
és tár gyi, ter mé sze ti kör nye ze tünk a Te rem tő től örök sé gül ka pott, 
őse ink től meg őr zé sük re és to vább él te té sük re kö te le ző drá ga kin-
cse ink azok, me lye ket ma az előt te tek ál ló tan év re és to vább ra is 
szí ve tek re he lye zek. Tisz ta szív ből kí vá nom, hogy őriz zé tek és gya-
ra pít sá tok mind eze ket, ősi hi te tek szel le mé ben, a hű ség és a jó ság 
fegy ve re i vel! Amit a Beth len Kol lé gi um jel mon da tá nak mai ér tel me-
zé se kí ván.

Mind ezek ben Is ten Ti te ket így se gél jen, Is ten Min ket így se gél jen!

Tonk Ist ván
az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let

ügy ve ze tő fő gond no ka
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Szigethy Tor na csar nok

Mi ért va gyunk mi re for má tus is ko la?
Nem azért, mert hi va ta los sza bá lyo zók hi á nyá ban is el is mer jük 

az Egy ház fenn ha tó sá gát. Nem is azért, mert re for má tus fe le ke ze tű 
di ák ja ink van nak.

Ta lán azért, mert a val lá si több szí nű ség ben ma gunk ki csiny sé gét 
fel is mer ve, pró bál juk az Úr nagy sá gát tisz tel ni. Egy mást ész re vé ve, 
ta lál ni egy jó szót, ha csak ez ál tal is, de se gí te ni má so kon. Ha ezt 
fel tud juk vál lal ni, ak kor is ko lánk vál to zá sai, fej lő dé se nem vé let len-
sze rű ese mé nyek, fo lya ma tok, ha nem a Gond vi se lés fo lyo má nyai. 
Mind azok szá má ra, kik a ma guk he lyét és sze re pét fel is me rik és 
el is me rik az Úr vi szony la tá ban, vé let len és sze ren cse nem lé te zik, 
csak a Gond vi se lés mun kál ko dik.

Egy pél da áll jon ta nú bi zony sá gul a le ír tak hoz.
Mű em lék épü le tek kö zé va la mi kor fel épí tet tek egy „ide ig le nes” 

épü le tet, mint két „kon ti nens” kö zött egy „szi get”, mely test- és szel-
lem ne ve lé si tér ként szol gált mint tor na te rem, vagy akár dísz te rem, 
épí té si anya gok kí sér le ti he lye, de le bont ják és össze köt ve a ré git az 
új jal, be zár ják az ud vart, lét re hoz va ez ál tal az egy sé get.

Így volt el kép zel ve, de köz be szólt az el ső vi lág égés, majd a „ha-
ta lom vál tás” ér dek te len sé ge, mely nap ja in kig is tart. Az épü le tek 
össze ál lí tá sa ugyan az, de az ál la ga rosszabb. Hi ány zik a „ha ta lom” 
tö rő dé se, most már tör vé nye sí tett mó don, a restitúcióra va ló hi vat-
ko zás sal, már mint ar ra, hogy a tu laj don jog öt ven év in gyen bi tor-
lá sa után, vissza szállt a Re for má tus Egy ház ra. Sem mi be ru há zás, 
sem mi fej lesz tés nem le het sé ges ál la mi pén zek kel, pe dig a ben ne 
mű kö dő is ko lák di ák jai csu pa be csü le tes ro má ni ai adó fi ze tők gyer-
me kei!

Tény, hogy az idő vas fo ga meg dol goz ta az épü le te ket. A leg-
rosszabb és hi á nyo sabb ál la pot ban le vő ó-kol lé gi u mot, a vissza szol-
gál ta tás előtt újí tot ták fel!

A ma ga jel leg ze tes sze rény sé gé ben, 1994-ben új ra in dult a „re for-
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má tus is ko la”, mint ok ta tá si for ma, a Re for má tus Kol lé gi um épü le-
te i ben, szét szór va.

Gyö ke ret fo gott és nem hagy ta ma gát. El ju tott a hír Ame ri ká ba 
is. Volt di ák ja a Kol lé gi um nak, idős Szigethy Bé la hit te, mert az út-
ra va ló bő sé ges volt, hogy lesz új ra ter més. Anya gi lag se gí tet te a ma 
rá szo ru ló it, mert oly „so kat” ka pott az ősi scholától. Annyit, hogy csa-
lád já nak is ju tott. Fia, if jú Szigethy Bé la, Édes ap já nak tisz te leg ve, 
de ál ta la a Székelyudvarhelyi Re for má tus Kol lé gi um nak is, je len tős 
össze get aján lott az is ko la ja vá ra. Ná das Gab ri el lát ren del te a Gond-
vi se lés köz ve tí tő nek. Ta lán en gem fo ga dó nak.

Kér ték a fej lesz té si el kép ze lé se ket. Szigethyék a tor na ter met, a 
„szi ge tet” vá lasz tot ták.

Er re az év re a te tő szer ke zet fel újí tá sát vet tük terv be, de nem az 
el kép ze lé sek nek meg fe le lő en si ke rült. Em ber is el in dít hat la vi nát, 
aka ra tán kí vül, ha a kö rül mé nyek is „se gí tik”. Va la hogy így „si ke-
rült” a mi ese tünk ben is. A vál lal ko zó meg ol dot ta a hely ze tet, mert 
az em be rei meg nyi tot ták a mun ka fron tot, de nem csak a terv be vet-
tet, ha nem az el kö vet ke ző ket is. Így lett a több éves mun ká ból, azon-
na li. A nagy ja még az őszön kész lesz.

Re mél he tő leg jö vő re, a Szigethy csa lád és Ná das Gab ri el la je len-
lét ében, fel avat hat juk majd a tel je sen kész, min den igény nek meg fe-
le lő Szigethy Tor na csar no kot.

Tő kés Zsolt
igaz ga tó
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Lel ké szi be szá mo ló a 2006–2007-es tan év ről

A re for má tus gim ná zi um di ák sá gá nak fe le ke ze ti szín ké pe Er dély 
há rom tör té nel mi egy há za kö zött osz lik meg: re for má tus, ró mai-ka-
to li kus, uni tá ri us. Az is ko la 11 osz tá lyá ban a 2006–2007-es tan év-
ben 322 di ák járt össze sen, amely szá za lék sze rin ti el osz tás ban a 
kö vet ke ző fe le ke ze ti arányt mu tat ja:

Re for má tus: 54%
Ró mai-ka to li kus: 35,2%
Uni tá ri us: 11,8%.
Ez az arány osz tá lyon ként vál to zik at tól füg gő en, hogy ele mi, ál-

ta lá nos vagy kö zép is ko lai osz tály ról van szó. Az utób bi ak ban fe le-
ke ze ti szem pont ból néz ve erő tel jes arány kü lönb ség ta pasz tal ha tó a 
te o ló gia és in for ma ti ka osz tá lyok kö zött.

Az is ten tisz te le tek és áhí ta tok a meg szo kott rend sze rint tör tén-
tek a 2006–2007-es tan év ben is. A IX–XII osz tá lyok hét kez dő is ten-
tisz te le té re 8:30 és 9:00 óra kö zött ke rült sor a temp lom ban. Eze ken 
az al kal ma kon Lász ló Zol tán ze ne ta nár vé gez te a kán to ri szol gá la-
tot. Ugyan csak hét főn ke rült sor az I., az V. és a VI. osz tály hét kez dő 
áhí ta tá ra is, ame lyet az osz tály te rem ben tar tot tunk. Eze ken az áhí-
ta to kon az ének ta nu lás ban és ének lés ben gi tár ral köz re mű kö dött 
Rus Ad ri enn Tí mea és Fü löp Sán dor a XI. B osz tály ból. Az I. osz tály 
ese té ben az áhí tat kö tet len rend sze rint tör tént: a di á kok, gi tá ro sok 
és lel ki pász tor kör be ül tek a föl dön, és az ének-ige-ima alatt vé gig 
ül ve ma rad tak.

A re for má tus gim ná zi um lel ki kö zös sé gé re jel lem ző, hogy min-
den na gyobb egy há zi és is ko lai ese mény is ten tisz te le ti, vagy igei ke-
ret ben tör tént. A tan év kez dő és bal la gá si is ten tisz te let ige hir de tő je 
a 2006–2007-es tan év ben An tal Zol tán es pe res.

A reg ge li áhí tat meg tar tá sa a min den nap ok szer ves ré szét ké pe-
zi. Az áhí tat rend je az el múlt évek so rán ala kult ki: a na pi ige ol va-
sás után a di á kok el mond ják ÚR imá ját. Az osz tá lyok reg ge li áhí ta-
tot kü lön-kü lön tart ják, az el ső ta ní tá si óra előtt. A textuáriumot 
az is ko la lel kész ké szí ti el és oszt ja ki az osz tály fe le lő sök nek, akik 
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el vég zik a szol gá la tos di á kok be osz tá sát. Az is ko la lel kész el len őr zi, 
hogy a szol gá la tos di á kok fel ké szül tek-e az áhí tat meg tar tá sá ra, és 
na pon ta más-más osz tály ban vesz részt az áhí ta to kon. Ilyen kor az 
is ko la lel ké sze ve ze ti az áhí tat rend jét. Hi ány zó ese tén a lel kész in-
téz ke dik a he lyet te sí tés ről.

A bib lia órá kat a 2006–2007-es esz ten dő ben is jel le mez te az elő-
ző esz ten dők ben fel me rült prob lé ma: a meg hir de tett al kal mak ra 
kint la kó di á kok nem jöt tek vissza, s csak pár bent la kó di ák jött el. 
Lé vén, hogy a di á kok nak je len tős ré sze in gá zik, má sik ré sze a vá-
ros ban la kik, és csak ki csiny há nya da bent la kó, a dél utá ni fog lal ko-
zá sok ál lan dó gon dot je len te nek. Eh hez tár sul még a ta nu lá si hét 
te lí tett sé ge is, a reg gel 7:00-től dél után 15:00 órá ig tar tó is ko lai prog-
ram. Ezt a prob lé mát a lel ki pász tor a lyu kas órák rend sze res el vál la-
lá sá val pró bál ta át hi dal ni.

A ta ná ri bib lia órák ha von ta ke rül tek meg szer ve zés re a ta ná rok-
kal va ló elő ze tes egyez te tés alap ján a hó nap el ső csütörtöke es té jén, 
vagy egy má sik dél utá non,

A lelkigondozói be szél ge té sek nek a leg több eset ben a lel ké szi szo-
ba (újab ban: Tá masz pont) adott he lyet. Ezen kí vül na pon ta adó dott 
le he tő ség rö vi debb-hosszabb ta lál ko zá sok ra a szü ne tek ben vagy az 
órák után.

A lelkigondozói mun ka kü lön te rü le tét ké pe zi az al ka lom, ami kor 
a lel ki pász tor nak az egyes osz tály fő nö kök kel vagy egye dül meg lá to-
gat ja a di á ko kat. Eze ken az al kal ma kon fő leg ta nul má nyi és fe gyel-
mi kér dé sek meg be szé lé sé re ke rült sor.

A lel ki pász tor ál lan dó jel leg gel se gít az is ko lai ren dez vé nyek 
meg szer ve zé sé ben, le ve ze té sé ben, ün ne pi mű so rok meg tar tá sá ban. 
Kez de mé nye zé sé re 2007. má ju sá ban az is ko lá ban zsol tár ének lő ver-
seny meg tar tá sá ra ke rült sor.

A né met or szá gi Gustav Adolf Werk köz ve tí té sé vel test vér is ko lai 
kap cso lat ki épí té se kez dő dött a Rostock-i Christophorus is ko lá val. 
A ke let-né met or szá gi is ko lát az ele mi osz tá lyok kal va ló kap cso lat 
ér de kel te. Is mer ke dő le ve lek let tek köl csö nö sen el küld ve, és a né-
met or szá gi is ko la a ta ní tó nők mun ká ját se gí tő is ko lai já ték anya got 
kül dött.

2006 ad vent jé ben az is ko la kó ru sa és ta ná ri ka ra lá to ga tást tett 
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Backamadarason, ahol a kó rus és a lel kész a szol gá la tá val részt vett 
a re for má tus egy ház köz ség is ten tisz te le ti al kal mán.

A 2006–2007-es tan év ben a He gyi Csa lád a kol lé gi um nak ado-
má nyoz ta id. He gyi Ist ván, né hai székelyudvarhelyi lel ki pász tor 
többezer kö te tes ma gán könyv tá rát. A köny vek gon do zá sá ban a lel-
ki pász tor nak ál lan dó se gít sé get nyúj tott a IX. A osz tály ból Nagy Dá-
vid, Máthé Kin ga, Mózes Emő ke és Vass An na má ria, va la mint az V. 
osz tály ból Mol nár Ta más, Paraschiv Dá ni el és Gál Ma ri ann. A köny-
vek tel jes lel tá ri fel dol go zá sá ra a 2007–2008-as tan év ben ke rül sor.

Bekő Ist ván
lel ki pász tor
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A re for má tus el ső osz tály

2006-ban szo kat lan zaj ver te fel az ódon is ko la csend jét. 25 el sős 
di ák, te le élet tel és tu dás vággyal, ost ro mol ta a Re for má tus Gim ná zi-
um Betűországának ka pu ját. Las san be le tö rő dött a csend hez, fe gye-
lem hez szo kott ta ná ri kar és ki se gí tő sze mély zet is az ost rom ál la pot-
ba. És mi fá rad ha tat la nul vet tük sor ra az aka dá lyo kat. Ott ho nos, 
kel le mes kuc kót ren dez tünk be ma gunk nak, ahon nan nem is kí ván-
ko zunk más ho vá. Gyak ran já runk a sé ta té ri park ba ját sza ni, ki rán-
dul tunk a Jé zus-szí ve ká pol ná hoz, meg néz tük a Szé kely tá madt vá-
rat, hogy a tör té ne lem sze le min ket is meg érint sen, meg is mer jük 
szü lő vá ro sun kat. Báb szín ház ba, tánc elő adá sok ra jár tunk, majd ki-
pró bál tuk a Pap kert szán kó zóhe lye it is. Sze ren csé re a szü lők me len-
get tek, for ró te á val, ha nem mi is hó em ber ré vál toz tunk vol na. Részt 
vet tünk a ka rá csonyfa-dí szí té sen és vá sá ron, ta nul va az üz le ti élet 
for té lya it. Majd az ün ne pek után is mét be le len dül tünk a ta nu lás-
ba, ma tek ver se nyen vet tünk részt. Anyák nap já ra kis elő adás sal 
ké szül tünk, amely na gyon jól si ke rült. Re mek kap cso lat ala kult ki a 
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9-es re for má tus test vér osz tállyal, akik meg lep tek mi ku lás kor aján-
dék kal, no meg Mi ku lás sal, majd gye rek nap kor egy fe lejt he tet len 
dél előt tel. A 9-es is el sős lett, együtt ját szot tunk, ver se nyez tünk, 
iz gul tunk, ér té kel tünk, vé gül et tünk-it tunk. Kö szön jük ne kik és 
Lő rincz Má ria osz tály fő nök nek. Év vé ge fe lé már csak la zí tás ra, ki-
rán du lás ra fu tot ta az erőnk ből, így el men tünk a ma ros vá sár he lyi 
ál lat kert be. Út köz ben Korondon agya goz tunk, Parajdon só bá nyát lá-
to gat tunk. Jaj, de ször nyű bá nat bánt, be zár ták az is ko lát – mond ta 
Bá lint az év zá ró ün ne pé lyen, ám a nyár ha mar el re pült és most már 
újult erők kel (még két el ső osz tály) kelt jük élet re az ódon fa la kat, 
ame lyek jól bír ják az ost ro mot.

Szikszai Ré ka Zsuzsánna
ta ní tó nő
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V. osz tály
Új év, új ki hí vá sok

Re mény ked tem, hogy nem fo gom meg bán ni a vál tást. Ugyan is a na-
gyok után kis ötö di ke sek osz tály fő nök ének len ni nem ígér ke zett egy-
sze rű fel adat nak. Az össze rá zó gó lya tá bor ban meg győ ződ het tem, 
hogy ele ven kis csa pat tal van dol gom. Na gyon sok moz gás, já ték, 
a fi úk nak fo ci, kí vül ről fúj ták az összes sztár fi ze té sét, élet kö rül mé-
nye it.

Az el ső fél év en nek je gyé ben telt. Is mer ked tünk, pró bál tunk a 
ta nu lás ra is oda fi gyel ni, be il lesz ked ni, osz tály kö zös sé get al kot ni. 
Több-ke ve sebb si ker rel.

Szer vez tünk osztálybulikat, vol tunk ki rán dul ni Har gi ta-für dőn, 
részt vet tünk ver se nye ken, ka rá cso nyi vá sá ron, is ko lai ese mé nye-
ken. Ki de rült, hogy egye se ket cso da szép hang gal, má so kat re mek 
kéz ügyes ség gel ál dott meg az Ég. A ta nu lás te rén is si ke rült szép 
ered mé nye ket fel mu tat ni.

Ha új ra át gon do lom az el múlt évet, ak kor öröm mel gon do lok 
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azok ra a po zi tív vissza jel zé sek re a szü lök és gye re kek ré szé ről, hogy 
si ke rült ba rát ra lel ni, kel le mes ta pasz ta la to kat, jó pon to kat és je gye-
ket sze rez ni. Ugyan ak kor fájt egye sek hoz zá ál lá sa, ön zé se, nem tö rő-
döm sé ge. De majd min den prob lé ma meg ol dó dik, fel nö vünk fel ada-
ta ink hoz, hi szen er ről szól az élet. De ad dig játssza tok, gye re kek, 
játssza tok…

Vass Im re
osz tály fő nök
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VI. osz tály

Ötö dik ben ott ho nos sá vált az is ko la, ha to di ko sok ként már egé szen 
ma gun ké nak érez tük. Han gos kis csa pat vol tunk, de össze tar toz-
tunk. Sok min den ről szólt az év. Ott vol tunk, ahol le he tett: me se-
mon dó ver se nyen, tá jé ko zó dá si- és at lé ti ka ver se nyen, ko sár lab da-
baj nok sá gon, tan tárgy ver se nye ken s ter mé sze te sen osztálybulikon 
és ki rán du lá so kon. Meg min den nap a föld szin ti osz tály te rem ben, 
ahol min dig tör té nik va la mi.

Ezért fur csa ki csit vissza te kin te ni, mert fel le het so rol ni az ese-
mé nye ket, de ha csak er re ügye lünk, el sik lik a fi gyel münk va la mi 
na gyon fon tos fe lett. Nem le het meg mon da ni, pon to san mi kor tör-
tént, mert nem egy meg ha tá ro zott na pon, sok kal in kább min den 
egyes na pon, amit itt töl töt tünk. Ki ala kult az Osz tály. Az az osz tály, 
ami nem len ne ugyan olyan Abrán Mó ni ka fi gyel mes te kin te te, An-
tal Zo li sze re lő haj la mai s ked ves szét szórt sá ga, az egyéb ként bé-
kés An tal Arni mó kás há bo rús ké szen lé te nél kül. Bi zony érez he tő en 
más volt, mi kor má so dik fél év től szü lei el köl tö zé se mi att el ment az 
is ko lá ból „Nagyerejű” Bá lint At ti la, ked ves ar ca, egye nes te kin te te 
még min dig előt tünk van. Sok szem pont ból tény leg em lé kez te tett a 
me se hő sök meg men tő jé re, akit olyan jól ala kí tott az évvégi elő adá-
son. So kak nak hi ány zott Magyari La ci vic ces sé ge is, aki szin tén tá-
vo zott má so dik fél év re. Év ele jé től csat la koz tak vi szont újak is hoz-
zánk. Ko vács Zsu zsa éles esze és talp ra esett sé ge el fe led te ti, hogy ő 
a leg fi a ta labb az osz tály ból, Lász ló Alpár csen des sé gét pe dig min-
den ta nár pél da ként hoz za fel han go sabb fiú tár sa i nak. Bándi Nán di 
már év ele jén ma ga sabb volt, mint az oszi, de szí ve is nagy. Szü lei 
nagy lel kű ség ének kö szön het jük kel le mes szál lás he lyün ket farcádi 
ki rán du lá sunk al kal má val. Ez út tal is sze ret nénk kö szö ne tet mon da-
ni ked ves sé gü kért. Rejtett képességekre is fény derült: a máskor oly 
csendes Béla Erika Vitályos Rékával együtt elkápráztatott minket 
csodás hangjával a zsoltáréneklő versenyen.

Osz tá lyunk ból több if jú höl gyet is nagy sze rű szí né szi adott sá gok-
kal ál dott meg az ég. Bedő Ré ka nem csak az osz tály szó ki mon dó 
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és élel mes szó vi vő je, az atlétikaverseny másodikja 60 m-en, ha nem 
jelmezbáljaink és sze rep lé se ink mű sor ve ze tő je is. Bordi Sacival és 
Sipos Ré ká val együtt olyan mó ká san ala kí tot tak ci gány lá nyo kat a 
far san gi jel mez bá lon, hogy nem csak meg nyer ték a ver senyt, de a 
ki len ce di ke sek kel ki bő vü lő kö zön ség vissza is tap sol ta őket. Sipos 
Ré ka ked ves ar cá val olyan meg nye rő tud len ni, hogy so kan meg 
is fe led kez nek cél tu da tos sá gá ról, s ar ról mi lyen ügye sen in té zi az 
osz tály ügyes-ba jos dol ga it. Sacinak te het sé ge mel lett min den ki hez 
van egy ked ves sza va, me leg szí vű sé gét ak kor is ta pasz tal tuk, mi kor 
a ka rá cso nyi va ká ci ó ra ké szü lőd ve so ka kat sa ját ké szí té sű ka rá cso-
nyi üd vöz let tel le pett meg. De az is ko lánk szer vez te vá sár ra ké szült 
sok egyéb ka rá cso nyi dísz és aján dék tárgy is. En nek al kal má val a 
kéz mű ves ség és ke res ke de lem vi lá gá ba nyer tünk egy kis be pil lan-
tást. A sok részt ve vő kö zül ki tűnt az egyéb ként is szép ér zé ké ről, jó 
íz lé sé ről hí res Czintos Be at rix, de a rajz órán el hang zó di csé re tek 
meg ala po zott sá gát bi zo nyí tot ták Sán dor Má tyás fes tett üveg lám pá-
sai is. Az órá kon csen des, fi gyel mes Ke nye res Edi na (aki mel les leg a 
vá ro si at lé ti ka ver se nyen is el ső lett 60 mé te res táv fu tás ban) olyan 
falidíszeket ké szí tett, hogy a na gyob bak is hi tet len ked ve bá mul ták.

Debreci Csa bi szét szórt sá ga gyak ran el te rel te a ta ná rok fi gyel met 
ar ról, mi lyen éle sen, pon to san lát ja a dol go kat, sok szor az osz tály ból 
a leg ügye seb ben. Ferenczy La jos saj nos so kat volt tá vol be teg sé ge 
mi att, de ba rá tai alig vár ták vissza. Kubanek Évi ked ves sé gé nek is 
nagy sze re pe volt ab ban, hogy Zsu zsa ha mar be il lesz ke dett az osz-
tály kö zös ség be. La jos Jo có is jobb ba rát tá és osz tály társ sá vált az 
év fo lya mán, bár pont olyan ha tá ro zot tan tud ja, hogy (min dig) ne ki 
van iga za, mint Prü csök Já nos uram, a fur fan gos csiz ma dia, akit 
olyan jól ala kí tott év vé gén. Lász ló No é mi szor gal ma és há zi as sá ga 
nél kül ta lán a krump li pap ri kás sem si ke rül olyan jól a farcádi ki-
rán du lás al kal má val. Szü le it, ta ka ros há zu kat meg lá to gat va azt is 
meg ér tet tük, mi ért lel ke se dik olyan na gyon a lo va kért. De nem csak 
No é mi ko nyít a fő zés for té lya i hoz, a cser kész lá nyok is bi zo nyí tot ták, 
hogy akár sza kács nő ként is meg áll nák a he lyü ket. Luk ács Or sit és 
az Ülkei ik re ket szin te min den ben pél da ként le het a töb bi ek elé ál-
lí ta ni. Az is ko lá ban szor gal muk és fe gyel me zett sé gük pél dás, ki rán-
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du lá so kon meg lel ke se dé sük s hogy olyan sok cser kész dalt is mer-
nek, s fúj nak lel ke sen.

Pál Emő ké nek kö szön het jük, hogy ötö dik osz tály ban so ká ig ha la-
ink vol tak az osz tály ban, ha nem vi se li olyan oda adó an gond ju kat, 
bi zo nyá ra nem lett vol na élő sar kunk. Sok ked ves s vic ces em lék fű-
ző dik azok hoz a né ma jó szá gok hoz is, akik bi zony sok fi gyel met igé-
nyel tek. Ma tyi iga zán a Har gi tán volt ele mé ben, mi kor vég re nem-
csak dip lo mák egész so rá val je lez het te, hogy a sí zés baj no ka, ha nem 
sze münk lát tá ra bi zo nyí tot ta. Bra vúr jai iga zol ták, hogy szin te egy-
szer re ta nult meg jár ni és síz ni. Simó La ci, osz tály fe le lő sünk hi á ba 
kí sé ri fi nom, sze rény mo sollyal ta lá ló meg jegy zé se it, jó hu mo rá ról 
is me ri min den ki, no meg szá mí tó gé pes szak ér tel mé ről, sőt at lé ti ká-
ból is igen ügyes, a 60 mé te res táv fu tás ban má so dik lett. Utób bi-
ak ban mél tó tár sa Szász Arni is, aki az atlétika verseny 60 és 600 
m-es próbáján is kitűnt, második lett. Simó Zsolt nak ad dig mon do-
gat ta az oszi (meg biz tos má sok is), hogy sok kal több re is ké pes, míg 
meg un ta ezt mo so lyog va hall gat ni, s az al só ta go zat „mus tár mag já-
vá” lett. Tud ni il lik a leg na gyob bat ő ja ví tott ér dem je gyén, 0,58-ot, s 
ezért év vé gén je len tős dí jat, „Mus tár ma gocs ka”-díjat ka pott. Meg-
mu tat ta, hogy va ló ban sok ész rej tő zik ben ne. Ülkei Is ti iz gő-moz gó 
ele ven sé ge nem so kat vál to zott, Szőcs Sza bi igye ke ze te is tisz te let-
re mél tó ma radt, fu ru lyán is szé pen ját szott sze rep lé sünk kor. Ze ne 
te rén Kubanek Évi és Vitályos Bartalis Ré ka is nagy sze rű en tel je-
sí tet tek. A nép is ko la hang ver se nyén két önál ló kis da ra bot ad tak 
elő, évvégi szí ni elő adá sunk kor úgy szin tén, Réka ezenfelül legjobb 
zsoltáréneklőnek bizonyult.

Név so runk vé ge a leg jobb – leg alább is a nap ló ban s a ta ná rok 
szem szö gé ből. Te het ség és szor ga lom együtt s per sze ki tű nő je gyek, 
a nap ló utol só két ol da la rej ti a leg ered mé nye sebb ta nu ló kat. Ülkei 
Bea és Ti mi ki tar tá sán nem fog ki egyet len ka ci fán tos ma te ma ti-
ka kép let vagy a ro mán ige ra go zás sem, mind ket ten 9,97-el zár ták 
az évet, osz tá lyunk má so dik ta nu lói. Vitályos Ré ka ha le het, még 
ügye sebb ro mán ból, a ro mán nyelv és iro da lom tan tárgy ver seny 
me gyei sza ka szán harmadik ként vég zett, né hány ti ze den mú lott, 
hogy nem ju tott to vább a ver seny or szá gos sza ka szá ra. A tan évet 
9,94-el zár ta, har ma dik ta nu ló. Osztályelsőnk pe dig 10-el (bi zony!) 
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Vá gá si Ré ka, aki nek az esze úgy vág, mint a be ret va. Ré ka vallás 
tantárgyversenyen is ki tű nő en sze re pelt, má so dik lett a kör ze ti ver-
se nyen, míg ma te ma ti ká ból Ülkei Ti mi lett harmadik. Tájékozódási 
versenyeken a legjobbaknak járó díjakat hoztuk el. Pál Emőke, Ke-
nye res Edina, Bándi Nándor, Simó Zsolt, Antal Zoli csapata második 
lett, Bedő Réka csapata harmadik.

Rö vi den vé gig te kint ve az éven, el mond hat juk, hogy te vé ke nyek 
vol tunk. Az évet egy jólsikerült osztálybulival kezd tük, meg ün ne-
pel tük, hogy új ra együtt va gyunk s töb bé-ke vés bé lel ke sen és len-
dü let tel ne ki gyür kőz he tünk a mun ká nak. Nem so ká ra két na pos 
ki rán du lás ra men tünk Farcádra, meg lá to gat tuk oda va ló si osz tály-
tár sa in kat, sőt, még a Rez-tetőre is ki mász tunk.

Egész tan év ben az al só ta go za tos kó rus alap ját ké pez te osz tá-
lyunk, hoz zánk csat la koz tak, min ket egé szí tet tek ki az új ötö di ke-
sek. A kis kó rus több ször is fel lé pett: ka rá csony kor, pün kösd kor Bol-
dog fal ván, már ci us 15-én, év zá ró kor. Részt vet tünk az is ko la ál tal 
ren de zett me se mon dó ver se nyen, az ad ven ti ko szo rú-dí szí té sen, a 
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ka rá cso nyi ki ra ko dó vá sá ron, at lé ti ka- és tá jé ko zó dá si ver se nye ken, 
ko sár lab da-baj nok sá gon, „Ken gu run” (an gol ill. ma te ma ti ka ver-
seny) és „Zrí nyin” (nem zet kö zi ma te ma ti ka ver seny). Far sang kor jel-
mez bál lal ün ne pel tünk, ami at tól lett még em lé ke ze te sebb, hogy a 
IX. B-sek is csat la koz tak a jel mez ver seny kö zön sé gé hez s az tán mi 
is együtt mu lat tunk ve lük. Má so dik fél év ben há rom szor vol tunk osz-
tály ki rán du lá son: egy szép ta va szi as na pon a Budvárra men tünk, 
majd két na pos ki rán du lás ra me rész ked tünk a Har gi tá ra (kö szö net 
Sán dor Má tyás szü le i nek a szer ve zés ben nyúj tott se gít sé gért). Év 
vé gén a Mun kácsy-ki ál lí tást is meg te kin tet tük, s ké szül tünk tel jes 
erő be do bás sal az évvégi sze rep lés re. Két kis szín da ra bot ad tunk elő 
Be ne dek Elek me séi nyo mán: a Prü csök cí műt és a Fu ru lyás Pal kót. 
A szü lők jól mu lat tak, lát ták mennyi já té kos ság, ügyes ség rej te zik 
ben nünk.

Tar tal mas év volt, de a leg fon to sabb, hogy együtt vol tunk.

Fe ke te Adrienne
osz tály fő nök
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IX. A osz tály

Az is me ret len től min dig fé lünk egy ki csit. De ta lán jól is van ez így. 
Egy ke vés szo ron gás oly kor erőt ad az előt tünk ál ló új fel ada tok meg-
ol dá sá hoz. A hit, a Jó is ten be ve tett bi za lom pe dig min dig.

És adott. Im már el telt egy esz ten dő, és a IX. A osz tály bi zo nyí-
tott. Si ke res tan évet tud ha tunk ma gunk mö gött. Sok ta nu lást, szép 
ered mé nye ket, ki rán du lá so kat, szó ra ko zást. De ta lán per ges sük 
vissza az em lé ke zet lap ja it egy esz ten dő vel, és ve gyük szám ba vi selt 
dol ga in kat.

2006. szep tem ber. Még va ká ció, de már min den ki iz ga tot tan 
vár ja a más na pot. A IX. A gó lya tá bor ba ké szül. Hét fő reg gel 9 óra, 
ra gyog a nap, me leg van. A mik ro busz elő áll, in du lunk. A busz ban 
kez det ben nagy a csend. Va jon mi lyen lesz az új is ko la? Az oszi? Az 
osz tály tár sak? A ta ná rok? Ilyen és eh hez ha son ló gon do la tok ker ge-
tik egy mást a fe jek ben, de az tán a szí vé lyes fo gad ta tás kez di el osz-
lat ni a kez de ti fé lel me ket. Be ren dez ke dünk, majd is mer ke dünk. A 
kí ván csi ság, egy kis szo ron gás, a va jon mi lye nek a töb bi ek iz gal má-
val, fé lel mé vel ül jük kö rül a tor ná con a nagy asz talt. Ki ki cso da, 
hon nan jött, van-e tesója? – ilyen és eh hez ha son ló kér dé sek röp-
pen nek. Az tán jön nek a val lo má sok: ezt sze ret nék, azt sze ret nék, 
et től tar tok, at tól fé lek. Vé gül ha mar fel ol dód tunk. A tá bor na gyon 
jó volt. Jók vol tak a te vé keny sé gek, jó volt a ka ja. Volt tá bor tűz, es ti 
han cú ro zás, éj je li nagy du má lás. Mi kor a su li meg kez dő dött, már jó 
is me rős ként, ba rát ként ér kez tünk. Az osz tály ha mar meg szok ta és 
meg sze ret te az is ko la han gu la tát, a ta ná ro kat, a na gyob ba kat, még 
a fikáztatásokat is hő si e sen és kel lő alá zat tal vi sel ték. Oly annyi ra, 
hogy én mint osz tály fő nök is, csak jó val ké sőbb sze rez tem tu do mást 
ró la egy be szél ge tés so rán. (Di csé ret nek tek, hogy nem árul kod ta-
tok!)

Az tán el jött az el ső fél év nagy ese mé nye, a gó lya bál. A XII-esek 
ki tet tek ma gu kért. A két IX. jól szó ra ko zott és re me kül néz tek ki a 
20-as évek ru há i ban. A gó lyák jól vet ték az aka dá lyo kat, majd egy 
na gyot bu liz tak. Az tán ta nu lás sal töl tött he tek, a Re for má ció ün-
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ne pe, majd is mét ta nu lás kö vet ke zett, egé szen ad ven tig, ami kor is 
kezd te be len ge ni az osz tály lég kör ét a jé zus vá rás han gu la ta. Ad ven-
tiko szo rú ké szí tés, Mi ku lás, ka rá cso nyi vá sár és a fény pont: a ka-
rá cso nyi mű sor, amit a két ki len ce dik osz tály ta nult be és adott elő 
nagy si ker rel. A té li va ká ció min den ki nek na gyon jól telt, ki pi hen-
tük ma gun kat, a bent la kók vég re hosszabb időt ott hon tölt het tek. 
Az tán még egy utol só nagy haj rá, egy backamadarasi ki ruc ca nás 
a kó rus sal, egy jó homoródi ki rán du lás és vé ge is lett az el ső fél év-
nek. Be il lesz ked tünk, meg szok tuk, meg sze ret tük, ta nul tunk, szó ra-
koz tunk és bú sul tunk, mert egy ta nu ló el ha gyott ben nün ket, más 
is ko lát vá lasz tott.

A má so dik fél év ki hí vá sai szin tén na gyok vol tak. Nem kel lett 
most már sem mit meg szok ni, de jöt tek a kü lön bö ző ver se nyek, ve-
tél ke dők. És a IX. A itt is bi zo nyí tott. Szü let tek el ső he lyek, di csé re-
tek, szép sport ered mé nyek, jó raj zok. El hang zot tak szép sza va la tok, 
szép kó rus mű vek. És jött 3 új osz tály társ, akik nek örül tünk.

Volt far san gi bál, már ci us 15-i meg em lé ke zés, ta vasz vá rás, sze re-
lem. Vol tunk kép ző mű vé sze ti ki ál lí tá son, Mun ká csy Mi hály ki ál lí tá-
son, szín ház ban.

És az tán el ér ke zett a tan év vé gi nagy szám adás. 9-en fe lü li osz-
tály mé dia, ke vés iga zo lat lan hi ány zás, jó osz tály kö zös ség, őszin te 
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ba rát sá gok, sok di csé ret, ke vés szi dás. Majd egy szép ki rán du lás 
Gö rö gor szág ba. Sok nap fény, für dés, Athén, Ak ro po lisz, Meteorák, 
Olim posz, Thesszaloniki. Ren ge teg lát ni va ló, él mény, szép em lék.

Min dent össze vet ve el mond hat juk, hogy a pró bá kat si ke re sen ki-
áll tuk és most már fé le lem nél kül, nagy re mé nyek kel vá gunk ne ki 
az új tan év nek.

Kí vá nok nek tek eh hez ki tar tást és sok sze ren csét!

Dé nes Henriette
osz tály fő nök
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IX. B osz tály

2007. jú ni us 15. pén tek, az idei is ko lai év utol só osz tály fő nö ki órá ja. 
Ki tö rő öröm a IX. B-ben…

Ér de kes: nem is annyi ra a kü szö bön to por gó, sza bad ság il la tú 
nagy va ká ció a ki vál tó ja en nek az öröm nek, mint in kább az a nem 
is re mélt tény, hogy idén a Re for má tus Gim ná zi um ban a mi osz tá-
lyunk nyer te el a leg jobb osz tály kö zös ség nek já ró Kol lé gi um-dí jat. 
Nagy ki vált ság ez egy „kez dő” osz tály szá má ra, hi szen egy év alatt 
ne héz ki bon ta koz ni, ne héz meg mu tat ni, hogy mi re va gyunk ké pe-
sek. Úgy tű nik, ne künk még is si ke rült, és ez úton kö szö ne tet is mon-
dunk az is ko la ne ve lői tes tü le té nek, hogy kis ded szárny pró bál ga tá-
sa in kat el is me rés sel fo gad ták.

De ho gyan is, mi vel is telt el ez az év, mi az ben ne, ami a „leg jobb 
osz tály kö zös ség gé” ko vá csolt ben nün ket?

Még szin te érez zük a re me gést a lá bunk ban, a re kedt sé get a tor-
kunk ban, ami kor elő ször mu tat koz tunk be egy más nak a ha gyo má-
nyos felsősófalvi gó lya tá bor ban. Bár fé lel mek kel és elő í té le tek kel in-
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dul tunk út nak, él mé nyek kel, csu pa ked ves em lék kel tér tünk ha za 
on nét…Már is mer tük egy mást, 22 lány, 7 fiú és az oszi, a „mi-tu da-
tunk” már az is ko la kez dés előtt kez dett ki bon ta koz ni. Az ün ne pé-
lyes tan év nyi tón a temp lom ban es küt tet tünk, hogy a kol lé gi um nak 
pél dás, ön tu da tos di ák jai le szünk. Aki kel lő ko moly ság gal es kü dött, 
biz to san érez te, nem is olyan könnyű az, amit vál lalt, de ha hit tel, 
re ménnyel, sze re tet tel, en ge del mes ség gel és jószándékkal kezd hoz-
zá, biz to san men ni fog.

A gó lya bál ra, alig egy hó nap alatt már nagy iz ga lom mal ké szül-
tünk, ha né ha un tuk is a ti zen ket te di ke sek túl zott fon tos ko dá sát. 
De meg ér te a fá ra do zást, hi szen osz tá lyunk ta nu lói, Vinczellér Zsu-
zsán na és Ma da ras Mi hály nyer ték meg a „gó lya ver senyt”.

A gó lya bál utá ni csen de sebb idő szak ban meg pró bál tunk fi gyel ni 
egy más ra, mi nél töb bet meg tud ni egy más ról, és nem utol sósor ban, 
meg pró bá lunk örö met sze rez ni egy más nak. E célt szol gál ta az ün-
ne pek előt ti „őr an gya lo zás” és mikulásolás is. Hogy kör nye ze tünk 
kel le mes le gyen, szé pen fel dí szí tet tük osz tály ter mün ket. Ad vent ben 
nagy lét szám ban je len tünk meg az is ko lai ko szo rú ké szí té sen, emel-
lett pe dig nagy erő be do bás sal pró bál tuk a ka rá cso nyi szín da ra bot, 
ame lyet nagy si ker rel ad tunk elő. Ügyes kéz mű ve se ink a ka rá cso-
nyi vá sá ron is bi zo nyí tot ták te het sé gü ket.

Több di á kunk éne kel lel ke sen az is ko la kó rus ban, fel lép tek már 
az is ko lai ren dez vé nyek mel lett a re for má ció ün ne pén, Szom bat fal-
ván, de cem ber ben pe dig Backamadarason, a ta nár-di ák ki rán du lás 
al kal má val.

Az új év ben a homoródfürdői Sopárkút Pan zi ó ba ki rán dul tunk az 
A osz tállyal kö zö sen. A szi por ká zó han gu la tot csak Mi hály Szi lárd 
saj ná la tos lo vag lós bal ese te fa gyasz tot ta meg, de még eb ből is so kat 
ta nul tunk: egy más ra fi gye lést, fe le lős sé get, a fe gye lem fon tos sá gát.

Az el ső fél év vé gén saj ná lat tal bú csúz tunk De ák At ti lá tól, 
aki pro filt vál tott (infós lett), de sze ren csé re nem is ko lát. He lyé be 
Kosztin Ta más jött, aki nek könnyen si ke rült be il lesz ked nie az osz-
tály ba.

2007 feb ru ár já ban fer ge te ges szülinapi osztálybulit szer vez tünk, 
ame lyet jú ni us ban meg is mé tel tünk.
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Ugyan csak feb ru ár ban, a far san gi ko sa ras bá lon a X. B-sek kel kö-
zö sen „lép tünk fel”, ta ná ro kat pa ro di zál va, a kö zön ség tet szé sé re.

S hogy nem csak bu li, ha nem ta nu lás is volt köz ben, azt jól bi-
zo nyít ják a tan tárgy ver se nye ken el ért ered mé nyek, Si mon Or so lya 
ro mán ból sze re pelt jól a me gyei sza ka szon, Ma da ras Mi hály pe dig 
ma gyar ból az or szá gos sza kasz ra ju tott el.

A má so dik fél év ben is foly tat tuk az el ső osz tá lyo sa ink „men to rá-
lá sát”, a mi ku lás-ün nep lés után gye rek na pi ve tél ke dőt szer vez tünk 
szá muk ra. Büsz kék va gyunk ma gunk ra, mert a ki csik jól érez ték 
ma gu kat ve lünk, cso dá la tos raj za ik kal kö szön ve meg fá ra do zá sun-
kat. Ezek a raj zok dí szí tik osz tá lyunk fa la it.

A má so dik fél év már olyan gyor san el röp pent, hogy szusszan ni, 
pa nasz kod ni sem volt időnk, s no ha köz ben nem is tu da to sult ben-
nünk, érez tük, jó együtt len ni, egy cé lért dol goz ni.

En nek az egy ség-él mény nek a te tő pont ját a „na gyí tós hét vé ge” je-
len tet te, jú ni us 1–3 közt a máréfalvi pa tak ban. Le he tet len le ír ni azt 
a mély sé get, ame lyet ez a kö zös ség épí tő hét vé ge fel tárt ben nünk, 
és bol do gan-büsz kén mond ha tom, mind annyi an tí zes re vizs gáz tunk 
em ber ség ből, fe gye lem ből, egy más ra fi gye lés ből, sze re tet ből, jó kedv-
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ből, já té kos ság ból. Alig vár juk a kö vet ke ző for du lót, amely re már 
„lá tat lan ban” be is ne vez tünk.

A tan évet kis sé fá rad tan, de si ke re sen és élménygazdagon zár-
tuk, re mél ve, hogy a hát ra lé vő évek még szeb bek, még tar tal ma sab-
bak lesz nek. Bi zo nyá ra si ke rül ni fog, ha min dig szem előtt tart juk 
a szentpáli in tel met, ame lyet osz tá lyunk mot tó já ul vá lasz tot tunk: 
„Sen ki a te if jú sá go dat meg ne ves se, ha nem légy pél da a hí vők nek a 
be széd ben, a ma ga vi se let ben, sze re tet ben, a lé lek ben, a hit ben, a tisz-
ta ság ban” (1Tim 4,12)

Lőrincz Má ria
osz tály fő nök



40

X. A osz tály
Az év mér le ge

Az utol só ta ní tá si órá val bi zo nyos ér te lem ben be fe je ző dik egy tan-
év, de lé lek ben már is egy új tan évet kez dünk el. A be fe je zés és a 
kez dés kö zé egy pár óra ere jé ig min dig be éke lő dik az el múlt tan év 
ér té ke lé se.

Ele mez zük vi selt dol ga in kat, 
mér leg re tesszük mind azt, ami egy 
tan év so rán tör tént. A szám adás so-
rán vesszük csak va ló já ban ész re, 
hogy eb ben a tan év ben is na gyon 
sok min dent be le pré sel tünk.

Íme a 2006–2007-es tan év tö mör 
mér le ge:

1. Tu do má nyos jel le gű ve tél ke dők:
1.1. Tudász:
Szász At ti la – 3. hely.
1.2. Kenguru:
– An gol: Bordi Le hel, Fazakas 

Bo tond, Kerestély Hu nor, Mik lós Im re, Papp Tün de, Streza And rea, 
Szőcs Bar na, Waum Kon rád – 4. hely,

– Ma tek: Szőts Le ven te, Szőcs Bar na, Kerestély Hu nor
1.3. Gordiusz:
Ba kó Ta más, Berze György, Bordi Le hel, Fazakas Bo tond, Lász ló 

Lo ránd, Mik lós Im re, Mi há lyi Re ná ta, Mircse Tün de, Nagy Haj nal, 
Sán dor Timea, Papp Tün de, Szász At ti la, Szélyes Eni kő, Szőcs Bar-
na, Waum Kon rád

1.4. Magyar kreativitási verseny: vá ro si sza kasz
Nagy Haj nal, Sán dor Timea, Sán dor Kin ga, Ta más Emő ke
1.5. Román olimpiász:
Berze György – 3. hely, is ko lai szint
1.6. Fizika olimpiász:
Bordi Le hel, Kerestély Hu nor, Szőcs Bar na
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1.7. Helyesírási verseny:
Mi há lyi Re ná ta – di csé ret, Szélyes Eni kő – di csé ret,
1.8. 1848-as történelmi vetélkedő: vá ro si sza kasz
Waum Kon rád – 3. hely
1.9. Magyar tanrágyverseny:
Ko vács Zsu zsa
1.10. Elektorinika verseny:
Mik lós Im re
1.11. „Az én drogellenes üzenetem”:
Berze György, Mircse Tün de, Szélyes Eni kő – di csé ret

2. Sport:
2.1. Atlétika – Debrecen:
Waum Kon rád – két 2. díj, egy 3. díj
2.2. MÜTF Kupa:
Fazakas Bo tond, He gyi Ár pád, Lász ló Lo ránd, Waum Kon rád, 

Szász At ti la, 4. hely
2.3. Villy Kupa
rész vé tel
2.4. Városi kézilabdabajnokság:
– Lá nyok: Liszkovics Ka ta, Streza And rea – 3. hely
– Fi úk: Waum Kon rád, He gyi Ár pád, Bordi Le hel, Szász At ti la, 

Lász ló Lo ránd
2.5. Erdélyi magyar középiskolák közti verseny:
Streza And rea, Liszkovics Ka ta – 3. hely
2.6. Országos kézilabdabajnokság:
Ba kó Ta más, Fazakas Bo tond – 4. hely
2.7. Országos foci:
Lász ló Lo ránd – 3. hely
2.8. Kosárlabda, városi:
– Fi úk: Bordi Le hel, Pál Ró bert, Waum Kon rád – 4. hely
– Lá nyok: An tal Me lin da, Nagy Vi o la, Papp Tün de, Szígyártó 

Szil via – 3. hely
2.9. Bibo-Kupa: (ké zi lab da):
Ba kó Ta más, Fazakas Bo tond – 4. hely
2.10. Veres Péter Gimnázium – B.K.G.-bajnokság
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3. Kul tú ra:
3.1. 1848-as Megemlékezési Szavalóest:
Ko vács Zsu zsa, Mik lós Im re, Pál Ró bert
3.2. Bárdos Lajos feszivál:
Mik lós Im re, Pál Ró bert – kó rus
3.3. Vitéz Lelkek színjátszócsoport:
Liszkovics Ka ta
3.4. Kórus szereplések:
– Backamadaras: Mik lós Im re, Pál Ró bert
– Felsőboldogfava: Pál Ró bert
3.5. Adventi koszorú készítés:
Fazakas Bo tond, Lász ló Lo ránd, Szász At ti la,
Szőcs Bar na, Waum Kon rád, – 1. hely

4. Test vér is ko lai kap cso lat épí té se
Ve res Pé ter Gim ná zi um – Budapest

5. „Ró ka va dá szat”:
Or szá gos: Pál Ró bert – 2. díj, Mik lós Imre-1. díj
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6. Ki rán du lá sok:
6.1. Var ság-osz tály – 3 al ka lom
6.2. Bu da pest, Szent end re, Esz ter gom, Vi seg rád

7. Kü lön fé lék
7.1. Di ák pol gár mes ter vá lasz tás:
Waum Kon rád – 3. hely (je lölt), Fazakas Bo tond (kam pány fő-

nök), osz tály (szer ve ző)
7.2. Di ák ta nács:
Fazakas Bo tond, Liszkovics Ka ta, Streza And rea
7.3. UFF:
Fazakas Bo tond, Liszkovics Ka ta, Waum Kon rád
7.4. DJ-verseny:
Ba kó Ta más – 2. díj
7.5. Far san gi bál
an gol nyel vű sze rep lés

Mint ahogy a szán tó-ve tő em ber egy szussza nás ra meg áll a föld vé-
gén, fá rad tan ugyan, de te le lé lek kel vissza pil lant a ba ráz dák ra, úgy 
ál lunk meg mi is e tan év vé gén, és te kin tünk vissza a X. osz tály ra.

A kö zös mun ka erőt ad ar ra, hogy újabb ba ráz dá kat ha sít sunk ki 
a szá munk ra ígért és ada tott IDŐ szán tó föld jé ből.

Cseke Á. Kár oly
osz tály fő nök
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A vi ha ros X. B

A sze líd kis IX B egy nyár alatt olyan vál to zá son ment át, hogy egész 
év ben a ne vük től zen gett az is ko la.

Szep tem ber – öröm te li vi szont lá tás, ok tó ber – ki rán du lás. Nagy-
sze rű volt. Ping pong, lo vag lás, krumplitokány, bu li ki sebb-na gyobb 

„bot rá nyok kal”, de min den rend ben volt. Az tán kez dő dött a há bo rú. 
Mond ták az oko sak, hogy ez egy ne héz idő szak a ka ma szok nak. Va-
ló ban. De a ta ná rok nak sem volt könnyű. Sok min den ről szó volt eb-
ben az év ben, de va la hogy mint ha egy más mel lett lé tez tünk vol na, 
nem együtt. Be szél get tünk, ve sze ked tünk. Kör nye ze tet véd tünk, 
megint csa táz tunk. A fe lek min dig ugyan azok. Egyik ol da lon az oszi, 
má sik fe lől az osz tály, ahogy ez egy ren des su li ban il lik.

Köz ben né hány do log sze ren csé re ál lan dó ma radt: a hét nap-
jai pél dá ul; ugyan olyan szür ké nek lát szott min den hét fő reg gel és 
ugyan olyan re mény ked ve vár tuk a pén tek dél utánt, min den hé ten, 
mint IX-ben. Ma radt a Han na cso dá la tos hang ja. Szin te mind annyi-
an hall hat tuk a Ró meó és Jú li á ban há bo rú zá sunk kel lős kö ze pén, 
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ak kor új ból meg érez tem a ze ne cso dá la tos ere jét. And rás is hű ma-
radt örök moz gó ter mé sze té hez, min den fi gyel met ma gá nak akar, il-
let ve ő iga zán nem akar ja, de még is el nye ri. Nem vál to zott Ági sem, 
min den nap el járt su li ba, de va la hogy még sem volt ott. Vagy Sza bi, 
aki ott volt, de so sem tud ta, mi ről van szó. Ma radt a Zsó fi szor gos-
ko dá sa, és ma rad tak a vi tá ink is az öl töz kö dés ről. Min den hé ten 
ugyan úgy. De egyéb ként ad dig igye ke zett, míg Ti mi vel – aki csak az 
év vé ge fe lé ér ke zett meg iga zán az is ko lá ba – meg nyer ték a ha lász-
tel ki ver seny di vat be mu ta tó sza ka szát egy cso dá la tos krepppa pír 
kö zép ko ri ru há val. Ugyan csak ál lan dó volt a Kris tály La ci szor gal-
ma és min den tu dá sa, il let ve az anak ro nisz ti kus kér dé sei pl. oszióra 
kö ze pén: „Tanárnéni, a hár mas fel adat ne gye dik mon da ta hogy is 
van pon to san, mert le het nem jól csi nál tam.” Meg ma radt a La ci ka 
szán dé kos in fan ti lis vi sel ke dé se, a Levike írói vé ná ja, Pi tyu jó sá gos 
mo so lya, Il di kó szó ra ko zott sá ga, Jo có iz mai és pre cíz an gol tu dá sa, 
és Joó Emő erős hang ja. Xé nia ne he zen ér tet te meg, hogy a há zi nem 
a szom széd nak van fel ad va, de az tán si ke rült és az óta nagy sze rű en 
hasz nál ja a sa ját szür ke ál lo má nyát. Szin tén vál to zat lan Tün de és 
Ka ti ka szor gal ma, ahogy szép csend ben vég zik a dol gu kat és azon 
felül is; ben ne van nak min den mű sor ban. Csak ép pen órák alatt 
egy ki csit össze gyűlt a mon da ni va ló juk. Ma rad tak saj nos a Han ga 
gond jai is, de sze ren csé re nem na gyon lát szott a ta nu lá sán. Szin tén 
ál lan dó a Pé ter Emő elé ge det len sé ge, „ezt ne”, „most ne”, „azt se”. 
Gyön gyi ke és Bíborka né ha jól össze vesz tek, de azért jóban van nak. 
Sandi sem sze ret te meg job ban a ta nu lás nak ne ve zett te vé keny sé-
get, in kább „fil me ket” né zett. Az óta is ta lál gat ja a ta ná ri kar, hogy 
mi le het a ked venc tan tár gya. Iza is a ma ga mo soly gós csen des sé gé-
vel ál lan dó. Nem ér dek lik a plety kák, szé pen fel nőtt a két év alatt. 
Ha va la ki jót akar ki a bál ni, ajánl ha tom Be át, ve le iga zán le het. Fő-
leg, ha az igaz ság ér ze te na gyon erős, csak ép pen nem azon az ol da-
lon áll, ahol én sze ret ném. De így sze ret jük, a ha tal mas szá já val, 
szív ből re mé lem, hogy ez után is vissza jön az élet ked ve.

Ezek azok a dol gok, ame lyek azért meg győz tek ar ról, hogy jó he-
lyen va gyunk, ez a X. B. A tra gé di ák ne héz per ce i ben is min dig a 
vál to zat lan dol gok se gí te nek át. Hogy a nap le nyug szik, majd fel kel, 
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hét fő után kedd jön stb. Va la hogy így érez tük azt hi szem mind annyi-
an. Elég ször nyű vál to zá son ment át a 15 éves amint 16 lett.

A jó sá gos Szász Előd annyi ra un ta a ta valy a su lit, hogy már 
saj nál tuk. Az óta sem vet tem meg ne ki a kis au tót, amit kí nom ban 
meg ígér tem. Delinke és Szendi ha tal ma sat vál toz tak egyik fél év től 
a má si kig. Az el ső ben nem is tu dom, hogy nem buk tak ha lom ra, de 
a má so dik ban nem le he tett rá juk is mer ni. Éva is egész év ben zsém-
belt, ne ki sem tet szett so ha sem mi. Gé za le fo gyott, ren ge teg ki lót, 
pe dig nem is volt kö vér és olyan esszét írt az au tók ról, hogy bár-
me lyik mú zsa meg iri gyel het né. Fe renc is vál to zott: meg je lent. El ső 
fél év ben cse re di ák volt Bu da pes ten, Szendi ezt ke re ken egy fél évig 
min den nap min den órán je len tet te: „van egy ta nu lónk…”. De az tán 
hogy meg jött Fe ri, Szendinek is lett ide je ta nul ni. Az tán vál to zott 
még a ro mán órá val szem be ni prüsz kö lés is. Ele in te még az anyu-
kák is zú go lód tak, az tán most min den rend ben. Csak ne héz ki vár ni, 
míg föl det ér a tan tusz.

Ezek vol tunk és ma rad tunk. Volt, ami si ke rült, volt, ami „nem jött 
össze”. De az em ber ak kor em ber, ha emelt fő vel le von ja a ta nul sá-
got és leg alább ön ma gá nak meg ígé ri, hogy „so ha töb bé”. Legfennebb 
új ból nem jön össze, de a pró bál ko zás már min den kép pen fej lő dést 
je lent.

„A sze re tet min dent el fe dez, min dent hi szen, min dent 
re mél, min dent el tűr.”
  1Kor 13,7

Borbáth-Szőcs Nó ra
osz tály fő nök
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XI. A osz tály

„Áll ja tok együtt, de ne túl sá go san kö zel egy más hoz, 
mint ahogy a temp lom osz lo pai is kü lön áll nak, s 
miként a tölgy fa, meg a cip rus sem nő het egy más 
árnyéká ban.”
  Kahlil Gibran

A tan év hó nap jai is kü lön tar tó pil lé rei egy is ko lai év szer ke ze té nek 
és mi ar ra tö re ked tünk, hogy élet tel, jó kedv vel, tar ta lom mal tölt sük 
meg egyé ni il let ve kö zös sé gi tet tek kel ele ven em lé kek ké ko vá csol va 
őket.

Íme, az el múlt tan év tör té né se i ről, ha vi meg osz tás ban:

Szep tem ber: is ko la kez dés fá rad tan, de nagy re mé nyek kel.

Ok tó ber: Osz tály ki rán du lás, a részt ve vők több csa pa tot hoz tak lét-
re: Für ge ró ka lá bak, Bor víz ivók, Gu mi ma cik, Miss Ku ko ri ca, No 
name, és ve tél ked tek.

A prog ra mot és fel ada to kat a mel lék let ben köz löm, így a so ron 
kö vet ke ző ki rán du ló csa pa tok is meg old hat ják.

No vem ber: Tudász ver seny, vá ro si sza kasz, III. hely osz tá lyun kat 
kép vi sel te Ber ki At ti la

De cem ber: A Vily-kupa (fo ci) el nye ré se volt a cél. Csa pat ta gok: Ber ki 
At ti la, Izsák Szi lárd, Mi hály Zol tán, Tó fal vi Zsolt, Koffol Ta más.

Ja nu ár: Tör té ne lem ver se nyen vett részt a vá ros há za dísz ter mé ben 
(1848–1849-es sza bad ság harc) és har ma dik he lye zést ért el: Ber ki 
At ti la

A far san gi bá lon sze re pelt az osz tály: A ci gány vaj da, a pur dék és 
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az is ko la c. pro duk ci ót lát hat ta a nagy ér de mű kö zön ség, meg hí vott 
elő adó: Ba ja Má ria ta nár nő, aki a jós nőt ala kí tot ta.

Feb ru ár: Nagykorúsítás meg szer ve zé se kö zö sen a B osz tállyal. Ezen 
úton is vas taps sal ju tal ma zom a vég ző sö ket bú csúz ta tó ün ne pély 
szer ve ző it, sze rep lő it.

Gordiusz ver seny ma te ma ti ká ból, me gyei sza kasz: III. hely 
Bencze Bé la és Ber ki At ti la, V. hely: Lőrincz Csa ba, VII. hely: Fan-
csa li Csa ba, VIII. hely: Botorok At ti la, X. hely Gál Előd.

Ken gu ru ver seny an gol nyelv ből: sok-sok részt ve vő az osz tály ból.

Már ci us: Osz tály ki rán du lás a Madarasi-Hargitára (már ci us 
23–25).

Ken gu ru ver seny ma te ma ti ká ból: is ko lánk ból a leg jobb ered mé-
nyek Szente Bar na, Gál Előd, Mol nár Ló ránt, Fan csa li Csa ba és 
Bencze Bé la ne vé hez fű ződ nek.

Ké zi lab da: az is ko la csa pa tát erő sí ti Ber ki At ti la, Izsák Szi lárd.



49

Asz ta li te nisz ver seny, me gyei sza kasz, be csü le tes helyt ál lás: Mi-
hály Zol tán, Izsák Szi lárd.

Bi li árd ver seny he lyi sza kasz: részt ve vők: Pál And rás, Ko sza 
Hu nor.

Áp ri lis: Sulibörze: ki tű nő en be mu tat ták is ko lán kat: Lász ló Il di kó, 
Mag Il di kó, Magyari Gi zel la, Botorok At ti la, Kó bo ri Le hel.

„Re for má tus Kö zép is ko lák Ma te ma ti kaver se nye” Sep si szent-
györ gyön: Ber ki At ti la el ső he lye zést ért el.

Ha lász te lek, ve tél ke dő „Ma gyar or szág a XIX. szá zad ban” té ma-
kör rel, is ko lánk csa pa tát erő sí tet te Ber ki At ti la.

Fo ci: vá ro si ne gye dik hely, csa pat ta gok: Mi hály Zol tán, Izsák Szi-
lárd, Ber ki At ti la.

Bi li árd ver seny me gyei sza kasz: Pál And rás, Ko sza Hu nor 
részt ve vők.

Má jus: Eu ró pai Uni ós ve tél ke dő a MÜTF szer ve zé sé ben, III. hely, 
a csa pat: Amb rus Emő ke, Magyari Gi zel la, Botorok At ti la, Ber ki 
At ti la.

Nap fia, Hold le á nya di ák ve tél ke dő a vá ro si Di ák na po kon: IV. 
he lye zés az osz tály nak, akik kép vi sel tek: Mag Il di kó, Bencze Bé la, 
Kó bo ri Le hel, Ber ki At ti la, Fan csa li Csa ba, Szász-Bá lint At ti la.

Fo ci IV. hely az is ko la csa pa tá val a MÜTF ku pán, csa pat ta gok 
Tó fal vi Zsolt, Izsák Szi lárd, Ber ki At ti la

Jú ni us: a vég zős osz tá lyok bú csúz ta tó ja vi rág dí szí tés sel.
Évvégi dí ja zot tak a ta nul má nyi ered mé nyek alap ján: el ső hely 

Ber ki At ti la 9,64, má so dik hely: Lász ló Il di kó 9,39, har ma dik hely: 
Ta más Tí mea 9,29.

Jú li us vé gén az osz tály ter mé szet já ró csa pa tá nak hat tag já val a 
Retyezát-hegységben ma gas hegy sé gi tú rán vet tünk részt.

És ak kor a mel lék let:
Osz tály ki rán du lás 2006. ok tó ber 28.
Út vo nal: Székelyudvarhely – Csík koz más – Nyer ges-te tő – Bor-
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víz mú ze um (Tus nád) – Tor jai Bü dös-bar lang – Szent An na-tó – Mo-
hos tő zeg láp – Székelyudvarhely

Fel ada tok:
– Fény kép a táb lá ról Koz má son és fény kép Assissi Szent Fe renc-

cel (Tusnádfalu).
I. Út köz ben Alcsíkban
8. Csík koz mást 1690 és 1887 kö zött 7 vészt je gyez tek. So rolj fel 

5 ilyen „vészt”!
9. Hol ta lál ha tók a kö vet ke ző bor víz pa lac ko zó üze mek: Har gi ta 

Gyön gye, Tus nád?
10. Me lyik ál ta lunk érin tett te le pü lés temp lo mát szen tel ték 

Szent Ist ván va la mint Szent Fe renc tisz te le té re?
11. Mi a csíkkozmási pes tis em lék táb la fel ira ta és a film be li szö-

veg kö zöt ti el té rés?
II. „Mint a szál fák ket té tör tek …” Nyer ges-te tő
12. Me lyik együt tes ál lí tott ke resz tet itt az aláb bi ak kö zül?
a. Neoton b. Kárpátia c. Egész sé ges fej bőr d. Dolly Roll
13. Az egyik ke resz ten a Szó zat mely so ra ta lál ha tó?
14. Kik ál lí tot ták az em lék mű vet?
15. Refis és sza bad ság har cos név ro kon ok …
III. Kocs ma kul tú ra
16. A tus ná di kocs ma ge ren dá já ba a kö vet ke ző Ta má si idé zet van 

vés ve: …
IV. A szé kely „arany em be rek” föld jén
1. Két perc „re u ma gyó gyí tás”.
2. Gyűjts ként (zacs kó ba)!
3. Mu tas sa tok be fény ké pe ket: csa pat a Bü dös ben (egy má sik csa-

pat ké szí ti).
4. Mi az egyik író ne ve, aki mű vé ben ír a bar lang ba örök re be vo-

nu ló öreg em be rek ről (arany em be rek ről)?
V. Bál vá nyos vá ra (film)
5. 1003-ban Ist ván le ver te Er dély urát, akit a ko ra be li kró ni ká-

sok szin túgy ki rály ként em le get tek, ne ve: a) Apor b) Gyu la c) Örs 
d) At ti la

6. Fe jezd be a mon da tot, ame lyet I. Ru dolf csá szár mon dott ak-
kor, ami kor Apor And rás az 1600-as évek ele jén el ra bol ta hét sze-
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kér nyi ezüst jét. Me lyik or szág ba me ne kült a kin csek kel Apor? „… 
sza lad jon már oda va la ki, ve gye vissza tő le, az tán azt is mond já tok 
meg Apor uram nak, hogy …, és vág já tok le egyút tal a …”

VI. Sé ta a bar lang hoz
7. A sír kö vön sze rep lő Józsa Izsák, aki 42 éve sen 1856-ban itt 

meg halt hon nan szár ma zott? a) Nagyajta b) Kisajta c) Szárazajta 
d) Középajta

VII. „Ra bul ej tet tél, mint ro var evő a le gyet”
17. Ír ja tok egy sze rel mes le ve let a Bü dös tün dé ré nek, Kén vi rág-

nak ame lyik ben sze re pel je nek a kö vet ke ző sza vak: pes tis, sás ka já-
rás, borsáros, Assissi Szent Fe renc, Te le ki hölgy mál, Betula na na, 
ro var evő, tusványos, pityókaország, Nyer ges te tő.

Elő adás a Mo hos-tő zeg láp nál!
18. Fény kép a Mo hos ból és a ki rán du ló csa pat ról!

Tisz te let tel,
Ka csó Pé ter

osz tály fő nök
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XI. B osz tály

„Ki vagy? A ha tár ta lan, mely fo gan ta tá sod kor a 
határok közt meg je lent.”
   (Weöres Sán dor)

A XI. osz tályt an nak tu da tá ban kezd tük, hogy a „fél időnk” már le-
járt a Re for má tus Gim ná zi um ban. A he lyünk már jó ide je ki raj zo-
ló dott az is ko lá ban, a tet tek ide je ér ke zett el. Ta pasz ta la tok ban, 
ese mé nyek ben egy na gyon gaz dag évet tud ha tunk ma gunk mö gött. 
A XI. osz tályt har min can kezd tük, a má so dik fél évet már csak hu-
szon ki len cen… Ez a két szám egy még ma is fá jó vesz te sé get je lent. 
S hogy ki nek a leg fá jóbb ez a vesz te ség? Ta lán nem té ve dek, ha azt 
mon dom, hogy an nak, aki el ment kö zü lünk, rosszul ér tel mez ve ta-
ná ri, osz tály tár si in tést és fi gyel mez te tést, de fő ként a vár va várt 
nagy ko rú ság sza bad sá gát. Az osz tály tár sak még ma is sze re tő fi gye-
lem mel pró bál ják kí sér ni sor sát, a ta nul sá gok meg fo gal ma zá sán kí-
vül mást már nem te he tünk. Ta lán csak annyit, hogy még job ban 
oda fi gye lünk egy más ra.

A tan év kez dés után gyor san kö vet ték egy mást az ese mé nyek. 
Már az ele jén sok is ko lai prog ram ba be le kap cso lód tak osz tá lyunk 
ta nu lói, és ez egész évün ket jel le mez te. Ok tó ber ben Bartha Si mon 
Zsom bor részt vett egy at lé ti kai ver se nyen Deb re cen ben, ahol több 
dí jat is nyert. Az itt el töl tött egy hét alatt a ver se nyen kí vül részt 
vett a Deb re ce ni Re for má tus Gim ná zi um tan órá in is,

Rus Adienn Timea és Vaszi Éva a mis kol ci Lévay Jó zsef Re for má-
tus Gim ná zi um ven dé gei vol tak ok tó ber ele jén két hé tig.

Él mé nye ik ről így szá mol tak be: „Ko lozs vá ron ta lál koz tunk az zal 
a di ák cso port tal, akik Ud var hely re, a mi is ko lánk ba jöt tek. Mi az is-
ko la igaz ga tó já val men tünk Mis kolc ra. Csa lá dok nál vol tunk el szál-
lá sol va, ahol na gyon jól érez tük ma gun kat. Min den nap men tünk ve-
lük is ko lá ba és az ál ta lunk vá lasz tott órák ra me het tünk. A ta ná rok 
ked ve sek vol tak, de mi is ugyan úgy ta nul tunk és exit ír tunk mint 
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ők. Hasz nos do log nak tar tom, hogy be te kin tést nyer het tünk a mis-
kol ci re for má tus is ko la hét köz nap ja i ba.”

Mi ez alatt itt hon ki hasz nál tuk a gyö nyö rű, nap sü té ses „vén-
asszony ok nya rát”, és ok tó ber 13.–15. kö zött Szelterszen osz tály ki-
rán du lá son vet tünk részt, ahon nan né hány fe led he tet len él ménnyel 
gaz da gab ban tér tünk ha za. Volt ott gya log lás, tá bor tűz, kö zös sü tés-
fő zés. Itt de rült ki pél dá ul, ki a fi úk kö zül a sza kács mes ter.

A Me se-nap ra ké szült elő adás sal, mely nek cí me Me se habval, 
be bi zo nyí tot ták osz tá lyunk di ák jai kre a ti vi tá su kat, hisz nem csak a 
dísz le tek, ha nem a for ga tó könyv is önál ló pro duk ció volt. Eb ben az 
elő adás ban sze re pel tek: Fü löp Sán dor, Rus Ad ri enn Timea, Kirma-
ier Gá bor, Bá lint Bo tond, Tor nai Gyön gyi, Pál Alpár, Ke le men Zsu-
zsa, Szélyes Il di kó, Pálfi Imo la.

A ka rá cso nyi vá sá ron sa ját ké szí té sű dísz tár gyak kal, aján dék tár-
gyak kal na gyon so kan részt vet tek osz tá lyunk ból: Vaszi Éva, Rus 
Ad ri enn Timea, Gidó Eme se, Pálfi Imo la, Feleki Iza bel la, Egyed 
Tün de, Szélyes Il di kó, Majlát Gyön gyi, Pálfi Imo la. Ugyan így a hús-
vé ti vá sá ron is je len vol tak sa ját al ko tá sa ik kal a lá nyok.

A ja nu ár 26. far san gi ün nep sé gen a far sang te me tést ad ták elő 
osz tá lyunk di ák jai.

A má so dik fél év el ső nagy ki hí vá sa a feb ru ár 26-án sor ra ke rült 
nagykorúsítás ün nep ség meg szer ve zé se. Fon tos mo men tu ma volt a 
XI. osz tály nak, va la mi em lé ke ze te set, szé pet és sze mé lye set akar-
tunk ad ni a most már hi va ta lo san is nagy ko rúvá vált XII.-nek. Ko-
moly ké szü let, pél dás csa pat mun ka és meg ér de melt si ker jel le mez te 
ezt az ün ne pet. Fe led he tet len él mény ma radt mind annyi unk, nem 
csak a vég ző sök szá má ra.

Majd jött a sulibörze meg szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa már ci us 
28–29 kö zött.

Szá mos más ki hí vást is tar to ga tott még ez a fél év. Ke le men Zsu-
zsa ro mán nyelv és iro da lom tantárgyvesenyen vett részt si ke re sen, 
Pál Alpár, Bá lint Bo tond, Ko vács Ka ta lin, Bartha Si mon Zsom bor a 
Ken gu ru ver se nyen vet tek részt ma te ma ti ka és an gol sza kon.

Ko vács Ka ta lin részt vett Ha lász tel kén az ál ta lá nos mű velt sé gi 
ve tél ke dőn.
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Az osz tály kö zös tel je sít mé nye mel lett je len tős sze re pet kap tak 
az egyé ni tel je sít mé nyek is.

Kirmaier Gá bor nak két egyé ni ki ál lí tá sá hoz is gra tu lál hat tunk, 
egyik Ko lozs vá ron, má sik Székelyudvarhelyen volt lát ha tó. Emel lett 
Gá bor az idén is „Az én drog el le nes üze ne tem” cím mel meg hir de tett 
pá lyá za ton fo tó ka te gó ri á ban me gyei el ső dí jat nyert.

Pálfi Imo la és Gidó Eme se idén is ak tív tag jai vol tak a Bo ró ka 
Nép táncegyüt tes nek, ha zai és kül föl di sze rep lé se i kért is büsz kék le-
he tünk rá juk.

Az is ko la kó ru sá nak tag jai vol tak idén is: Vaszi Éva, Paizs An na, 
Pál Zsu zsa, Fü löp Sán dor, Bá lint Ist ván, Bá lint Bo tond, Pál Alpár.

Az év csúcs pont ja vi tat ha tat la nul a Ve res Pé ter Gim ná zi um ban 
tett bu da pes ti lá to ga tá sunk volt, aho vá a XI. C osz tály meg hí vá sá ra 
ér kez tünk. Több di ák szá má ra az el ső iga zi bu da pes ti ki rán du lás, 
de mind annyi unk szá má ra fe led he tet len él mény. A bu da pes ti Ve res 
Pé ter Gim ná zi um ban töl tött na pok alatt, má jus 29 – jú ni us 2. kö zött 
cso dá la tos he lye ket lá to gat tunk meg. El ső nap Szent end rén mú ze-
um lá to ga tás, majd es ti party az is ko la ud va ron, más nap bu da pes ti 
kör sé tá val foly tat tuk (Má tyás-temp lom, Ha lász bás tya, Bu dai vár, 
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Lánc híd, Hő sök te re), majd dél után sé ta ha jó zás a Du nán. A har ma-
dik na pon is ko la lá to ga tás, majd dél után sé ta a Mar git szi ge ten. Ha-
za fe le meg néz tük még a Du na ka nyart, Esz ter gom ban a Ba zi li kát és 
a Má ria Va lé ria hi dat, a vi seg rá di meg ál ló után pe dig már ha za fe le 
in dul tunk.

Ősszel, még is ko la kez dés előtt szept. 14–17. kö zött öröm mel 
fo gad tuk ven dég lá tó ink szé kely föl di lá to ga tá sát. Di ák ja ink és csa-
lád ja ik pél dás ven dég lá tók nak bi zo nyul tak. Eb ből a ta lál ko zás ból 
szép em lé kek ma rad tak, ba rát sá gok szö vőd tek. S ta lán a kedv di-
ák ja ink ban: leg kö ze lebb szí ve sen tér nénk vissza Bu da pest re vagy 
Székelyudvarhelyre.

Vissza te kint ve er re az év re meg fo gal maz hat juk: gaz dag, moz gal-
mas évünk volt. A si ke rek nek örül jünk, a hi bák ból pe dig ta nul junk, 
hogy a kö vet ke ző év még jobb le gyen.

Sza bó Sa rol ta
osz tály fő nök



56

XII. A osz tály

A kö zép is ko la ne gye dik évét a már jól is mert osz tály tár sak kal kezd-
tük, 22 lány, 7 fiú. Az elő ző évek össze ko vá csol tak min ket, meg ta ní-
tot tak, ho gyan ér té kel jük, ho gyan sze res sük egy mást. Könnye dén, 
jó kedv vel in dul tunk ne ki az utol só kö zös tan évünk nek.

A gó lya bál meg szer ve zé se nagy fel adat, vizs gá nak szá mít, nem-
csak a ta ná rok, ha nem még in kább a di ák tár sak előtt. A XII-esek 
nagy len dü let tel, tit ko lóz va ké szül tek, mi kí ván csi an, druk kol va 
vár tuk a „ki csik” be mu tat ko zá sát. Nem volt meg le pe tés: a mű sor 
öt le tes, szel le mes volt, és hogy mind annyi an jól érez tük ma gun kat, 
nemcsak a ne ve tés és di csé re tek iga zol ták, ha nem a gó lyák osz tály-
ter me i ben má ig is a fa lat dí szí tő fény ké pek.

A re for má ció nap já nak, a ka rá cso nyi ün ne peknek meg ülé se már 
az is ko la és a mi éle tünk höz tar to zott, a far san gi bál min den ed di gi-
nél job ban si ke rült.

Egy re gyak rab ban hang zott el a ne héz vizs gá kat ígé rő jós lat a ta-
ná rok szá já ból, de a di á kok szá má ra még is annyi ra tá vo li nak tűnt 
az érett sé gi. A kér dést: hogy va ló ban éret tek-e di ák ja ink, a XI. osz-
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tá lyo sok mond ták ki a nagy ko rú sí tá si ün nep sé gen. A di ák évek, a 
fel nőt té vá lás vic ces-ko moly kér dé sei min den ki gon do la ta i ban ott 
ma rad tak és vá la szo kat vár tak. Az egye te me ket be mu ta tó elő adá-
sok, a ma ros vá sár he lyi majd ko lozs vá ri egye te men tett lá to ga tás, 
a próbafelvételik már a jö vő ki hí vá sa i ra han gol ta az osz tályt. Az 
el ső meg mé ret te tés, amely fő pró bá nak is ki vá ló volt, az egy há zi 
érett sé gi elő re ve tí tet te a vizs gák ko moly sá gát, és meg mu tat ta, hogy 
mi lyen együtt iz gul ni, együtt örül ni az ered mé nyek nek. Az in for ma-
ti ka szak dol go zat meg írá sa és meg vé dé se ne héz fel adat volt, ép pen 
ezért ér té kes győ ze lem.

A vizs gák mel lett már a bal la gás is egy re kö ze le dett, de nem akar-
tunk tu do mást ven ni ar ról, hogy ez zel nem csak a kö zép is ko lá tól, 
ha nem egy más tól is el vá lunk. Vagy ta lán még sem. Az em lé ke ken 
kí vül va la mi min dig össze köt:

„Most azért meg ma rad a hit, re mény, sze re tet, 
e három; ezek kö zött pe dig leg na gyobb a sze re tet.”
      1Kor 13,13

Laczkó Imo la
osz tály fő nök
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XII. B osz tály

A tan év nyi tó ün ne pen az osz tály el fog lal ta a temp lom ban az őt meg-
il le tő he lyet, be zár va azt a kört, ame lyet, a temp lo mi ülés rend je löl 
a négy éves lí ce u mi ta nul má nyok ide jén. Az is ko la zász ló ját Sza kács 
Pé ter vit te, be ve zet ve ün ne pé lye sen a temp lom ba az el ső sö ket.

A gó lya bál meg szer ve zé se kor di ák ja ink meg mu tat ták öt let gaz-
dag sá gu kat. A Poirot vi lá gát fel ele ve nít ve a gó lyá ink sze rep lé se egy 
szín folt volt az is ko lai gó lya bál ok so ro za tá ban. A ré gi ru hák, író gé-
pek, új ság kö te gek mel let a szer ve ző ti zen ket te di ke sek hasz nál ták a 
szá mí tó gé pes ve tí tést is. A két vég zős osz tály ta nu lói szé pen együtt 
dol goz tak. Tánc cso por tot lé te sí tet tek, óri á si posz tert fes tet tek, a be-
mon dói sze rep kör ben Ba kó Zsu zsát és Va dász Zol tánt kér tek fel. A 
gó lya bál pénzt is ho zott az osz tály kasszá já ba.

A ti zen ket te di ke sek so kat ter vez tek: nagykorúsítást, ki csen ge té-
si kár tyát, ban ket tet, stb. Mind ezek hez pénz is kel lett. 

A nagykorúsítási ün nep sé gen Bekő Ist ván is ko la lel kész kö szön-
tő-be szé de és a kö zös ima után a ti zen egye di ke sek mű so ra sok ne-
ve tést és tap sot vál tott ki. A la ko ma a Park ven dég lő ben haj na li jó 
mu la tás sal fe je ző dött be.

A ki csen ge té si kár tya és a ma tu ran dus könyv nyom dá ba vi te le 
előtt so kat be szél tünk a min ták ról, az idé ze tek ről és a meg ren de lés-
ről. Ha son ló kép pen a tab ló ról, ame lyen ol vas ha tó az Úr imá ja la tin 
nyel ven. A vég ző sök éle te moz gal ma sabb, tü rel met le nebb. A szür ke 
hét köz nap ok nem a mó kus ke rék re ha son lí ta nak. Na gyon cél tu da to-
san kel let ta nul ni, hi szen az érett sé gi té te lek tel jes pa let tá ja meg je-
lent az interneten. Az érett sé gi tan tár gyak ta ní tá sa nagy mér ték ben 
a té te lek meg ol dá sa, meg ta nu lá sa ál tal tör tént. A leg jobb ta nul má-
nyi ered mé nye ket Ba lá zsi Zsu zsa és Virginás Be á ta ér te el.

A ta nu lás mel lett sok csá bí tás je lent ke zett a „nagy be tűs élet” kü-
szö bén. Pálfi Tí mea gyer me ket szült, és a Kós Kár oly es ti ta go za tán 
vé gez te ta nul má nya it. Or bán Lin da olyan jól fi ze tett mun kát vál-
lalt, hogy a Szí nes Har gi ta fo lyó irat ban is sze re pelt. Csa pó Iza bel la 
meg un ta a bent la ká si sza bá lyo kat, le mon dott a hol land ösz tön díj ról 
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a ki sebb ka lan dok ked vé ért. A jú li u si érett sé gi ne ki si ke rült a leg ki-
sebb át me nő ál ta lá nos sal.

A pá lya vá lasz tás ról so kat be szél tünk, sok ven dé get fo gad tunk. 
A ma ros vá sár he lyi és a ko lozs vá ri egye te mek ről, az ud var he lyi 
MÜTF-től, ta ná rok és di á kok egy más nak ad ták át a ki lin cset, szép 
be mu ta tó kat tar tot tak a to vább ta nu lás elő nye i ről. Osz tály fő nö ki 
órán, Bor dás Zsu zsa a kom mu ni ká ció szak ról, és Ivácsony Jó zsef jo-
gász az igaz ság szol gál ta tás ról tar tott elő adást. Va jon az ő elő adá sa 
já rult-e hoz zá ah hoz, hogy a két el ső ta nu ló jog ra fel vé te liz zen?

A ta vasszal sok ki rán du lá si ter vet vi tat tunk meg. Cél pont ok: 
Szeben, Csík sze re da, Gyu la fe hér vár, Var ság. A Nők nap ján, a Ta ver-
na ven dég lő ben, a gyü mölcs ke hely mel lett leg alább két ki rán du lás 
meg szer ve zé sé ben biz to sak vol tunk: Szeben és Var ság. A var sá gi, 
ha sor ra ke rült vol na jú ni us el se jén, el te rel te vol na a fi gyel met a 
ko rai sze re ná dok ról. Jú ni us el se jén egy éj sza kai ve re ke dés ál do za ta 
lett Sza bó At ti la. A négy év leg szo mo rúbb ese mé nyé nek vissz hang ja 
na gyon rossz volt. Az osz tály egy em ber ként At ti la mel lé állt. A ke-
resz té nyi meg bo csá tás és ki bé kü lés nem volt min den ki tet szé sé re. 
A sze re ná dok le ál lí tá sát az is ko la ve ze tő sé ge egy szép es ti ta lál ko zó-
val he lyet te sí tet te az is ko la bel ső ud va rán.

Ki rán du lás csak egy volt, Eu ró pa kul tu rá lis fő vá ro sá ba, Sze-
benbe men tünk má jus har ma di kán. Sze mély vo nat tal utaz tunk. A 
szebeni ál lo más és kör nyé ke még épí tő te lep volt. A bel vá ros gyö nyö-
rű há rom te rén so kat időz tünk. A Bruckenthal Mú ze um meg lá to ga-
tá sa ké ső dél után tör tént. A re for má tus temp lom ban Var ró Sán dor 
tisz te le tes úr a szebeni ma gya rok ról be szélt ne künk. Az áhí tat után, 
már csak a per ce ket szá mol tuk a vo nat ál lo má sig. Se ges vá ron az Ud-
var hely ről ren delt ko csik vár tak, ké ső es te.

Má jus ban volt az egy há zi érett sé gi vizs ga is, a dol go za tok össze-
ál lí tá sa, meg vé dé se. Az egész na pos vizs gát ün nep lő ru há ban, a té te-
lek kel a ke zük ben töl töt ték a je löl tek. Sok volt a tí zes jegy, de saj nos 
volt há rom elég te len is.

Mi ma radt hát ra? A ki csen ge tés jú ni us ki len ce di kén, szom ba ton, 
a ban kett és az érett sé gi. A ki csen ge té si ün nep sé gen je len volt a pol-
gár mes ter, az egy ház me gyei és ke rü le ti es pe re sek, a me gyei ta nács 
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el nö ke és Ka tó Le ven te egy ház ke rü le ti tan fel ügye lő. Ün ne pi be szé-
dé nek a zá ró idé ze te ma rad jon meg e so rok vé gén is:

„Ör ven dez ze tek a ti if jú sá go tok ban, és jár ja tok a ti 
szí ve tek út ja i ban.”
  (Pré di ká tor 12,1)

Popa Já nos
osz tály fő nök
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Egy há zi érett sé gi

Elő ké szü le tek

Az egy há zi érett sé gi re va ló elő ké szü le tek a 2006–2007-es tan év el-
ső fél év ében kez dőd tek. A te o ló gia osz tály (XII. B) 30 di ák ja 50 cím 
kö zül vá laszt ha tott dol go zat írá si té mát. A vá lasz tott té má ról a vizs-
gá zók fo lya ma to san kon zul tál tak Bekő Ist ván is ko lai lel késszel és 
Fü löp Gá bor lel kész-ta nár ral. A dol go zat váz la tát 2007. már ci us 30-
ig be kel lett mu tat ni, és áp ri lis 30-ig kel lett meg ír ni és le ad ni. Ezt 
kö ve tő en a ne ve zett lel ki pász tor ok el ol vas ták, és a vizs gá ra elő ké szí-
tet ték a vé le mé nye zést.

A szó be li vizs gák te ma ti ká ja meg fe lelt az érett sé gi te ma ti-
ká nak.

A vizs gá ra meg hí vott ként je len volt Ba ra bá si Do mo kos lel kész-
ta nár.

A vizs ga előtt Bekő Ist ván lel ki pász tor el ké szí tet te a vizs gá zók 
be osz tá sát, Fü löp Gá bor lel kész pe dig a té tel sort.

Vizs ga

A vizs ga 2007. má jus 14-én 9:00 óra kor kez dő dött.
Előbb a XII. B osz tály di ák jai vizs gáz tak, majd a XII. A osz tály 

di ák jai. 16:00-tól 30 per ces szü net után to vább foly ta tó dott a vizs ga 
a dol go za tok meg vé dé sé vel.

Az egyes vizs gá zó a há rom ta gú bi zott ság előtt fe lelt szó ban. A bi-
zott ság tag jai: Bekő Ist ván is ko lai lel ki pász tor, Fü löp Gá bor lel kész-
ta nár, Ba ra bá si Do mo kos lel kész-ta nár.

A vizs gá zó kü lön té telt hú zott bib liais me ret ből és egy ház tör té-
net ből. 10 perc gon dol ko dá si idő után el kezd het te a fe le lést. A vizs-
gáz ta tók a fe le let pon tos sá gá tól füg gő en kér dé se ket fo gal maz tak 
meg, amely re a vizs gá zók az is me re tük mér té ke sze rint fe lel tek. A 
vizs gáz ta tók pár hu za mo san osz tá lyoz ták a fe le le te ket, majd a vizs-
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ga nap vé gén össze sí tet ték a mi nő sí té se ket. A vég le ges jegy a há rom 
vizs gáz ta tó ál tal adott osz tály zat számtani kö zép ará nyo sa.

A vizs ga si ke res nek mi nő sül, ha a vizs gá zó min den tárgy ból 
mi ni mum 6-os osz tály za tot ka pott, és össze sít ve el ér te a 7-es ered-
ményt.

Ered mé nyek

A XII. A osz tály ból be teg ség mi att nem je lent meg Tó fal vi Eni kő di-
ák. Fel gyógy ulá sa után vizs gá zott.

A XII. B osz tály ból 100%-os volt a rész vé tel.
A vég le ge sí tett ered mé nyek alap ján há rom di ák nak vizs gá ja si-

ker te len nek mi nő sült:
Csa pó Iza bel la
Gólicza Ré ka
Pál Éva

Bekő Ist ván



Tan év 
a 

val lo má sok 
tük ré ben
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A ro mán nyelv ta ní tásának mar gó já ra

A ro mán ta ní tás-ta nu lás em bert pró bá ló ki hí vás, amely nek jel lem-
for má ló ha tá sa igen csak je len tős.

Gon dol tál már ar ra, ked ves di ák, hogy mi lyen egy sze rű len ne, ha 
szel lős tan anya got, a ki sebb sé gi stá tust fi gye lem be ve vő prog ra mot 
és eh hez al kal maz ko dó kö ve tel mény rend szert kí nál na szá mod ra a 
ro má ni ai is ko la? Sze rin tem ez már túl egy sze rű len ne, a ta ná ra id 
dol ga pe dig bo nyo lód na, hi szen ki kel le ne ta lál ni uk ar ra al kal mas 
ke re tet, mód sze re ket, hogy jel le med fej lő dé sé hez hoz zá já ru lan dó, 
olyan hely ze tek be hoz za nak, ahol nap mint nap szem be sül nöd kell 
gát lá sa id dal, sőt, le is kell győz nöd azo kat, le kell épí te ned elő í té le-
te i det, felül kell vizs gál nod ér ték rend sze re det, gya ko rol nod kell a 
to le ran ci át, a tü rel met ma gad dal szem ben és má sok kal szem ben, és 
ahol vé gül meg ta nulsz el fo gad ni és be fo gad ni. Mind eh hez már csak 
bónusz, ha si ke rül a nyel vet is ki sebb-na gyobb mér ték ben el sa já tí ta-
ni. És mind ez tör té nik azo kon a so kat szi dott, át kos ro mán órá kon. 
És hogy mi len ne még a po zi tí vum? Kép zeld el, mi cso da elég té tel lel 
fo god majd mon da ni az uno kád nak, hogy „bez zeg a mi időnk ben, 
ami kor még a ma gyar gye re kek anya nyelv ként ta nul ták a ro mánt, 
nem volt ilyen egy sze rű…de meg csi nál tuk.”

Na és mi van a ro mán ta nár ral? Mit tesz azon kí vül, hogy igyek-
szik le ad ni a tan anya got? Elő ször is fa la kat dön tö get: az el ső ta lál ko-
zás kor ter mé sze te sen fenn ál ló „fe szült ség fa lat”, majd az elő í té le tek 
és el uta sí tás fa lát, majd a gát lá sok fa la it. És el árul ha tom, na gyon 
jól fel épí tett fa lak le het nek ezek, ahol hosszú hó na pok ba te lik sok-
szor, míg si ke rül rá ta lál ni a gyen gébb pon tok ra, és las san, óva to san 
bon to gat ni le het, hogy si ke rül jön im már em ber nek em ber rel va ló 
ta lál ko zá sa. Ugye, ked ves ti zen egye di ke sek, so kat tud nánk er ről 
me sél ni.

És még is azt mon dom, si ke res ta lál ko zás ez a mi enk, hisz ko nok-
sá guk ban ked ves szé kely gye re ke ink vé gül fel is me rik a ha son ló an 
szí vós, de ta pasz ta la tok kal gaz da gí tott aka ra tot és kö ve tik azt. Ta-
lán azért is, mert hi te le sebb szá muk ra a ha son ló kör nye zet ből jött 
ta nár, még ha ro mánt ta nít is.
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Mit csi nál a ro mán ka ted ra a Refiben, ked ves ol va só? Meg csi-
nál ja. Meg csi nál ta a 2006–2007-es tan év ben, hisz el mond hat juk, 
hogy mos tan ra már ro mán tan tárgy ver se nye ken is, bi zony, szá mol-
ni kell a refisekkel, akik vá ros szin ten, a ro mán tan nyel vű Ma rin 
Preda Lí ce um után, a leg több jó ered ményt ér ték el. Büsz ke ség 
volt ne künk, ta ná rok nak, hal la ni a szak ma el is me ré sét: a refis kis 
gim na zis ták nem fél nek ro má nul meg szó lal ni, el le het ve lük ro má-
nul be szél get ni.

Ilyes mik ről szo kás be szá mol ni, szá mot ad ni a „kül vi lág nak”, 
mint hi va ta los el is me ré sek, vizs ga ered mé nyek, ver se nyek. Pe dig 
sok-sok ap ró si ker, öröm van, amit csak az osz tály és a ta nár él meg 
és tud iga zán ér té kel ni, ami től azon ban ezek csep pet sem ve szí te nek 
ér té kük ből.

Pon to san em lék szem ar ra a nap ra, ami kor a gyak ran el ké ső 
kis lány elő ször tu dott ro má nul bekérezni órá ra, azok ra az órák ra, 
ami kor a té vé stáb nak fel csa pó ti ze dik osz tá lyo sok be mu tat ták az 
ál ta luk ki ta lált-el ját szott hír adót, és az ér zés re, ami ben nem volt: 
„Meg csi nál ták!”.

Em lék szem a tit kos öröm re, amit az oko zott, hogy van nak, akik 
el ol vas sák a kö te le ző ro mán há zi ol vas mányt, és nem csak, vagy a 
cin kos mo soly ra, ami kor a ro mán nal ha di lá bon ál ló ta nu ló ta lán el-
ső al ka lom mal ta nul ta meg az anya got.

A 2006–2007-es tan év vé gén el mond ha tom, hogy jó volt együtt ta-
nul ni ve le tek, kö szö nöm, hogy ki pró bál ta tok, és át me nőt ad ta tok.

Tisz te let tel, 
Ke le men Emí lia
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Refisek a Retyiben

„… És ki a sza bad ba.
Mi ért ta nul nád min dig, hogy mi a dal,
Mi nő az er dő, míg az élet elfoly,
Öröm te len po ros szo ba fa lak közt.
Hosszú nak né zed-e az éle tet,
Hogy sí ro dig te ó ri át ta nulsz?”
– ad ja a ta ná csot vá lasz ként Ma dách Ádám ja Az em ber tra gé di á-

já ban a tu dás ra szom ja zó ta nít vány nak, aki így kér dez:
„Ki annyi éjt szen tel tem a tu dás nak,
Csak a bu tá val lettem-é egyen lő …”

No hát, ezen gon do la tok ve zér le té vel egy hat ta gú di ák csa pat tal és 
két se gí tő tár sam mal a nyár kö ze pén ma gas hegy sé gi tú rán vet tünk 
részt a Retyezát – hegy ség ben. „Po ros szo ba fa lak” ár nyé ká ban áb rán-
doz tunk hegy má szás ról, töb bek kö zött Be ne dek Ist ván: Csa var gás 
az Al pok ban cí mű köny vét la poz gat va, amely ben a két fő hős mi u tán 
meg mász ta az Eu ró pa leg szebb hegy csú csá nak szá mí tó Matterhornt 
(4478 m), egy sze rű en „lematyizták”. Ha a Matterhorn Ma tyi lett szá-
muk ra, úgy gon dol tuk a Retyezátot mi is be céz het jük Retyinek, ha 
si ke rül ne ve ze tes szép sé ge it kö zel ről is meg cso dál nunk. És si ke rült. 
El ső nap, hosszú vo na to zás és bu szo zás után fá rasz tó gya log tú ra 
kö vet ke zett, amely nek vég ál lo má sa a 2000 m-en fek vő Bukura-tó 
(Lacul Bucura) part ján ta lál ha tó sá tor tá bor. Az is mer ke dés el ső ál-
lo má sa is egy ben, az or szág leg na gyobb te rü le tű gleccser ta va (8,8 
ha), amely nek part ján más fél na pot áz tunk, hi szen fo lya ma to san 
zu ho gott az eső. Rossz idő nincs, csak rossz tu ris ta – így hát eső ben 
is tú ráz tunk, a Pelága-réten (Poiana Pelegii) ke resz tül a Bu ta-me ne-
dék há zig (1580 m) eresz ked tünk le és vissza. Más nap már gyö nyö rű 
idő ben ke ne get tük a nap vé dő kré met ma gunk ra, hi szen két újabb 
is me rőst be céz het tünk: a Retyezát csúcs ra (2482 m) mász tunk fel és 
az or szág leg mé lyebb gleccser ta vá ban (29 m mély), a Zenóga tó ban 
(Lacul Zănoaga) is gyö nyör köd het tünk. A di ák csa pat a Zsudele csú-
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cson (Vârful Judele 2395 m) is járt, hogy a hegy hez mél tón tér jünk 
vissza sát ra ink ba. A tú ra utol só nap ján, tel jes fel sze re lés sel vág tunk 
ne ki a hegy ség „te te jé nek” a 2509 m ma gas Pelága csúcs nak (Vârful 
Pe le aga), majd le fe lé jö vet a Gáles-tó part ján fo gyasz tot tuk el a tú ra 
utol só ebéd jét.

Ahogy a vo na ton utaz tunk ha za fe lé, a fá radt ar cok mö gött a te-
kin te tek ből azt le he tett ki ol vas ni, hogy ha már a Retyit meg jár tuk, 
ak kor jö het az új tan év, a po ros fa lak, a te ó ri ák, a tu dás nak szen telt 
éj sza kák, sem mi sem le he tet len és az tán új ból ki a sza bad ba.

Tisz te let tel,
Ka csó Pé ter

föld rajz sza kos ta nár
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A Baczkamadarasi Kis Ger gely Re formátus 
Kollégium kó ru sai a 2006–2007-es tanévben

A ze ne, a kó rus ének lés kö zös ség épí tő, kö zös ség meg tar tó és ne ve lő 
ha tá sa fel be csül he tet len.

Ko dály Zol tán a ze nei ne ve lés ben az ak tív ze né lést tar tot ta a 
leg fon to sabb nak. Az ének lést ál lí tot ta kö zép pont ba, mint azt a te vé-
keny sé get, mely ál tal min den ki ré sze se a ze nei él mény nek. „Az ének 
fel sza ba dít, bá to rít, old ja a gát lá so kat és a fé lénk sé get, ser ken ti a 
mun ka ked vet, fi gye lem re, fe gye lem re szok tat, meg sze ret te ti az is ko-
lát, fej lesz ti a kö zös sé gi ér zést. Ki fej lesz ti a ze nei ér zé ket, meg ad ja 
a ze nei mű velt ség alap ját, ami szeb bé, gaz da gab bá te szi az éle tet” 
– mond ta Ko dály Zol tán.

Is ko lánk ban a 2006–2007-es tan év ben a IX–XII osz tá lyos di á kok-
ból ál ló kó rus mel lett – „Nagy kó rus” – meg ala kult az V–VI osz tá lyo-
sok ból ál ló ének kar is, az úgy ne ve zett „Ki csi Kó rus”. Mind két kó rus-
nak, il let ve az együtt ének lés iránt táp lált sze re te tük nek na gyon 
sok szép ze nei él ményt kö szön het is ko lánk.

„Ki csi Kó rus”

Nagy meg le pe tést oko zott az a nagy mé re tű fej lő dés, me lyet az 50 
gye rek ből ál ló „Ki csi Kó ru son” rö vid időn be lül ta pasz tal hat tam. A 
ká no nok mel lett a gye re kek ha mar el sa já tí tot ták a több szó lam ban 
va ló ének lést, hi szen egy hó nap után már két szó la mú da ra bo kat is 
be ve het tünk a re per to ár ba.

A ki csik kó ru sa el ső íz ben egy ka rá cso nyi elő adáson lé pett fel az 
is ko la ebéd lő jé ben. Több al ka lom mal sze re pelt a bel vá ro si és szom-
bat fal vi re for má tus temp lom ban is. Már ci us 15-én ka to na dal ok kal 
em lé kez tünk az 1848-as for ra da lom ra az is ko lá ban.

Leg ma ra dan dóbb él ményt mind annyi unk szá má ra a Bár dos 
La jos Kó rus fesz ti vá lon va ló fel lé pé sünk je len tet te, má jus 5-én, a 
székelyudvarhelyi Mű ve lő dé si Ház ban. Itt a kis kó rus tag ja ink más 
ha son ló kó ru so kat is meg hall gat hat tak, is me ret sé ge ket köt het tek, 
és ta pasz ta la tot sze rez het tek a kó rus élet te rén. Re mél jük, hogy ez-
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után min den év ben ak tív részt ve vő je le het a „Ki csi Kó rus” en nek 
a kó rus fesz ti vál nak, ame lyen új ra és új ra átélheti a kö zös ének lés 
örö me it.

Má jus 9-én, is ko lánk ala pí tó já nak név nap ja al kal má ból éne kelt 
a „Ki csi Kó rus” a bel vá ro si temp lom ban.

Má jus 27-én a felsőboldogfalvi re for má tus temp lom ban lé pett fel 
kó ru sunk.

A jú ni us 15-i év zá ró ün nep sé gen vi dám éne kek kel bú csúz tat tuk 
a tan évet.

„Nagy kó rus”

Nagy örö münk re szol gál, hogy bár is ko lánk ban a Nagy kó rus ban va-
ló rész vé tel fa kul ta tív, még is 40 di ák töb bé-ke vés bé rend sze re sen 
jár az órák után tar tott pró bák ra. S hogy nem ered mény te le nül, az 
bi zo nyít ja, hogy a há rom szó lam ból ál ló „Nagy kó rus” szá mos si ke res 
fel lé péssel büszkélkedhet.

E tan év ben a kó rus ok tó ber 31-én, a Re for má ció ün ne pe al kal má-
ból éne kelt elő ször a szom bat fal vi re for má tus temp lom ban.
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No vem ber 20-án Backamadarasra utaz tunk, ahol nagy sze re tet-
tel fo gad tak ben nün ket. Fel eme lő ér zés volt Kis Ger gely, is ko lánk 
ala pí tó já nak szü lő fa lu ja ut cá in jár ni, és temp lo má ban is ten tisz te le-
ten részt ven ni.

De cem ber ben ad ven ti elő adás ra hív ták a „Nagy kó rust” a bethlen-
negyedi gyü le ke zet temp lo má ba, ahol áram szü net mi att gyer tya-
fény nél hang zot tak el az ad ven ti éne kek. Gyer tya fény ben, kö zö sen 
éne kel ni Is ten há zá ban kü lön le ges, fe lejt he tet len él mény volt.

A Ka rá csony al kal má ból meg ren de zett is ko lai elő adá son ka rá cso-
nyi éne kek hang zot tak el, ezen be lül hang sze res da ra bok tet ték szí-
nes sé a mű sort.

Ja nu ár 22-én új ra a szom bat fal vi re for má tus temp lom ban hal-
hat tuk a „Nagy kó rust”, az egye te mes ima hét al kal má ból.

Feb ru ár 18-án a székelyudvarhelyi re for má tus gyü le ke ze tek kó-
ru sai ötö dik al ka lom mal ta lál koz tak a bethlen-negyedi re for má tus 
temp lom ban, ahol má so dik al ka lom mal éne kel he tett kó ru sunk.

Áp ri lis ban a bel vá ro si temp lom hús vé ti is ten tisz te le té re vol tunk 

hi va ta lo sak.
Akár csak a „Ki csi Kó rus nak”, a „Nagy kó rus nak” is si ke rült szín-

pad ra lép nie má jus 5-én a Bár dos La jos Kó rus fesz ti vá lon. A „Nagy-
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kó rus” ezen a fesz ti vá lon olyan tisz tán, olyan csen gő han gon éne-
kelt, mint ta lán még so ha.

E tan év utol só elő adá sá ra a bel vá ro si temp lom ban ke rült sor Ger-
gely nap – is ko lánk ala pí tó já nak név nap ja – al kal má ból.

„Az ének szeb bé te szi az éle tet, az ének lők má so két is”
„…nem so kat ér, ha ma gunk nak da lo lunk, szebb, ha ket ten össze-

da lol nak. Az tán mind töb ben, szá zan, ez ren, míg meg szó lal a nagy 
Har mó nia, ami ben mind egyek le he tünk. Ak kor mond juk majd csak 
iga zán: ÖR VEND JEN AZ EGÉSZ VI LÁG” – Ko dály Zol tán

De ák Szi dó nia
ze ne ta nár, kó rus ve ze tő
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Ma te ma ti ká ban is van nak jó ered mé nye ink

Az el múlt tan évek ben el ért jó ered mé nye ink ar ra kö te lez nek, hogy 
min den új tan évet meg újult re mé nyek kel és bi za lom mal kezd jünk, 
hogy megint si ke rül jön bár ugyan olyan ered mé nye ket el ér ni, mint 
az elő ző esz ten dők ben. Ez a re mé nyünk a 2006–2007-es tan év ben is 
be tel je se dett.

Az elő ző évek ha gyo má nya it foly tat va, a 2006–2007-es tan év ben 
több mint száz di á kunk fi ze tett elő a MatLap if jú sá gi szak fo lyó irat-
ra fő ként az zal a cél lal, hogy in ten zí veb bé te gyük a ma te ma ti kai fel-
ada tok meg ol dá sát. Az el kez dett ha gyo mányt foly tat va, a MatLap 
fel adat meg ol dók ver se nyé be résztvesznek a lí ce u mi ta nu ló ink, de 
emel lett a ver seny be ez út tal ez út tal el ső al ka lom mal az V–VII. osz-
tá lyos ta nu lók is be kap cso lód tak. Az el ért ered mé nyek alap ján, a kö-
vet ke ző ta nu ló ink ne ve je lent meg a MatLap ha sáb ja in: Ge réb Kop-
pány és Ba lázs Zsolt, V. osz tá lyos, Ba kó La jos, Bordi Lász ló Le hel, 
Fazakas Bo tond, Kál mán Lász ló, Ko vács Zsu zsan na Ré ka, Lász ló 
Ló ránt, Mik lós Im re, Szász At ti la, Szász Ist ván At ti la, Szőcs Bar na, 
Szőts Le ven te, Waum Kon rád X. A és Koffol Ta más XI. A osz tály. Kü-
lö nös örö münk re szol gál, hogy a MatLap Fel adat meg ol dói ver se nyé-
nek a 2007 áp ri li si dí ja zá sán., Ge réb Kop pány V. osz tá lyos ta nu ló 
ok le ve let ka pott és könyv ju ta lom ban ré sze sült.

Ugyan csak ha gyo mánnyá vált, hogy ta nu ló ink rend sze re sen 
részt vesz nek a „Ken gu ru” el ne ve zé sű, nem zet kö zi ki ter je dé sű ma te-
ma ti kai ver se nyen. Is ko lánk ból a 2006–2007-es tan év ben 25 ta nu ló 
vett részt (IX-ből 6, X-ből 4, XI-ből 12 és 3 az V–VIII. osz tály ból). 
A leg ered mé nye sebb ta nu ló ink a kö vet ke zők vol tak: Szente Bar na 
111p (XI. A); Gál Előd 98,50p (XI. A); Mol nár Ló ránt 97,50p (XI. A); 
Fan csa li Csa ba 96,25p (XI. A), Bencze Bé la 96p (XI. A); Szőts Le ven-
te 92,25p (X. A), Szőcs Bar na 92,25p (X. A). Nagy örö münk re szol gál, 
hogy az V–VII. osz tá lyos ver seny ző ink kö zül Sza bó Bel la, Lőrincz 
Or so lya és Ge réb Kop pány to vább ju tot tak a se lej te ző sza kasz ra is, 
ahol szin tén di csé ret re mél tó ered ményt ér tek el. Fel ké szí tő ta ná-
ruk: Szász-Tikosi Zol tán ma te ma ti ka ta nár.

A 2006–2007-es tan év ben Har gi ta me gyé ben im már 4. al ka lom-
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mal szer vez ték meg a „Gordiusz” ma te ma ti kai ver senyt, ame lyen 
me gyénk ből 865 ta nu ló vett részt. Di ák ja ink szá má ra ez a tan év is 
gaz dag volt ered mé nyek ben. A „Gordiusz” ma te ma ti kai ver se nyen 
részt ve vő 56 ta nu lónk kö zül 6 tanulót díjaztak a csík sze re dai dí ja zá-
si ün ne pély en. Ezek név sze rint a kö vet ke zők: Bencze Bé la (3. hely, 
106p), Ber ki At ti la (3. hely, 106p), Lőrincz Csa ba (5. hely, 100p), 
Fan csa li Csa ba (7. hely, 92p), Botorok At ti la (8. hely, 92p) és Gál 
Előd (10. hely, 90p), mind a ha ton a XI. A osz tály ta nu lói. Eb ben a 
ka te gó ri á ban mind össze 163 ta nu ló mér te össze az ere jét, és a kecs-
ke mé ti dön tő re az el ső 2 he lye zet tet hív ták be. A csa pat ered mé nye-
ket a leg több pon tot el ért 3 ta nu ló összpontja alap ján szá mol ták, 
és en nek alap ján a XI. osz tá lyos ka te gó ri á ban Bencze Bé la, Ber ki 
At ti la, Lőrincz Csa ba ál tal el ért 312 pont alap ján a csa pa tunk az I. 
dí jat kap ta. A IX. osz tá lyos ka te gó ri á ban Both Ró bert (19. hely, 82p), 
Far kas An tal (21. hely, 80p), Györfi Le ven te (11. hely, 86p) ta nu lók 
ál tal el ért 248 pont alap ján, a csa pa tunk a III. dí jat kap ta. Fi gye lem-
re mél tó, hogy a X. osz tály a IV. he lye zést ér te el, a Szőcs Bar na (19. 
hely, 77p), Berze György (24. hely, 75p), Szász I. At ti la (27. hely, 75p) 
ál tal el ért 227-es összpontszám alap ján.

Im már ha gyo mány nak szá mít, hogy Sep si szent györ gyön, a Szé-
kely Mikó Kol lé gi um ban 2007. áp ri lis 27–29 kö zött új ból meg ren-
dez ték AZ ERÉ LYI RE FOR MÁ TUS KOL LÉ GI U MOK III. MA TE-
MA TI KAI VER SE NYÉT. A ver seny re meg hív tak az or szág összes 
Re for má tus és Uni tá ri us Kol lé gi u má ból év fo lya mon ként 1-1 ta nu lót 
a IX., X., és XI. osz tá lyok ból. Ez út tal 11 gim ná zi um kép vi sel tet te 
ma gát (a Zi la hi Re for má tus Kol lé gi um, a Kézdivásárhelyi Re for má-
tus Kol lé gi um, a Szat már né me ti Re for má tus Gim ná zi um, a Nagy-
vá ra di Re for má tus Gim ná zi um, a Ma ros vá sár he lyi Re for má tus Kol-
lé gi um, a Székelyudvarhelyi Re for má tus Kol lé gi um, a Nagyenyedi 
Re for má tus Kol lé gi um és a Sep si szent györ gyi Re for má tus Kol lé gi-
um.) A szer ve zők ál tal nyúj tott tar tal mas és sok szí nű prog ra mot 
még kel le me seb bé tet ték a ver sennyel ép pen egyidőben meg ren de-
zett „Szentgyörgyi Na pok” is. A Székelyudvarhelyi Re for má tus Gim-
ná zi um csa pa tát Tuzson Zol tán fel ké szí tő ta nár kí sér te el. An nak 
el le né re, hogy az is ko lánk csa pa tát tel je sen meg vál toz tat tuk, két 
IX. osz tá lyos meg egy XI. osz tá lyos ta nu ló ból állt, az ered mé nyek 
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ki ma gas ló ak let tek: Sza kács Csil la IX. és Ber ki At ti la XI. osz tá lyos 
ta nu lók mind ket ten I. dí jat kap tak, és Szé kely Eri ka di csé ret ben ré-
sze sült. Így a részt ve vő is ko lák kö zül, is ko lánk tért vissza a leg több 
és leg ér té ke sebb díj jal!

Gra tu lá lunk mind azon ta nu ló ink nak, akik a ma te ma ti ka bár-
mi lyen te rü le tén el ért jó ered mé nye ik kel hoz zá já rul tak is ko lánk 
hír ne vé nek öreg bí té sé hez, és az el kö vet ke zők ben is to váb bi jó mun-
kát kí vá nunk, és mi nél ered mé nye sebb rész vé telt a ver se nye ken. 
Ugyan ak kor na gyon re mél jük, hogy az el ért ered mé nyek to vább ra 
is ösz tö nöz ni fog ják is ko lánk más ta nu ló it is ha son ló, és en nél jobb 
ered mé nyek el éré se irá nyá ban!

Szász-Tikosi Zol tán és Tuzson Zol tán
ma te ma ti ka ta ná rok

Az erdélyi református kollégiumok III. matematikai versenyén részt-
vevő nyertes csapat és felkészítő tanára
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Ze ne ok ta tás a Baczkamadarasi Kis Ger gely 
Re for má tus Kollégium ban

A ze nei ok ta tá si mód sze rek ál ta lá nos cél ja, hogy az ok ta tó fel fe dez ze 
és tu da to sít sa az egyén ben a zenei ké pes sé geket, se gít sen ezek nek 
a ki bon ta ko zá sá ban és így el ér je azt a célt, amit min den di dak ti kai 
mód szer el akar ér ni va la mi lyen mó don: azt, hogy tel jes ér té kű vé, 
to tá lis em ber ré ala kít sa, ne vel je a ne ve lés tár gyát, a ta nu lót.

Re for má tus gim ná zi u munk ban er re adot tak a le he tő sé gek, hisz 
a töb bi is ko lá tól el té rő en itt he ti 2 órában oktatjuk a zenét, és ez 
meg könnyí ti a ta nár fel ada tát. To váb bá itt egy ház ze nét ta nul nak 
a di ák ja ink, ami a lel ki fej lő dé sük re, ne ve lé sük re is po zi tí van hat. 
Nem mind egy ugyan is, hogy a ze nei anyag mit tar tal maz.

Na gyon fon tos, hogy a szö veg min den szem pont ból épí tő le gyen. 
Pál apos tol sze rint: „Min den sza bad né kem, nem min den hasz nál, 
min den sza bad né kem, de nem min den épít.” (1Kor 10, 23)

Az V–VIII osz tá lyos is ko lák ban ta nul nak a ta nu lók ze nét, I–IV 
osz tály ban pe dig nem ze ne ta nár ok ta nít ják a ze nét. Ez saj nos a gye-
re ke ken meg is lát szik, hi szen a IX. osz tá lyo sok nak kb. fe le nem tud 
kot tát ol vas ni, il let ve alig is mer nép da lo kat. Ez nagy „veszteség”, 
hogy így van, mi vel a nép dal ok a „ze nei anya nyel vün ket ké pe zik”, 
ahogy nagy nép dal gyűj tőnk, Ko dály Zol tán is val lot ta.

Há la Is ten nek az a ta pasz ta la tom, hogy az egy há zi éne kek ben 
di ák ja ink jár ta sab bak, ami egy részt a gye rek ko ri val lás órák nak, 
illetve a konfirmálásnak tu laj do nít ha tó.

Így már sok diákunk (el ső sor ban a re for má tu sok) szép szá mú 
ének-re per to ár ral ren del kez nek, ami re már le het ala poz ni, s ezt 
később bő ví te ni.

Mi vel a zsol tá rok úgy tar tal mi lag, mint ze ne i leg na gyon épí tő jel-
le gű ek, sze mé lyi ségfor má ló ak, Is ten hez kö ze lebb vi szik az em bert, 
ezért hi va tá som nak ér zem mi nél több zsol tárt meg ta ní ta ni di ák ja-
im nak.

Van nak olyan if jú sá gi éne kek, ame lyek zsol tár szö veg re íród tak, 
ezek ál tal az „if jú ság nyel vén” is le het di ák ja ink hoz szól ni. Ezért 
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ilyen éne ke ket is szok tam ta ní ta ni gi tár kí sé ret tel, ami han gu la to-
sab bá te szi az órát.

A ze nei hal lás fej lesz té sé hez a zeneelmélet és kot ta is me ret is el-
en ged he tet len, en nek meg ta ní tá sa, gya kor lá sa sem ma rad el a ze ne-
órá kon.

Saj nos, szin te min dent az ala pok tól kell kez de ni és on nan új ra 
fel épí te ni a már meg ne ve zett okok mi att. Más részt a tan könyvek 
hi á nya is ne he zí ti a dol got, így min den szol fézs gya kor la tot fel kell 
hogy ír jak a táb lá ra, ami bi zo nyos időt el vesz az órá ból.

Min den osz tály ban van nak di á kok, akik is ko lai kó rus te vé keny sé-
get foly tat nak, ez ál tal meg ta pasz tal hat ják az együtt ének lés örö mét, 
fej lő dik a kot ta ol va sá si kész sé gük, bő vül a ze nei re per to ár juk.

Jó lehetőség, hogy iskolánkban he ge dű, fu ru lya és gitároktatáson 
is résztvehetnek tanulóink. Ezeket az órákat általában délután 
tartom, és öröm számunkra, hogy már több mint 20 diák gitározik 
alacsonyabb vagy magasabb szinten, de nagy-nagy elégtétellel.



78

A kó rus ta gok és a hang sze re sek egy ré sze ál ta lá ban min den is ko-
la ren dez vé nyen részt vesz, ami egyaránt élmény a kórustagoknak 
és a hallgatóságnak is.

Az egy ház ze ne mel lett nép da lo kat is ta ní tok di ák ja im nak, ilyen-
kor he ge dűt szok tam esz köz ként hasz nál ni, ami elő se gí ti a ta nu lást, 
és han gu la tot te remt en nek meg va ló sí tá sá hoz.

A ze nei ok ta tás na gyon fon tos té nye ző a sze mé lyi ség fej lő dé sé ben 
és a to váb bi ak ban is ugyan az lesz a fő cél ja is ko lánk ban a ze ne ta ní-
tás nak: többrétegűvé tel jes ér té kű vé ala kí ta ni a ta nu lót.

Lász ló Zol tán
a B. K. G. Re for má tus Gim ná zi um ze ne ta ná ra
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A Di ák pres bi té ri um (REDIP)

„A kö zöt te tek le vő pres bi te re ket te hát ké rem én, a pres-
bi ter társ és Krisz tus szen ve dé sé nek ta nú ja, va la mint 
el jö ven dő di cső sé gé nek is ré sze se: le gel tes sé tek az Is ten 
kö zöt te tek le vő nyá ját; ne kény szer ből, ha nem ön ként, 
ne nye rész ke dés ből, ha nem kész sé ge sen; ne is úgy, mint 
akik ural kod nak a rá juk bí zot ta kon, ha nem mint akik 
pél da ké pei a nyáj nak.”
   1Pét 5,1–3

A re for má tus kol lé gi u mok ban a di ák ön kor mány zat ok hi va ta los 
meg ne ve zé se Di ák pres bi té ri um. A név nek több szem pont ból is je len-
tő sé ge van. Egy részt ki fe je ző dik ben ne a kö tő dés a kál vi ni zsi nat-
pres bi te ri elv hez. Más részt a pres bi ter név nek ko moly, te kin télyt 
pa ran cso ló hang zá sa van, ami a di ák ság éle té ért hor do zott fe le lős 
szer ve zés és ve ze tés ko moly sá gát su gall ja. Ugyan ak kor e név erő sí ti 
a bel ső ön azo nos sá gun kat és az egye te mes re for má tus is ko la rend-
szer hez va ló tar to zá sun kat, ki fe jez ve a kü lön bö ző sé gün ket is.

A REDIP név a re for má tus di ák pres bi té ri um rö vi dí té se, s nem 
a re for má tus di ák ta ná csé, mert ak kor REDIT len ne. A leg újab ban 
so kak ál tal hasz nált DéTé sem je lent azo no su lást a di ák pres bi té ri-
um mal. Be ne dek Bar na refis di ák el nök sé gi ide je alatt (2005–2006) 
vált a REDIP név el fo ga dot tá. A so kunk ál tal is mert „BéBé” in tu í ci-
ó já nak kö szön he tő a név fel is me ré se és kö vet ke ze tes al kal ma zá sa. 
Ugyan csak az ő ide jé hez kap cso ló dik az is ko la rá dió be in dí tá sá nak 
tör té ne te is.

A 2006–2007-es esz ten dő egyik ku lissza mun ká ja volt a di ák pres-
bi té ri um jo gi be je gyez te té sé nek fo lya ma ta. Az öt let sok kal egy sze-
rűbb nek tűnt, mint a be je gyez te tés te ker vé nye i nek ki bon tá sa. A ro-
má ni ai tör vé nyek fi gye lem be vé te lé vel, meg kel lett fo gal maz ni egy 
alap sza bály za tot és mű kö dé si sza bály za tot. Magyari Gi zel lá val, a 
di ák pres bi té ri um el nö ké vel több ala pí tó ira tot át néz tünk, míg a mi-
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én ket si ke rült meg ír ni. A név bu ka res ti le fog la lá sa után csak vár ni 
kel lett, míg a hi va ta los név fog la lá si en ge dély meg ér ke zik. A ro mán 
nyel ven meg írt szö ve ge ket Fó ri Györ gyi jog ta ná csos néz te át, a Pol-
gár mes te ri Hi va tal tól. Egy ap ró ság még is el ke rül te a fi gyel mün ket. 
Hi á ba ír tam be ala pí tó ta gok ként a di ák pres bi té ri u mi ta go kat, az 
ér vény ben lé vő tör vé nyek sze rint 18. élet év ét be nem töl tött di ák 
nem hoz hat lét re ala pít ványt, egye sü le tet. A köz jegy ző ség – jo go san 
– vissza ad ta az ira to kat. Ez után új do ku men tu mo kat vit tünk be, 
ame lyek be a ta ná ro kon kí vül Ró zsa Sa rol ta di ák ne ve is be ke rült, 
aki az irat cso mó le adá sá ig be töl töt te a 18. élet év ét. Et től kezd ve 
nem ma radt más hát ra, mint fi zet ni, és a hi va ta los ira tok kal jár ni-
kel ni. Az alap tő ké hez szük sé ges összeg fe lét az igaz ga tó ság biz to sí-
tot ta. A töb bi szük sé ges pénzt a di ák ság ad ta össze.

Vég ered mény ként elő állt a REDIP, mint a ve le egy ne vű di ák pres-
bi té ri um hi va ta lo san be jegy zett egye sü le te. Is ten él tes se az egye sü-
le tet! Kí vá nom, hogy az ÚR Is ten ad jon a di ák ság nak sok jó öt le tet, 
hogy ki hasz nál has sák a ta ná ri gyám ság alatt ál ló REDIP-et.

Bekő Ist ván
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Sófalvára fel!

Több éves ta pasz ta la tot foly tat va, a Székelyudvarhelyi Re for má tus 
Kol lé gi um 2006. szep tem ber 4–13 kö zött új ra meg szer vez te a kis is-
ko lás ok és gim na zis ták is mer ke dő tá bo rát, az ún. „gó lya tá bort”.

He lyet, akár csak az elő ző évek ben, az idén is Felsősófalva Re for-
má tus Egy ház köz sé ge biz to sít. Szász Ti bor lel ki pász tor és fe le sé ge 
Szász Edit már évek óta szív ügy ének te kin ti a kol lé gi um tá mo ga-
tá sát. Eb ben a szol gá lat ban fel so ra ko zik mö göt te a gyü le ke zet is, 
aki nek tag jai kö zül ke rül nek ki ked ves „sza ká csa ink”. No ha a kol-
lé gi um e ren dez vény hez kü lön pénz ala pot biz to sít, a gyü le ke zet ál-
do za tos mun ká ja és rész vál la lá sa nél kül a cso por tok tá bo roz ta tá sa 
le he tet len len ne. A már klasszi kus nak szá mí tó „temp lom és is ko la” 
pá ros eb ben az eset ben va ló ság, ter mé sze tes  egy más rautalt ság.

A kol lé gi um egész évi prog ram já ban már-már be kö ve se dett rend-
nek szá mít: ha szep tem ber, ak kor Sófalva. Irány Sófalvára! E tan év 
kez de tén mint egy 90 di ák és 20 ta nár töl ti ide jét az egy ház köz ség 
kán to ri la ká sán és ven dég há zá ban.

Az idei al ka lom nak szép sé gét há rom fel is me rés ben össze gez het-
jük:

El ső ként le gyen sza bad meg em lí te ni néhány vég zett di á kot, aki 
az egye tem meg kez dé se előtt, mint volt kol lé gis ta részt vesz a prog-
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ram le bo nyo lí tá sá ban. Más kor is ta pasz tal tuk, hogy a refisek szí ve-
sen vissza jár nak, és jól ér zik ma gu kat ré gi is ko lá juk fa lai kö zött. 
Ez az el ső al ka lom, hogy meg ta pasz tal tuk: rá juk az is ko la el vég zé se 
után is szá mít ha tunk.

Má so dik nak em lít sük a kö zös ének lés fon tos sá gát. Az ed di gi esz-
ten dők ben is volt ének lés, de az idei prog ram ra kü lön ének fü zet 
ké szült el. En nek pél dá nyai a tá bor után a di á kok nál ma radnak, 
mint egy a ked ves is ko la kez dés egyik em lé ke ként, a múlt egy fon tos 
ré sze ként.

Har mad sor ban a test vé ri mun ka kö zös ség előtt kell fe jet haj ta ni. 
Ed dig so ha nem ta pasz talt mó don si e tett-si et min den ta nár a szer ve-
zők se gít sé gé re. Jöt tek az öt le tek, fel aján lá sok, prog ram ré szek át vál-
la lá sa. Az tán mind ez éles ben: röp ke 10 nap ra mint ha ki köl tö zött vol-
na a kol lé gi um Felsősófalvára. A tá bo ro zás ide jé re sok ré tű prog ram 
állt össze. Is me re ke dés, is ko la- és hely tör té net, tú rá zás, ének lés, 
já ték, és az el ma rad ha tat lan tá bor tűz. Min den ese mény hez más-
más tan erő ér ke zett: au tó busz, kis ko csi, mint ha Székelyudvarhely–
Felsősófalva fel újí tott út sza ka szán csak a kol lé gi um köz le ked ne.

Az egy há zi ke re tek kö zött meg élt pár kö zös hét köz nap ért az 
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Anya szent egy ház Urá nak le gyen há la és ma gasz ta lás. Ő adott friss 
nem ze dé ket, Ő ad ta elénk a kö zös ség for má lás ál dott le he tő sé gét a 
gyü le ke zet, hely, idő pont, em ber és kö zös mun ka egy más ra ta lá lá sa 
ál tal.

Mi, szer ve zők és részt ve vők is mét meg erő söd tünk a hit ben, hogy 
Is ten a kol lé gi u mo kat er dé lyi né pe meg tar tá sá nak szol gá la tá ba ál lí-
tot ta. E meg bí za tás nak pe dig csak is reá te kint ve és egy más ba ka rol-
va fe lel he tünk meg.

Bekő Ist ván
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Backamadarasi ki szál lás

Kis Ger gely, a székelyudvarhelyi re for má tus kol lé gi um egyik leg ne-
ve sebb igaz ga tó ja, Backamadarason szü le tett. Sze gény föld mű ves 
csa lád ból szár ma zott. A ma ros vá sár he lyi re for má tus kol lé gi um ban 
foly ta tott ta nul má nyai után Bécs ben, Bá zel ben és Bern ben ta nult. 
1768–1787 kö zött a székelyudvarhelyi kol lé gi um rek tor-pro fesszo-
ra. Eb ben az idő ben új ra é pí ti a kol lé gi u mot, ezért ne ve zik a kol lé gi-
um „új ra ala pí tó já nak”. Az ő ne vé hez fű ző dik a bel vá ro si re for má tus 
temp lom épí té se is. En nek az ese mény nek em lé két őr zi a re for má-
tus temp lom te te jén a K.G. mo nog ram és az 1781-es év szám. Ha lá la 
után 51 év vel, 1838-ban, a ta nu ló if jú ság a kol lé gi um bel ső ud va rán 
em lék osz lo pot ál lí tott a tisz te le té re.

Ami ó ta 2002 őszén az is ko la fel vet te a Baczkamadarasi Kis Ger-
gely ne vet, fel me rült an nak az öt le te, hogy kap cso la tot te remt sünk 
az egy ko ri iskolánkat új já é pí tő lel kész-ta nár szü lő fa lu já val.

A terv 2006. de cem ber 17-én va ló sult meg. Koncz Lász ló backa-
ma darasi re for má tus lel kész fel ké ré sé re Bekő Ist ván is ko lai lel ki-
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pász tor vé gez te az ige hir de té si szol gá la tot, és a re for má tus kol lé-
gi um kó ru sa éne kelt. A köl csö nös kö szön té sek ki emel ték an nak 
je len tő sé gét, hogy mind két rész ről dé del ge tett álom va ló sul ha tott 
meg a székelyudvarhelyi re for má tus kol lé gi um lá to ga tá sa ál tal. Tő-
kés Zsolt igaz ga tó ün ne pé lyes be je len tést tett köz zé a temp lom ban, 
mi sze rint a székelyudvarhelyi re for má tus is ko la Kis Ger gely irán ti 
tisz te let ből éven te fel ajánl egy ösz tön dí jat, hogy egy backamadarasi 
di ák a kol lé gi um ban ta nul has son. A temp lo mi együtt lé tet kö zös 
ebéd del egy be kö tött be szél ge tés kö vet te a gyü le ke ze ti te rem ben. A 
he lyi is ko la és fa lu mú ze um meg te kin té se után, a székelyudvarhelyi 
csa pat ha za in dult, de meg ígér te, hogy kö vet ke ző esz ten dő ben is új ra 
el jön meg lá to gat ni a név adó, is ko la- és temp lom épí tő szü lő fa lu ját.

Az au tó busz nyi lel kes kül dött ség ha za fe lé me net meg állt Nyárád-
szeredán is, és meg te kin tet te Bocs kai Ist ván fe je de lem fő té ri szob-
rát. A fe je de lem tör té nel mi je len tő sé gét a di á kok szá má ra Popa Já-
nos al igaz ga tó fog lal ta össze, és a nagy fe je de lem szob rát kö rül áll va, 
a kó rus el éne kel te a 90. zsol tárt.

Bekő Ist ván
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Ka rá cso nyi ki ál lí tás és vá sár
2006. december14.

„A mű vé szet az a lét ra, ame lyen Is ten hez jut ha tunk.”
      Sá ri Lász ló

Ok tó ber fo lya mán fo gal ma zó dott meg ben nem az a gon do lat, hogy 
al ko tá sa ink kal szer vez zünk egy ki ál lí tást… A ki ál lí tás nak na gyon 
sok és fá rasz tó előz mé nye volt. Mi vel he ti egy óra áll a ren del ke-
zé sem re, a ta nu lók fel vál lal ták, hogy ott hon sza bad ide jük ben al kot-
nak, dol goz nak azért, hogy meg va ló sul jon ez a ki ál lí tás.

Ad vent kez de té vel már tu da to sab ban ké szül tünk, egy-egy kis di-
ák el hoz ta a fé lig el ké szült, vagy már be fe je zett al ko tá sát, amely 
újabb len dü le tet adott az egész osz tály nak.

A na gyob ba kat (IX–XII.) is kér tem, hogy ne vez ze nek be. Igaz, 
őket több ször kel let mo ti vál ni, no szo gat ni, bá to rí ta ni a rész vé tel re.

Ter mé sze tes anya gok ból ké szült ka rá csony fa dí szek, asz ta li dí-
szek, ko pog ta tók, aj tó dí szek, mé zes ka lács fi nom sá gok stb. ke rül tek 
az asz ta lok ra, ame lyek kel ka rá cso nyi han gu la tot va rá zsol tunk pár 
órá ra az is ko la ud va rán.

A ki ál lí tás ra va ló be ne ve zés fel té te le csu pán az volt, hogy ter mé-
sze tes anya go kat hasz nál ja nak, és kre a ti vi tá suk se gít sé gé vel esz té-
ti kus al ko tá so kat hoz za nak lét re. Néhány ki vé tellel ez szé pen meg 
is va ló sult.

Ilye nek mint: szal ma, csu hé, fűz fa, pa pír, dió, to boz, mák gu bó, 
fe nyő ág, gipsz, mé zes ka lács stb. Leg na gyobb mo ti vá ló erő a di á kok 
szá má ra az volt, hogy a ki ál lí tást vá sár ral is egy be kö töt tük. A sa ját 
ma guk ké szí tet te al ko tá so kat el ad hat ták, az árakat ők ma guk szab-
ták meg.

Ta ní tás után kezd ték el ren dez ni az asz ta lo kon a ter mé ke i ket. A 
ki ál lí tást a Lász ló Zol tán ze ne ta nár ál tal ve ze tett „kis cso port” nyi-
tot ta meg ka rá cso nyi éne kek kel.
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Cso dá la to san szép dol go kat lát hat tunk a ta nu lók kre a ti vi tá sá-
nak, öt le te i nek kö szön he tő en.

A ki ál lí tás vég ső cél ja az, hogy kü lö nö sen de cem ber vé gén ne a 
be vá sár ló köz pon tok ba ke res gél jük az aján dé ko kat sze ret te ink nek, 
ha nem mi ma gunk ké szít sük el sze re tet tel. Ezek ér té ke sebbek, mi-
vel szív vel-lé lek kel gon do lunk ar ra a sze mély re, aki nek aján dé koz ni 
szán dé ko zunk.

A ta nu lók sze mé lyi ségfej lő dé sé hez is hoz zá já rult ez a ki ál lí tás, 
mi vel al ko tó ként, el adó ként, di ák ként ta pasz tal ták meg azt a né-
hány órát, amíg a ki ál lí tás és vá sár zaj lott.

Ter mé sze te sen na gyon sok kor ri gál ni va ló van, ame lyet a jö vő-
ben sze ret nénk el ke rül ni, sa ját  ma gunk hi bá já ból ta nul va. Akkor 
is éreztem, és hiszem, hogy az an gya lok gló ri át éne kel nek a gye re-
kek nek.

Ma jor Haj nal ka
rajz ta nár nő
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Mű vé sze ti Be szá mo ló

1. A Me se Nap ja, 2006. szep tem ber 30. – részt ve vő osz tá lyok: V. 
és VI.

2. Pá lyá zat Szent Im re szü le té sé nek 1000. év for du ló ja al kal má ból. 
Részt ve vő osz tá lyok: V. és VI. osz tá lyok.

Nyer tes Ko vács Timea V. osz tá lyos ta nu ló, aki egy he tes al ko tó tá-
bor ban vett részt 2007. jú li us ában, Lakiteleken.

3. Ka rá cso nyi ki ál lí tás és vá sár, 2006 de cem ber 14, részt ve vő osz tá-
lyok I–XII osz tá lyok.

4. Tör té nel mi ve tél ke dő Bu da pes ten, Halásztelkén 2007. áp ri lisában 
re ne szánsz tí pu sú pa pírru ha ké szí té se, részt ve vő osz tá lyok X. B és 
XI. B.

5. Du na Me sék Pá lyá zat, 2007. má jus, részt ve vő osz tá lyok: V. és VI.

Ma jor Haj nal ka
rajz ta nár nő
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Ösz tön díj jal a Baár–Madasban

A 2006–2007-es is ko lai év el ső fél év ét a Baár–Madas Re for má tus 
Gim ná zi um ban töl töt tem.

Ez az is ko la Bu da pes ten, pon to sab ban a bu dai ré szen, a II. ke rü-
let ben ta lál ha tó. Az is ko lá ba I–XII év fo lyam jár, év fo lya mon ként 3-3 
osz tállyal.

Az év fo lyam ok ab ban kü lön böz nek egy más tól, hogy van an gol-
olasz, né met-fran cia osz tály, és van egy har ma dik osz tály is, amely 
ve gyes.

Az ot ta ni élet ről

A kö vet ke zők ben a bent la kás ban ta pasz talt él mé nye i met me sé lem 
el, mert ez tel je sen más, mint egy át lag bu da pes tié.

A bent la kás két rész ből áll, egy fiú és egy lány bent la kás ból. A 
fi úk bent la ká sa sok kal di va to sabb, kor sze rűbb, ezért nincs mi ért 
pa nasz kod niuk rá, de a lá nyo ké egy-két kí ván ni va lót hagy ma ga 
után.

A szo bá ban, amely ben én lak tam, még volt négy ma gyar or szá gi 
fiú, egy kár pát al jai és két ko lozs vári. Az utób bi hárommal na gyon 
jól meg vol tunk hét vé gen ként.

Reg ge len te az éb resz tő 6:45-kor volt, 7-től reg ge li és 7:45-kor 
csen get tek be. Az órák 45 per ce sek vol tak, és ál ta lá ban egy is ko lai 
nap 14:30-ig tar tott. Bár me lyik óra volt az utol só, azon el mond tunk 
egy imát, amellyel le zár tuk az is ko lai na pot. Ez után ebé del tünk, 5 
órá tól szi len ci um volt 8-ig, az tán va cso ra és 22:30-kor vil lany ol tás.

Az is ko la nem volt ne he zebb mint itt hon, de at tól füg get le nül, 
hogy nem vol tam matek-infó osz tály ban, még is ko mo lyan vet tük a 
mateket, a fi zi kát és a kém iát, amely sze rin tem fon tos. Nem volt 
annyi tan tár gyunk, mint itt hon, de úgy is jól telt a nap. He ti 3 tor-
na óránk volt, ami nek örül tem, mert a moz gás fon tos, és min dig 
meg volt a kö rül mény ahol mo zog junk. Hét vé gen ként az ösz tön dí jas 
di á kok az intriben ma rad tunk, és na gyon jól el tud tuk töl te ni az időt 
kár tyá zás sal, sak ko zás sal, ko sa ra zás sal. De volt olyan al ka lom is, 
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ami kor a bent la kás igaz ga tó ja, Tóth Pé ter ta nár úr, el vitt min ket 
Ma gyar or szág ne ve ze te sebb és fon to sabb vá ro sa i ba, te le pü lé se i be. 
Így vol tunk Eger ben, Mis kol con, Sze ge den, Ti hany ban és az is ko la 
szer ve zé sé vel Auszt ri á ban, Bécs ben, ami ta lán a leg szebb ki rán du-
lás volt szá mom ra. Ugyan csak az igazgató úr vitt el ben nün ket a 
szín ház ba is. Mi kor már tud tuk, merre van, ma gunk is el tud tunk 
men ni a színielőadásokra. Az őszi va ká ci óban ha za tud tam jön ni, az-
tán csak ka rá csony kor lát hat tam új ra az itthoniakat.

Az osz tály tár sa im amennyi re be fo ga dó ak vol tak, annyi ra saj nál-
ták hogy el me gyek, és egy aján dé kot is kap tam tő lük, amely szép 
em lék szá mom ra, bár mi kor is né zek rá. Ezek rö vi den az én él mé-
nye im. Bár itt hon sok min den ből le ma rad tam ta nu lás szem pont já-
ból, sze rin tem meg ér te az a fél év, mert so kat lát hat tam és tapasztal-
hat tam.

Fazakas Fe renc
X. B
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Nagykorúsítás 2007

„Mi kor gyer mek valék,
úgy szól tam, mint gyer mek,
úgy gon dol kod tam, mint gyer mek,
úgy ér tet tem, mint gyer mek.
Mi nek utá na pe dig fér fi ú vá let tem, 
el hagy tam a gyermek hez il lő dol go kat.”
    (1Kor 13,11)

Pál apos tol mond ja eze ket a sza va kat, bi zal ma san, sze mé lye sen, 
ta ní tói szán dék kal, éle té nek 6. év ti zed ében. Há rom szor olyan fel-
nőtt ként, mint Ti. Ar ról be szél, hogy az em ber úton van, az em ber 
fej lő dik: tes té ben, ér tel mé ben, gon dol ko dá sá ban, de hi té ben és ta-
pasz ta la tá ban is. El in dul a rész sze rin ti től, az al sóbb szin tek től, a 
na iv tól, hogy min dent meg vizs gál jon, hogy ha lad jon a komp le xebb 
szin tek fe lé, vég cél ként te kint ve a tel jes sé get és a tö ké le tes sé get, 
a ma ga sabb meg ér tést, ma ga sabb lá tást, ma ga sabb rá lá tást. Bol-
dog az az em ber, aki el éri a má so dik naiv sá got, aki olyan lesz, mint 
egy kis gyer mek, aki a ke re sé sek és nyug ta lan sá gok után Is ten ben 
örö möt lel. Há lá sak le he tünk Pál nak sza va i ért, mert pél da ként a 
gyer mek kor tól a fel nőtt ko rig va ló ha la dást hoz za fel, amit mi itt ma 
hall hat tunk.

Mi kor gyer mek valék – ami kor gyer mek vol tam.
Vissza te kin tés ar ra az ál la pot ra, amely a vissza né zés pil la na tá-

ban a múl té, ked ves, volt, és még is van, mert az élet ré sze, amely 
ál tal ma azok vagy tok, akik le het tek. Ál dott gyer mek kor! Rész sze-
rin ti? A to po gó lé pé sek, az el ső fel fe de zé sek ko ra? Nem ha szon ta lan, 
nem meg ve ten dő – ha nem az a kor, ame lyik re ta lán leg töb ben leg-
na gyobb sze re tet tel gon do lunk. Ez a szü lői ház íze, a nö ve ke dé sé, a 
gya ra po dá sé, a nap ról nap ra elő re ha la dá sé. E nél kül nin csen ki tel je-
se dés. E nél kül nin csen fel nö ve ke dés. A gyer me ki be széd, gyer mek-
ded gon dol ko dás, gyer me ki meg ér tés nél kül nem lesz fel nőtt be széd, 
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gon dol ko dás, meg ér tés. Gyer mek kor nél kül nem lesz fel nőtt a fel-
nőtt. Az élet nek szük sé ges ré sze.

Ami kor fér fi ú vá let tem – ami kor nagy let tem, ami kor fel nőt té let-
tem. Nos, ek kor, el hagy tam a gyer mek hez il lő dol go kat. A gyer me ki 
be szé det, gon dol ko dást, meg ér tést. Mert hoz ta ma gá val az új, ami be 
szük ség sze rű en be le nőt tem. Tel tek a na pok és évek, szin te ész re vét-
le nül meg lepett a nagy ko rú ság. Gyer mek ből fel nőt té let te tek s ki 
tud ja meg mon da ni, hogy mi kor. Így van ez a hit élet ben is.

Em lé kez ze tek: gyer mek kor ban ta nult, oly sok es tén kö zö sen vagy 
egye dül mon dott imá ra, ame lyik ben be csu kó dó szem mel Is ten nek 
aján lot tá tok a csa lá dot. Ma, itt, va la mi ha son lót te szünk mi ve le tek:

Is ten előt ti há lá val ál lunk meg ma.
Min de nek előtt azért mon dunk há lát, hogy éle tet kap ta tok, s ez 

ál tal ré sze tek le he tett mind ab ból, ami a gyer mek kor tól a fel nőt té 
vá lá sig meg ada tik. Ki nek könnyebb, ki nek ne he zebb. Ki nek fáj dal-
ma sabb, ki nek öröm te libb. De így vagy tok Ti. Ezek vagy tok Ti. S 
amit most még ta lán fel nőtt ként sem ér te tek, egy ko ron majd meg-
ért he ti tek.

Meg kö szön jük most Is ten nek, hogy meg szü let te tek, hogy csa lá-
dot adott nek tek, hogy ad ta meg is mer ne tek a szü lői sze re te tet, a 
nagy szü lői ag gó dást, a test vé ri ér zést. Meg kö szön jük Is ten nek mind-
azt, ami ben ré sze tek volt, ami vel for mált, amit meg en ge dett, amit 
meg nem en ge dett. In nen a más kép pen lá tás hegy csú csá ról, el mond-
hat juk azt, hogy Is ten már ak kor te nye rén hor do zott ti te ket, ami kor 
Ti még nem tud ta tok ró la, ami kor nem tö rőd te tek ve le, ami kor nem 
gon dol ta tok rá, ami kor nem volt fon tos nek tek.

Kö szö net Is ten nek ezért a meg elő le ge zett sze re te tért, ezért a 
mennyei bölcs lá tá sért, amellyel Ő már ak kor lát ta ben ne tek a maj-
dan fel nö vek vő, nagy ko rú so dó éle tet, ami kor még sen ki nem így te-
kin tett rá tok, ami kor még csak úgy szól ta tok, mint gyer mek, úgy 
gon dol kod ta tok, mint gyer mek, s úgy ér tet te tek, mint gyer mek.

Kö szö net Is ten nek, hogy adott gon dos ko dó szü lői kart. Kö szö net 
az ál mat lan éj sza ká kért, a gyer mek ágy ért, a sí ró pi ciny han go kért, 
a has ra for du lá sért, majd vissza for du lás mű vé sze té ért – kö szö net 
Is ten nek azért, hogy meg en ged te, hogy el kezd jé tek bir tok ba ven ni 
a vi lá got.
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Szok tá tok a he lyet, aho va Is ten ren delt. Azt a he lyet, azt a vi-
lá got, ahol Is ten rá bí zott egy édes anyá ra és egy édes apá ra egy tö-
ré keny és ma ga te he tet len jö ven dőt, amely nek mint csi rá ban lé vő 
mag nak, fej lő dést ígért. Lát ja ezt Is ten, s lát ja ezt elő re egy anya 
s egy apa. Ezt az ér zést majd ak kor fog já tok iga zán meg is mer ni, 
ami kor ti ma ga tok is szí ve tek alatt hor doz zá tok az éle tet, ami kor 
ka ro tok ban rin gat já tok a nö vek vő jö ven dőt, ami kor éjt-nap pal lá té-
ve fá rad ha tat la nul vi gyáz tok, őr köd tök, a gyer me ki éle tek fe lett, 
ame lyek ugyan úgy Is ten nek te nye rén lesz nek, mint ti is vol ta tok, 
s ugyan úgy ma guk ban hor doz zák majd a jö ven dő nek mi ni a tűr tu laj-
don sá gát, aho gyan ti is ma ga tok ban hor doz tá tok.

Kö szö net Is ten nek a ne ve lő kért, az éve kért, a tü re le mért, az em-
be ri szí ve kért, a meg ér té se kért, a sze re te tért, a se gít sé ge kért. Kö-
szö net az is ko lá kért, s ben ne a fel nőt te kért, akik test vé rek ként előt-
te tek jár tak/jár nak, hogy ti te ket egy re előbb re ve zes se nek. Kö szö net 
min den újabb szó ért, amely ál tal ala kult a fel nőtt szó, min den gon-
do la tért, amely to vább vitt az önál ló gon dol ko dás út ján, s min den 
meg ér té sért, amely az éret tebb fon tol ga tás alap ja lett.

És kö szö net azért, hogy Ti ezt a na pot meg ér té tek.
Ma, itt, a nagykorúsítás szép szo ká sa ad ja a le he tő sé get, hogy 

hi va ta lo san be je lent sük azt, amit egy sé ge sí te ni nem le het, ami nek 
nin csen mér cé je, csak hoz zá ve tő le ges idő pont ja, ami ma van s még-
sem ma tör té nik meg: nagy ko rú ak let te tek. Ami kor ezt ki je lent jük, 
egy ben rá is kell kér dez ni: va ló ban nagy ko rú ak let te tek? An nak ér zi-
tek ma ga to kat? Va ló ban el hagy tá tok a gyer mek hez il lő dol go kat? Va-
ló ban nem úgy szól tok, mint gyer mek, nem úgy gon dol kod tok, mint 
gyer mek, s nem úgy ér te tek, mint gyer mek? Hogy hol a ha tár? Is ten-
nek, a mennyei Atyá nak ol da lá ról néz ve né ha fel nőt tebb a gyer mek, 
és gyer me kebb a fel nőtt. Ezt Pál is na gyon jól tud ja. Ép pen ezért 
zá rom az zal, amit az apos tol e gon do lat foly ta tá sá ban mond el.

Gyer mek ből fel nőt té lett lá nyok és fi ak! Az apos tol azt hagy ja 
rá tok, ami gyer me ki lel kü le tet kí ván: Most azért meg ma rad a hit, re-
mény és sze re tet, e há rom. Ezek kö zül pe dig leg na gyobb a sze re tet.

Le gye tek Is ten nek ál dott Gyer me kei! Ámen.

Bekő Ist ván
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Szenczi Mol nár Al bert re em lé kez ve

Szenczi Mol nár Al bert (Szenc, 1574. aug. 30. – 1634. jan. 17. Ko lozs-
vár): re for má tus lel ki pász tor, zsol tár for dí tó, nyelv tu dós, egy há zi író, 
mű for dí tó

Zsol tár ének lő ver seny a székelyudvarhelyi re for má tus 
kollé gi um ban

„Di csér jé tek az Urat!
Di csér jé tek Is tent az ő szent he lyén; di csér jé tek őt az ő ha tal má-

nak bol to za tán!
Di csér jé tek őt hő si tet te i ért, di csér jé tek őt nagy sá gá nak gaz dag-

sá ga sze rint!
Di csér jé tek őt kürt-zen gés sel; di csér jé tek őt hár fán és cziterán;
Di csér jé tek őt dob bal és tánczczal, di csér jé tek őt he ge dűk kel és 

fu vo lá val;
Di csér jé tek őt han gos czimbalommal, di csér jé tek őt har so gó czim-

ba lommal.
Min den lé lek di csér je az Urat! Di csér jé tek az Urat!”

A 150. zsol tár ver sei nyi tot ták meg azt a zsol tár ének lő ver senyt, 
ame lyet a Baczkamadarasi Kis Ger gely Re for má tus Gim ná zi um tar-
tott ál do zó csü tör tök ön. A székelyudvarhelyi re for má tus is ko la ez zel 
a ver sennyel kí vánt bel kö rű en tisz te leg ni az Úr Is ten tet te előtt, aki 
Szenczi Mol nár Al bert oda adó mun ká ja ál tal 400 év vel ez előtt a ma-
gyar nép ke zé be ad ta a ma gyar ra le for dí tott zsol tá ros köny vet.

1607-et, a zsol tár könyv ki adá si esz ten de jét nem ér het-
te meg Bocs kai Ist ván, a nagy re for má tus fe je de lem. 2007-ben 
Székelyudvarhelyen lét rejö he tett egy faj ta jel ké pes Bocs kai – Szenczi 
Mol nár fé le ta lál ko zás: a zsol tár ki adá sa tisz te le té re meg tar tott ver-
seny nek a Székelyudvarhely-Belváros Egy ház köz ség Bocs kai Há za 
adott he lyet.

A szer ve zők a há zi gaz dát, Gede Il di kó lel ki pász tort kér ték fel, 
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hogy a ver seny zők és a hall ga tó ság előtt mu tas sa be Szenczi Mol nár 
Al bert élet út ját, amely nek csak egyik ál lo má sa a 150 zsol tár for dí-
tá sá nak s ki adá sá nak mun ká ja. Lász ló Zol tán kol lé gi u mi ze ne ta nár 
sa já tos mó don tisz tel gett a nagy előd előtt az ál ta la e cél ra meg ze né-
sí tett zsol tár ral.

Elő adás és gi tár mu zsi ka után kö vet ke zett a vár va várt ver seny. 
A szer ve zők két ka te gó ria szá má ra hir det tek meg mé ret te tést: a 
kol lé gi um ál ta lá nos is ko lás di ák ja i nak kü lön, a kö zép is ko lás ok nak 
kü lön. Az ál ta lá nos is ko lás je lent ke zők egy kö te le ző zsol tár ból (L. 
zsol tár – Az erős Is ten urak nak Ura) és 5 sza ba don vá lasz tott ból 
ké szül tek. A kö zép is ko lai ver seny zők kö ve tel mény szint je ma ga sabb 
volt: tő lük két kö te le ző zsol tárt vár tak a szer ve zők (az L. – Az erős 
Is ten urak nak Ura, és a LXVI. zsol tárt – Ör vendj egész föld az Is ten-
nek), de a sza ba don vá lasz tot tak szá ma ugyan csak 5 volt.

A sors hú zás sal el dön tött ver seny rend után fel csen dül he tett az 
el ső ének hang, majd sor ban a töb bi. Le he tett re me gő hang vagy mu-
tá ló fiú hang, iz ga tott ság tól el-el csuk ló ének vagy tö ké le tes hang zás: 
a mint egy más fél órán ke resz tül tar tó ver seny min den sze rep lő jét a 
hall ga tó ság tap sa kö vet te.

Az éne kek után a zsű ri (De ák Szi dó nia ének ta nár, Lász ló Zol-
tán ze ne ta nár, Bekő Ist ván lel ki pász tor) mun ká hoz lá tott. Ed dig 
fi gyel me sen pon toz tak, most azon ban a pon to zást össze gez ték, és 
a ver seny zők kö zött rang sort ál lí tot tak fel. Míg a zsű ri a mun ká-
ját vé gez te, az alatt a kö zön ség is me rős zsol tá ro kat éne kelt. Ha ma-
ro san meg szü le tett az ered mény! A meg ér de melt tap son és di csé rő 
sza va kon túl a bol dog győz te sek át ve het ték a dí jak kal já ró könyv ju-
tal mat.

Az aláb bi ak ban hadd kö vet kez zen a győz te sek fel so ro lá sa!

Ál ta lá nos is ko lai cso port:
I. díj: Vitályos-Bartalis Ré ka (VI. osz tály)
II. díj: Bé la Eri ka (VI. osz tály)
III. díj: An tal Esz ter (V. osz tály)
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Kö zép is ko lai cso port:
I. díj: And rá si Han na (X. osz tály)
II. díj: Ger gely Zsó fia (X. osz tály) és Feleki Iza bel la (XI. osz tály)
III. díj: Prázsmári Krisz ti na (IX: osz tály)

Szer ve zők és részt ve vők egy aránt úgy érez ték, hogy Jézus menny be-
me ne tel ének nap ját nem is le he tett vol na ta lá lób ban meg szen tel ni, 
mint e zsol tár ének lő ver seny ál tal.

Bekő Ist ván
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Baczkamadarasi Kis Ger gely (1737–1787) 
em lé ké re

Székelyudvarhely leg ré geb bi em lék osz lo pa a Re for má tus Kol lé gi um 
ud va rán ta lál ha tó. A há lás ta nu lóif jú ság ál lít tat ta a kol lé gi um má-
so dik ala pí tó já nak, Baczkamadarasi Kis Ger gely nek a tisz te le té re 
1843-ban, a Szó zat meg ze né sí té sé nek évé ben.

A ki egye zés esz ten de jé ben, 1867-ben, a kol lé gi u mi if jú ság új sír-
kö vet emel a he lyi re for má tus te me tő kert ben, ez zel tisz te leg ve a 
nyolc van év vel az előtt el hunyt rek tor pro fesszor em lé ke előtt.

Az 1768–1787 évek kö zöt ti 19 évi ál dá sos mun ká já ból em lí tés re 
mél tó:

– A Re for má tus Kol lé gi um bel ső szer ve zé sé nek és tan me ne trend-
sze ré nek meg for má lá sa.

– A sze gény sor sú ta nu lók se gít sé gé re 1770-ben be in dí tot ta az 
ún. ex po zí ci ót, a ta nu lók 
kö zös ét ke zé si rend sze rét. 
A hét ta nu ló ból ál ló „ex po” 
a 2-3 szol ga de ák szol gá la-
ta i ért (étel be ho zás, víz hor-
dás) azok nak éle lem mel 
va ló el lá tá sát és köz vet ve 
ta nít ta tá sát biz to sí tot ta.

– 1770–1772 kö zött fel-
épít tet te a 45 szo bát ma-
gá ba fog la ló kol lé gi u mot, 
az ak ko ri pi ac tér leg pom-
pá sabb, ba rokk stí lu sú 
épü le tét;

– Székelyudvarhely Fő-
te ré nek ar cu la tát 1781 óta 
új ra for mál ta a re for má tus 
temp lom ál tal. A temp lom 
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te tő ze tén zöld cse re pek ből ki ra kott „K.G. 1781” fel irat ma is tisz te-
leg épí tő je em lé ké nek.

– A re for má tus egy ház köz fő jegy zői (ge ne rá lis nó tá ri us) cím mel 
tisz tel te meg.

– A zsi nat meg bí zá sá ból ké szí tet te el a hosszú ide ig nél kü löz he-
tet len sza bály- és val lás szer tar tá si út mu ta tót, az Ágen dát, az az „az 
egy há zi szol gá lat be li okos is ten tisz te let mód ját”.

Székelyudvarhely e ne ves sze mé lyi sé ge előtt tisz tel gett 2007. 
má jus 9-én a Baczkamadarasi Kis Ger gely Re for má tus Gim ná zi um, 
meg em lé kez ve a temp lom- és is ko la épí tő szü le té sé nek 270. és ha lá-
lá nak 220. év for du ló já ról.

Popa Já nos
ta nár
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Az em lék osz lop üze ne te

Székelyudvarhelyen a re for má tus kol lé gi um négy zet ala kú bel-
ső ud va rá nak kö ze pén emel ke dik a vá ros leg ré geb bi em lék osz lo-
pa. Az obe liszk ta lap za tán, idő pró bál ta önt vény táb lán egy fel irat: 
„B.MADARASI KIS GER GELY NEK AZ IF JÚ SÁG MDCCCXLIII”. 
Leg in kább táv irat ra em lé kez tet e szűk sza vú ság, amely a tör té nel mi 
múlt ból mint egy rejt je le zett üze net ként ad ja hí rül az osz lop lét re jöt-
tét fel fe dő kinek-ki-mikor hár mas sá gát.

A mai kol lé gi um szá má ra azon ban több ez az osz lop a múlt egy 
kö vé nél, az em lé kek egy da rab ká já nál. Túl azon a ke let ke zés tör té ne-
ti té nyen, hogy 1843-ban, az ak ko ri if jú ság egy több má zsás em lé ke-
zést ál lít ta tott a székelyudvarhelyi re for má tus egy ház és kol lé gi um 
egy ko ri lel kész-rek to rá nak, van en nek az egy sze rű fel irat nak egy 
mély sé ge és üze ne te, amely ha tal má ba ke rít.

1843-ban, a Szó zat meg ze né sí té sé nek esz ten de jé ben Baczka ma-
darasi Kis Ger gely már a múl té. Sze re tett is ko lá já ból, ame lyért „éle-
tét ad ta”, 1787-ben tért ha za Te rem tő jé hez. Köz ben el telt 56 esz ten-
dő. Két nem ze dék ide je. Azok, akik még is mer ték, már nagy részt 
össze gyűj tet tek a mennyei kol lé gi um ba. Új ge ne rá ci ók szü let tek, és 
né pe sí tet ték be a Kis Ger gely ál tal épít te tett scholát. Szé kely fal vak 
if jai, az egy ko ri di á kok déd uno kái ők, akik a fa lak kö zött él ve, jár va, 
ta nul va há lá san gon dol hat tak az ÚR szol gá já ra, aki nek kö szön he-
tő en is ko lá juk le he tett. Kis Ger gely székelyudvarhelyi lel kész sé ge 
és rek tor sá ga annyi ra mély nyo mot ha gyott a vá ros és kör nyék re-
for má tus sá gá ban, hogy em lé ke fél év szá zad múl tán is ele ve nen él, 
tisz te le te mitsem lan kad.

Ami kor 1843-ban a Kis Ger gely em lé ké re emelt osz lop el ké szül, 
nem ír nak sem mi lyen Ger gely-fé le év for du lót. Egy cson ka ün nep. A 
kö vek be szél nek, az em lék osz lop árul ko dik, hogy nem az év for du lón 
volt a hang súly, ha nem azon, hogy is me ret le nül is ki fe jez zék há lá ju-
kat mind annyi uk lel kész-igaz ga tó ja előtt. Ezt pe dig nem csak ak kor 
le het meg ten ni, ami kor va la mi lyen fé nyes nap vagy ke rek dá tum 
el kö ze lít. Al kal mas er re bár mely idő. Az aty ját és any ját sem csak 
év for du ló kon tisz te li az em ber!
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A cson ka év for du ló nál is töb bet üzen az IF JÚ SÁG sza va mö gé 
in kog ni tó ba öl tö zött if jú se reg, aki ezt az em lé ket és tisz te le tet kő be 
örö kít tet te. Eb ben az egy szó ban mind nyá jan ben ne van nak. Egy 
sok ar cú szó, amely jel le mez he tő. Nem csak fi a ta los, és múl tat tisz-
te lő, nem csak ter ve ző, ha nem kez de mé nye ző, ener gi á ját és öt le te it 
ér tel me sen fel hasz ná ló, amo lyan fe le lős ség tu dat tal bí ró fel nőtt if jú-
ság. So kan kö zü lük a pár év múl va fel lán go ló sza bad ság harc ban éle-
tü ket ad ják a ha zá ért, s em lé kü ket csak temp lom ker tek em lék osz-
lo pa őr zi. Mi lyen va rázs la tos, rö vid és so kat mon dó: AZ IF JÚ SÁG. 
Mennyi ter ve zés! Mennyi fá ra do zás! Mek ko ra ál do zat! IF JÚ SÁG! 
Kik le het tek ta nács adó id? Kik re hall gat tál? Hon nan volt ben ned e 
nagy sze rű ség és egy sze rű ség, e tisz te let és ál do zat ra kész ség?

Bi zony, üzen ez az osz lop a je len és jö vő if jú sá gá nak.

Bekő Ist ván
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Szolidarizáló csen des tün te tés
a nagy vá ra di Loránttfy Zsu zsan na Re for má tus 

Gimnázium sport pá lyá já ért

A nagy vá ra di Lorántffy Zsu zsan na Re for má tus Gim ná zi um sport-
pá lyá já ért szolidarizáló tün te tést tar tot tak ma, 2007. má jus 31-én 
11 óra kor az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let kol lé gi u ma i ban.

Székelyudvarhelyen az ókollégium ud va rán lé vő ha rang 24-szer 
szó lalt meg, je lez ve, hogy el ér ke zett a restitúció utol só órá ja. Az 
egy ház ke rü let 6 kol lé gi u ma és Tan ügyi Osz tá lya kö zös nyi lat ko za-
tot adott ki ez al ka lom ból, ki nyil vá nít va tiltakozását a vissza szol-
gál ta tá sok kö rül ki ala kult hu za vo ná val. A mint egy 250 kol lé gis ta 
di ák kö zös zsol tár ének lé se, Ige hall ga tá sa és imá ja is ten tisz te let té 
ala kí tot ta a csen des al kal mat, hű en áb rá zol va azt a hi tet, hogy Is-
ten nek er dé lyi re for má tus né pe az Úr ra te kint, mert tő le jön a meg-
tar ta tás.
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„Non est volentis, neque currentis sed miserentis Dei.”
(el hang zott a székelyudvarhelyi kol lé gi um csen des tün te té sén)

„Annakokáért te hát nem azé, aki akar ja, sem nem azé, aki fut, ha-
nem a kö nyö rü lő Is te né” – ez zel a páli idé zet tel zár ja I. Rá kó czi 
György er dé lyi fe je de lem 1637-ben azt a pa ra i né zist, ame lyet fi á-
nak, II. Rá kó czi György nek írt. Az idé zett bib li ai vers (Róm 9,16) 
an nak a fe je de lem nek jel mon da ta, aki nek fe le sé gé ről a nagy vá ra di 
egy há zi is ko lát Lorántffy Zsu zsan na Re for má tus Kol lé gi um nak ne-
vez ték el.

E val lo más után Pál apos tol ar ról a meg ke mé nyí tés ről be szél, 
ame lyet az ÚR Is ten a fá ra ón vég hez vitt. Is me rős előt tünk az egyip-
to mi sza ba du lás tör té ne te: a fá raó csak a 10. csa pás után en ged te 
sza ba don Is ten nek né pét, sőt még ezt kö ve tő en is nyo má ba eredt, 
hogy meg lec kéz tes se. A tör té net vé ge: a nép sza ba du lá sa Is ten ke ze 
ál tal. Ez zel pár hu za mo san be kö vet ke zett a csö kö nyös fá ra ó nak és 
se re gé nek pusz tu lá sa. Pál apos tol a föl di ha ta lom e meg ke mé nye dé-
sét Is ten sza ba dí tó ter ve ré szé nek te kin ti. A so ro za tos vissza lé pés, az 
engedem-nem en ge dem, az adom-nem adom gyer me teg já té ka azt 
mu tat ja meg, aho gyan a ha ta lom a ha tal má val vissza él, mi köz ben 
ma gát élet-ha lál urá nak te kin ti. Is ten nép ének még sem sza bad el-
fe led nie, hogy a ha tal mat gya ko ro ló is le het esz köz a Tör té ne lem 
Ura, a Sza ba dí tó Is ten ke zé ben. Is ten meg en ge di a föl di ha ta lom e 
játsz má ját, hogy meg mu tas sa fe let te a ha tal mát. Ép pen ezért, Is ten 
nép ének ügyét ma is ma ga az ÚR kép vi se li.

A tör té ne lem fur csa sá ga, hogy Lorántffy Zsu zsan na mai gyer me-
ke i nek, a nagy vá ra di re for má tus kol lé gi um di ák ja i nak éle té ben és 
hely ze té ben 2007-ben össze ta lál ko zik a „fá raó macs ka já té ka” és I. 
Rá kó czi György fe je de lem jel mon da ta. Hit tel vall juk, hogy egy szer 
biz tos vé get ér a nagy vá ra di egy há zi is ko la sport pá lyá já nak vissza-
szol gál ta tá sa kö rü li adom-mégsem lán co lat! Az egyip to mi fá raó nem 
vet te ko mo lyan, hogy az imád koz ni aka ró nép mö gött a mennyei 
igaz ság szol gál ta tás áll, aki ké pes vé get vet ni a föl di ha tal mak cse-
le zé sé nek.

A je len tör té né sei kö ze pet te Pál apos tol lal együtt kér dez zük: „Mit 
mond junk te hát mind er re?”



103

Ami kor a lorántffysokkal együtt érez ve, erdélyszerte össze gyűl-
tünk re for má tus kol lé gi u ma ink ban, sze me in ket a he gyek re emel jük 
(Zsolt 121), ke ze in ket imá ra kul csol juk, és az ÚR ne vét hív juk se gít-
sé gül. Egy fe lől há lát adunk mind azért, ami ben az ÚR mind ed dig 
meg se gí tett, más fe lől Is ten ben bí zó val lo más ként, jö vő be te kin tő hit-
tel is mé tel jük a fe je del mi csa lád bib li ás jel mon da tát: „Annakokáért 
te hát nem azé, aki akar ja, sem nem azé, aki fut, ha nem a kö nyö rü lő 
Is te né”.

Bekő Ist ván
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A Ma gyar Re for má tus Gim ná zi u mok 
XII. Talál ko zó ja
Técső 2007. júl. 4–8

Ez év jú li u sá ban 12-ik al ka lom mal ke rült sor a Kár pát me den ce re-
for má tus kö zép is ko lá i nak ta lál ko zó já ra.

A ta lál ko zón 38 re for má tus kö zép is ko la mint egy 60 ta ná ra, és 
kö zel 150 di ák ja ta lál ko zott. Is ko lán kat két ta nár Popa E. Já nos, 
Fü löp Gá bor és két di ák kép vi sel te. E ta lál ko zók, ame lye ket 1995 
óta rend sze re sen meg szer vez nek, nagy sze rű al kal mat biz to sí ta nak 
kö zös gond ja ink és fel ada ta ink meg is me ré sé re, va la mint a lel ki és 
hit be li éle tünk erő sö dé sé re.

Is ten irán ti há lá val mon dunk kö szö ne tet a ta lál ko zót meg szer ve-
ző há zi gaz dá nak, a Técsői Re for má tus Lí ce um nak, a ta lál ko zót tá-
mo ga tó Técsői Re for má tus Egy ház köz ség nek, va la mint Amb rus Pál 
igaz ga tó nak, a tan tes tü let nek és mind azok nak, akik hoz zá já rul tak 
e gaz dag és tar tal mas prog ram meg szer ve zé sé hez.

A ta lál ko zó nagy sze rű en be töl töt te hi va tá sát: a szak mai meg be-
szé lé sek, a di ákmű so rok, ve tí tés sel össze kö tött elő adá sok meg erő sí-
tet ték mind annyi un kat ab ban, hogy a kü lön bö ző or szá gok ban élő 
re for má tus is ko lák azo nos hit be li, misszi ói és kül de tés tu dat tal tesz-
nek ele get a je len kor ki hí vá sá nak, il let ve fel ada tá nak.

A ta lál ko zó el ső nap ján ke rült sor a Re for má tus Kö zép is ko lák 
Igaz ga tói Kol lé gi u má nak ülé sé re, amely a kö zös fel ada to kat a jö vő-
re vo nat ko zó an a kö vet ke zők sze rint ha tá roz ta meg:

1. a bu da pes ti pro tes táns szak kol lé gi um fej lesz té se;
2. a kol lé gi um di ák ja i nak hoz zá já ru lá sa a bent la ká si ki adá-

sok hoz;
3. kü lön bö ző jog sza bály ok vál to zá sa, il let ve ha tá sa a ta ná rok és 

pe da gó gu sok mun ká já ra;
4. a Ka pos vá ri Lorántffy Zsu zsan na Re for má tus Ál ta lá nos Is ko la 

és Gim ná zi um meg hí vá sá nak el fo ga dá sa a kö vet ke ző ta lál ko zó ra, 
amely re 2008. jú li u sá ban ke rül sor Ka pos vá ron.

A ta lál ko zó hit be li és szel le mi el kö te le zett sé gét hí ven fe je zi ki a 
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Técsői Re for má tus Lí ce um jel mon da ta: „Út ja i dat Uram is mer tesd 
meg ve lem.” Zsolt 25,4. Eb ben a ke resz tyén szel le mi ség ben a Técsői 
Re for má tus Lí ce um fel ada tá nak lát ja a ke resz tyén hit re ne ve lést, a 
nem ze ti ér té kek meg is me ré sét, és a mi nő sé gi ok ta tás kor sze rű meg-
szer ve zé sét.

A re for má tus lí ce um épü le té nek alap kö vét 1993. május 2-án 
he lyez ték el, az épü le tet 1999. augusztus 28-án ad ták át és 2000 
őszé től mű kö dik, mint önál ló re for má tus in téz mény. A lí ce um ban a 
di á kok há rom év fo lya mon hat osz tály ban ta nul nak. A di á kok, akik 
tá vo lab bi vi dék ről ér kez nek, jól mű kö dő kol lé gi um ban kap nak szál-
lást. E kol lé gi um szí ves ven dég lá tá sát él vez tük mi ma gunk is, me-
lyért is mé tel ten kö szö ne tet mon dunk.

A lí ce um di ák jai el ső év től hu mán-, vagy re ál ta go za ton sza ko sod-
hat nak tet szé sük sze rint. Az is ko la hang sú lyo zott fi gyel met for dít 
az uk rán és az ide gen nyelv ok ta tá sá ra, va la mint bib lia is me ret, egy-
ház tör té net, ke resz tyén er kölcs tan, ének és in for ma ti kai ok ta tás ra, 
az utób bi kép zés ke re té ben ECDL bi zo nyít vány meg szer zé sé re nyí-
lik le he tő ség a di á kok szá má ra. To váb bá az is ko la le he tő vé te szi, 
hogy a har ma dik év fo lya mon gép ko csi ve ze tői tan fo lya mon ve hes se-
nek részt a di á kok, és jo go sít ványt sze rez hes se nek. A szel le mi mun-
ka mel lett köz ked vel tek a kü lön bö ző sport szak kö rök és kul tu rá lis 
ren dez vé nyek.

Öröm mel ál la pí tot tuk meg, hogy az is ko la éle tét Is ten ál dá sa kí-
sé ri, amely ál dás sá és meg tar tó erő vé vá lik a helyt ál lás ban a di ák-
ság és ta ná rok éle té ben.

A vá ros ne vét a ha gyo mány sze rint ar ról kap ta, hogy a hon fog la-
lás ide jén a ma gya rok „teccő” he lyen ala pí tot tak te le pü lést. A te le pü-
lés annyi ra gyor san fej lő dött, hogy már 1329-ben Kár oly Ró bert től 
ko ro na vá ro si ran got ka pott.

Ez a ki vált ság azt je len tet te, hogy csak a ki rá lyi kincs tár nak vol-
tak kö te le sek adóz ni.

Tri a non után a Ti sza jobb part ján fek vő Técsőt Cseh szlo vá ki á-
hoz csa tol ták, majd 1945-től a Szov jet uni ó hoz, majd a Szov jet unió 
fel bom lá sa után Uk raj na te rü le té hez tar to zik. Ma já rá si köz pont. 
La kos sá ga 12900 fő, ma gyar 3000. Técsőn élt Hollósy Si mon (1857–
1918) fes tő, a nagy bá nyai fes tő is ko la meg ha tá ro zó egyé ni sé ge, a 
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XIX. szá za di na tu ra liz mus és re a liz mus egyik leg ki vá lóbb ma gyar 
kép vi se lő je, Hollósy Si mon 1904–1918 kö zött Técsőn mű vész te le pet 
ho zott lét re. Meg lá to gat tuk egy ko ri la kó há zát, ame lyen em lék táb la 
áll. Az ő ne vét vi se li a he lyi ma gyar kö zép is ko la.

A re for má tus gyü le ke zet éle té vel is mer ked het tünk meg, amely a 
hely bé li ma gyar ság hit be li és nem ze ti sé gi ér té ke i nek vé del me ző je 
– a técsői re for má tus egy ház hí ve i nek szá ma 1800 – ró mai ka to li kus 
kb. 850, a töb bi gö rög ka to li kus és pra vosz láv vég vá ra a Fel ső-Ti sza-
vi dék re for má tus ma gyar sá gá nak. A re for má ció ko rán el ju tott a vi-
dék re már 1555-ben mind az öt ko ro na vá ros temp lo má ban – Técső, 
Máramarossziget, Hosszú me ző, Visk, Huszt – re for má tus pré di ká to-
rok van nak a gyü le ke ze tek ben.

A ta lál ko zó nyi tó és zá ró is ten tisz te le te in ta pasz tal hat tuk, hogy 
a hí vek hű sé ge, evan gé li u mi hi te, ma gyar sá gá hoz va ló ra gasz ko dá-
sa élő és meg tar tó erő a tör té ne lem vál sá gos kor sza ka i val szem ben. 
A re for má tus gyü le ke zet – egy há zi ha gyo má nya ink hoz mél tó an – a 
re for má tus lí ce um mű kö dé sé hez anya gi ak kal is hoz zá já rul, és ál-
lan dó tá mo ga tást nyújt a vá ros szo ci á lis in téz mé nye i nek: kór há zak-
nak, ár va há zak nak és a szór vány ban élők gond ja i nak fel ka ro lá sát 
is vál lal ja.

A re for má tus temp lom a XIII. szá zad ban, a ta tár já rás után épült, 
több al ka lom mal bő ví tik, mennye ze tét 200 fes tett ka zet ta dí szí ti. 
Mo tí vu mai egye di ek, or na men tá lis és fi gu rá lis áb rá zo lá so kat tar tal-
maz nak.

A ta lál ko zó ren dez vé nyei nagy sze rű en szem lél tet ték a szer ve zett-
sé get: a tör té nel mi em lék he lyek ki vá lasz tá sát, és meg te kin té sét. 
Há rom au tó busszal jár tuk be a kör nyék tör té nel mi ne ve ze tes sé ge it: 
a mun ká csi vá rat, a Ve rec kei-há gót, to váb bá vá ros né zés Técsőn és 
Be reg szá szon.

Ta ná rok és di á kok le rót ták ke gye le tü ket az 1944-ben el hur colt 
kár pát al jai ma gyar fér fi ak lá ge ré nek he lyén, a szolyvai em lék mű-
nél. 1944-ben Szolyván több mint negy ven ezer fér fit hur col tak el 
a szov je tek. Az em lék par kot 11ezer ma gyar ál do zat em lé ké re emel-
ték.

A ta lál ko zót szí nes sé tet te Dr. Kál mán At ti la pá pai re for má tus 
kol lé gi um igaz ga tó ve tí tés sel össze kö tött elő adá sa a nem ze ti, tör té-
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nel mi és kul tu rá lis ér té ke ink ről. A Gond vi se lés meg tar tó ha tal má-
ban bíz va hall gat tuk a di á kok re ményt és bi zal mat kel tő ün ne pi 
mű so rát.

A Ko lozs vá ri Re for má tus Egy ház ke rü let ré szé ről Ka tó Le ven te 
tan ügyi elő adó ta ná csos szá molt be a ko lozs vá ri re for má tus pe da-
gó gi ai in té zet mű kö dé sé ről, és ok ta tá si, mód szer ta ni kér dé se i ről és 
fel ada ta i ról.

Is ko lánk di ák kül dött sé gé ben And rá si Han na és Ger gely Zsó fia 
X. B osz tá lyos ta nu lók vet tek részt, akik er re az al ka lom ra ün ne pi 
mű sor ral ké szül tek.

Is ten meg tar tó gond vi se lés ének adunk há lát e nagy sze rű ta lál ko-
zó ért, amely hit be li és kul tu rá lis együ vé tar to zá sunk va ló sá gá nak 
nagy sze rű al kal ma volt.

Fü löp Gá bor
lel ki pász tor
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Lá to ga tás Hód me ző vá sár he lyen

Is ko lánk ta ná ra it Nagy-Baló Csa ba, a hód me ző vá sár he lyi Beth len 
Gá bor Re for má tus Gim ná zi um ta ná ra meg hív ta egy ti szán tú li ki-
rán du lás ra. A meg hí vást sze re tet tel el fo gad tuk, és jú li us hó nap fo-
lya mán 19-en el utaz tunk Hód me ző vá sár hely re.

Ady End re Hód me ző vá sár helyt „pa raszt Pá rizs”-nak ne vez te, a 
vá ros kul tu rá lis sze re pe mi att. Ma sem ne vez né más ként. Vá sár-
hely és kör nyé ke, az egy kor vég te len ha tá rú me ző vá ros, nem csak a 
múlt ban, de a je len ben is ne ve ze tes kul tu rá lis in téz mé nye i ről.

Kirándulásunk el ső napja egy sé tá val kez dő dött, a Re for má tus 
Kol lé gi um bent la ká sá tól, a Beth len Gá bor Re for má tus Kol lé gi um 
fe lé. Út köz ben meg néz tük a re for má tus ótemp lo mot, mely nek tor-
nya 1714-ben, fi ó kos don ga bol to za tú ha jó ja 1720–1724 kö zött épült, 
tud tuk meg Nagy-Baló Csa bá tól, kí sé rőnk től. Az 1772 óta mű kö dő 
re for má tus is ko la 1896-ban emelt épü le té ben meg lá to gat tuk a vá-
ros ne ves szü löt te i nek pan te on ját. Ez után az is ko la könyv tá rá ban 
meg cso dál hat tuk az is ko la könyv kin cse it, köz tük né hány uni ku mot, 
el ső sor ban a pro tes tan tiz mus és a re ne szánsz kü lön bö ző áram la ta i-
hoz tar to zó mű vek ko ra be li ki adá sa it.
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A könyv tár két leg ré geb bi ma gyar nyel vű mű ve Bor nem issza 
Pé ter pré di ká ció-gyűj te mé nyé nek má so dik kö te te 1574-ből, és Fél-
egyházi Ta más kö te te 1583-ból. Ke zünk be ve het tük és for gat hat tuk 
Szenczi Mol nár Al bert zsol tár for dí tó sa ját Bib li á ját 1544-ből, mely-
ben egyet len ma gyar nyel vű be jegy zés is van „Bi zony ta lan he lye ken 
budosunc”.

Kö vet ke ző nap meg lá to gat tuk az Em lék pon tot, mely so kunk szá-
má ra vé gig tá jé ko zó dá si pont volt. Az Em lék pont egy kü lön le ges ki-
ál lí tás nak he lyet adó épü let. El ső ként Ma gya ror szá gon, e ki ál lí tás 
egy vá ros tör té ne tén ke resz tül mu tat ja be, hogy mit je len tett az itt 
élők szá má ra az 1945-től 1990-ig tar tó szo ci a lis ta kor szak. A há rom 
év szá zad épí té sze ti je gye it ma gán vi se lő épü let ben lét re ho zott ki ál lí-
tás egy ben vá ros- és kor szak tör té ne ti is.

Ter mé sze te sen nem hagy hat tuk ki a vá ro si Strand Ter mál- és 
Gyógy für dő Sport uszo dát sem, ahol min den na pos ven dé gek vol tunk. 
Jól fogott a lubickolás a 42 fo kos hő ség ben.

Hód me ző vá sár helyt a 19. szá zad ban az al föl di fa ze kas ság fel leg-
vá rá nak tar tot ták, en nek bi zo nyí té ka a Bel vá ro si Fazekasház. Amb-
rus Sán dor fa ze kas mes ter 1989-ben ala kí tot ta ki sa ját mű he lyét, 
és az óta önál ló vál lal ko zó ként dol go zik. Lá to ga tá sunk al kal má val 
be mu ta tó ko ron go zást tar tott és meg is mer ked het tünk a hód me ző vá-
sár he lyi fa ze kas ság tör té ne té vel.

Har ma dik nap meg lá to gat tuk az eu ró pai je len tő sé gű, az 
UNESCO lis tán sze rep lő kardoskúti ter mé szet vé del mi te rü le tet. 
Ez az egyik leg je len tő sebb ma dár vo nu lá si ál lo más Ma gya ror szá gon, 
no ha a rek ke nő hő ség ben alig lát tunk egy-egy pél dányt, de a vé ge lát-
ha tat lan pusz ta ság lát tán el is mer tük Pe tő fi köl tő  nagy sá gát, akit ez 
a ko pár vi dék is cso dá la tos ver sek meg írá sá ra ih le tett. Hát még ha 
a Kár pá to kat cso dál hat ta vol na!

Ugyan itt meg lá to gat tunk egy Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga-
tó sá ga ál tal fenn tar tott szür kemar ha-gu lyát, ame lyet szem mel lát-
ha tó an nem za vart a rek ke nő hő ség.

Ter mé sze te sen nem hagy hat tuk ki az aranyági mé nest, ahol meg-
hall gat tuk a Furioso-North Star ló faj ta ki te nyész té sé nek tör té ne tét, 
haj lan dó ság sze rint ki pró bál tuk a lo vag lást, ami né há nyunk sze rint 
„kö pü lés”-nek is be il lett. A tik kasz tó szom jú sá got Sóshalom egyik 
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ven dég lá tó egy sé gé ben, egy bor kós to ló al kal má val olt hat tuk. Meg-
kós tol tuk a kel le mes, gyü mölcs ízű ho mo ki bo ro kat, a Cabernet-et, a 
Kék fran kost, a Kövidinkát, az Olasz riz lin get és mind annyi unk ked-
ven cét, az Ó-Olaszrizlinget. Ez után éh sé gün ket is csil la pí tot tuk egy 
al föl di gu lyás sal, ami „Li di né ni gu lyá sa” név re hall ga tott, névadóját 
sze mé lye sen is si ke rült meg is mer ni, ugyan is ő volt a sza kács nő. A 
mai na pig em le get jül a gu lyást dél táj ban, a ta ná ri ban… Desszert-
ként fa gyasz tott ma dár te jet és „fe né ken sült” le pényt et tünk. Vi dám 
han gu lat ban telt a ha za fe le ve ze tő út.

Ven dég lá tó ink gon dos kod tak az es ti prog ra mok ról is, és mind-
nyá jan kel le mes na po kat töl töt tünk az Al föld ön.

Sze re tet tel vár juk vá ro sunk ba hód me ző vá sár he lyi kol le gá in kat, 
és re mél jük ugyan ilyen él mé nyek kel gaz da god va tér nek vissza vá ro-
suk ba, is ko lá juk ba.

Pál Jú lia



Tan év 
az 

ada tok 
tük ré ben
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A Baczkamadarasi Kis Ger gely Re for má tus 
Kol lé gi um al kal ma zot tai

Igaz ga tó: Tő kés Zsolt, fi zi ka
Al igaz ga tó: Popa János, tör té ne lem
Lel ki pász tor: Bekő Ist ván Már ton, re for má tus te o ló gia

Ta ná rok:
Borbáth-Szőcs Nó ra, an gol nyelv
Bor dás Zsu zsan na, pszi cho ló gus
Cseke-Árkosi Kár oly, fi zi ka
De ák Szi dó nia, ze ne
Dé nes And rea, né met nyelv
Dé nes Henriette, bi o ló gia
Fe ke te Adrienne Sarolta, ma gyar nyelv és iro da lom
Fü löp Dalma, re for má tus val lás
Fü löp Gá bor, bib lia is me ret, egy ház tör té net
Ge réb Pé ter, ma te ma ti ka
Győ ri Iza bel la, tech no ló gia
Ka csó Pé ter, föld rajz
Kál mán-Ung vár Kin ga, lo gi ka, köz gaz da ság, fi lo zó fia
Ke le men Emí lia, ro mán nyelv és iro da lom
Ke le men Má ria, ta ní tó nő
Ke re kes Er zsé bet, test ne ve lés
Laczkó Imo la, ké mia
Lász ló Zol tán, ze ne
Lőrincz Má ria, ro mán nyelv és iro da lom
Ma jor Haj nal, kép ző mű vé szet 
Nagy Adél, uni tá ri us val lás
Nagy Haj nal Otí lia, ró mai-ka to li kus val lás
Pál Jú lia, an gol nyelv
Pé ter At ti la, tör té ne lem
Sán dor Ju dit, ma gyar nyelv és iro da lom
Sata Zenóbia, ta ní tó nő
Sza bó Sa rol ta, né met nyelv
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Szalay Zsu zsa, pszi cho ló gia
Szász-Tikosi Zol tán, ma te ma ti ka
Szikszai Ré ka, ta ní tó nő
Tuzson Zol tán, ma te ma ti ka
Vass Im re, test ne ve lés

Al kal ma zot tak:
Ba lázs Eme se, kony hai al kal ma zott
Both Eme se Gi zel la, ne ve lő
Buksa Il di kó, tiszt vi se lő
De me ter Ju dit, köny ve lő
De me ter Ro zá lia, kony hai al kal ma zott
Dé nes Er zsé bet, mo só nő
Elek Jó zsef, rak tá ros
Far kas Er zsé bet, ágy ne műs
Gál Mó zes, gond nok
Gás pár Luj za, ne ve lő
Ger gely Éva, ta ka rí tó
Gidó Ákos, mun kás
Hor vát Haj nal Gyön gyi, kony hai al kal ma zott
Ke re kes Csil la, pénztárnok
Lász ló Vil ma, ta ka rí tó
Láz ár De zső, mun kás
Lőrincz Edit, in for ma ti kus-rend szer gaz da
Máthé Ibo lya, kony hai al kal ma zott
Mol nár An na, ta ka rí tó
Pál Má ria Mag dol na, ta ka rí tó
Papp Csil la, tiszt vi se lő
Pé ter Dé nes, ka pus
Sán dor Klá ra, se géd köny ve lő
Szé kely Ju li an na, ta ka rí tó
Ta lált Ilon ka, kony hai al kal ma zott
Vaj da Ka ta lin, ta ka rí tó
Vass Il di kó, tit kár nő
Vass-Tifán Má ria, kony hai al kal ma zott
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Osztálynévsorok

I. osz tály
Ta ní tó nő: Szikszai Ré ka
Lét szám: 25
Ta nu lók:
Ba lázs Cson gor
Bá lint Zsolt
Boér And rás ka
Bo kor Ma ri ann
Bo ros Bo tond
Bu zo gány Bar na
Debreczi Haj nal
Debreczi Tün de
Demény Kin ga Emő ke
Far kas No é mi
Hor váth Za lán
Ja kab Dá ni el
Ka csó Pé ter
Kiss Zsig mond Csa ba
Koncz Ré ka
Lász ló Zsolt
Luk ács Bá lint
Mol nár Im re Csa ba
Ozsváth Lász ló Hu nor
Paraschiv Ştefania
Simó Ág nes Ár vács ka
Simó Dá vid
Somodi Ta más Csa ba
Vaida Julia
Vass Sza bolcs
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V. osz tály
Osz tály fő nök: Vass Im re
Lét szám: 30
Ta nu lók:
An tal Esz ter
Ba log Be á ta
Bá lint Zsolt
Be ne dek At ti la
Gál Ma ri ann
Ge réb Kop pány
Had nagy Sán dor
Kassay Gyu la Hu nor
Ka rá csony Timea Kla u dia
Kál mán Zsuzsánna
Kolumbán-Balázs Zsolt
Ko vács Timea
Ko vács Nor bert
Lász ló Bo tond Bar na
Lász ló Nán dor
Lőrincz Or so lya And rea
Mol nár Ta más
Nagy Eni kő
Nagy Zsolt
Paraschiv Florin Daniel
Pap Eni kő
Pálffy Ág nes
Pé ter Krisz ti na
Pé ter Za lán
Sán dor Előd Bo tond
Simény Zsolt
Simó Krisz ti na
Sza bó Bel la
Thamó Me lin da
Tó fal vi Mag dol na
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IX. A osz tály
Osz tály fő nök: Dé nes Henriette
Lét szám: 31
Ta nu lók:
Benczédi Dé nes Za lán
Bí ró Adél
Bí ró Jó zsef
Both Ró bert
Czika Szi lárd (el ment)
De ák At ti la
Fan csa li Bar na
Fan csa li Előd
Far kas An tal And rás
Fü löp Bar na
Györfi Csa ba
Lász ló Ar nold
Máthé Kin ga Ber na dett
Mi hály Le ven te
Moldován Sza bolcs
Mó zes Emő ke
Nagy Dá vid
Pál Kin ga Or so lya
Pál Ró bert
Pász tor Ist ván
Pé ter At ti la
Sza kács Csil la
Szat má ri Csa ba
Szé kely Eri ka Kle men ti na
Szélyes Le ven te
Ta más Janett
Tég lás Hedviga
Tó dor At ti la
Tor nai Iza bel la Er zsé bet
Vass An na má ria
Zakor Emő ke
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IX. B osz tály
Osz tály fő nök: Lőrincz Má ria
Lét szám: 29
Ta nu lók:
An tal Gé za
Ba ra bás No é mi
Baroti Szerénke
Biró And rea
Csá szár Tün de Eme se
Cseke And rea
Csont Krisz ti na
De me ter Előd
Dé nes Ar túr
Duka-Ferencz Kin cső
Ferenczi Bo ró ka
Ká dár Krisz ti na
Kakasy Szi dó nia
Kosztin Ta más
Ko vács Timea
Ma da ras Mi hály At ti la
Mi hály Szi lárd (el ment)
Moisa Jú lia
Nagy No é mi
Pálfi And rea
Pap Szi dó nia
Prázsmári Krisz ti na
Se bők Éva
Simó Ta más
Si mon Or so lya
Sza bó Eme se
Szom ba ti Er zsé bet
Var ga Zsuzsánna
Vinczellér Zsuzsánna
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X. A osz tály
Osz tály fő nök: Cseke Kár oly
Lét szám: 32
Ta nu lók:
An tal Me lin da
Ba kó La jos Ta más
Berze György
Bordi Lász ló Le hel
Fazakas Bo tond
For ró Ist ván (jött 2007. szep tem be ré ben)
He gyi Ár pád
Kál mán György Lász ló
Kerestély Hu nor
Ko vács Emő ke
Ko vács Zsuzsánna Ré ka
Lász ló Lo ránd
Liszkovics Ka ta
Makai Szen de
Mi há lyi Re ná ta
Mik lós Im re
Mircse Tün de Emő ke
Nagy Haj nal
Nagy Timea Vi o la
Papp Tün de
Pál Robert
Sán dor Kin ga
Sán dor Timea
Streza And rea
Szász Ist ván At ti la
Szélyes Eni kő
Szigyártó Ré ka
Szigyártó Szil via Er zsé bet
Szőcs Bar na
Szőts Le ven te
Ta más Nagy Emő ke
Waum Kon rád Hu nor
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X. B osz tály
Osz tály fő nök: Borbáth-Szőcs Nó ra
Lét szám: 28
Ta nu lók:
And rá si Han na
Árus Delinke Bog lár ka
Bá lint Gé za
Bá lint György Sza bolcs
Biás Iza bel la
Fazakas Fe renc Hu nor
Fazakas Lász ló
Fü löp Il di kó Gab ri el la
Fü löp Szen de
Gellérd Sán dor
Ger gely Zsó fia
Györfi Gyön gyi ke
Ja kab Timea
Joó Emő ke
Ko vács And rás Pé ter
Kris tály Lász ló Zsolt
Lász ló Előd Emil (el ment 2007. szep tem be ré től)
Luk ács Tün de
Mes ter Éva
Nagy Ág nes
Or bán Biborka
Or bán Le ven te
Pál Ist ván
Pé ter Emő ke
Pintea-Sándor Han ga
Szász Előd Zol tán
Tarcsafalvi Be á ta
Zsom bo ri Ka ta lin
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XI. A osz tály
Osz tály fő nök: Ka csó Pé ter
Lét szám: 30
Ta nu lók:
Amb rus Emő ke
Balázs-Gudor Ka ta lin (ki ma radt 2006 vé gén)
Bán Il di kó Csil la
Ba ra bás Ger gely Csa ba
Bencze Bé la
Ber ki At ti la
Botorok At ti la
Fan csa li Csa ba
Fü löp At ti la Jó zsef
Fü löp Sán dor
Gál Előd
Izsák Szi lárd
Kó bo ri Le hel
Kof fer Ta más
Ko sza Hu nor
Ko vács Haj nal
Lász ló Il di kó
Lőrincz Csa ba
Luk ács Adél
Mag Il di kó
Magyari Gi zel la
Mi hály Zol tán
Mol nár Loránt
Pál And rás
Pál Eni kő
Straub Klausz Dá ni el
Szász-Bá lint At ti la
Szente Bar na
Ta más Timea
Tó fal vi Zsolt
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XI. B osz tály
Osz tály fő nök: Sza bó Sa rol ta
Lét szám: 30
Ta nu lók:
Bartha-Simon Zsom bor
Bá lint Bo tond
Bá lint Ist ván
Bo kor Má ria Mag dol na (ki ma radt 2007 ta va szán)
Bo tos Kin ga Ber ta
Burszán And rea Szil via
Egyed Tün de
Ele kes Re ná ta
Fazakas Or so lya
Feleki Iza bel la
Fü löp Sán dor
Gazner And rea
Gidó Eme se
György Emő ke
He gyi Timea
Ke le men Zsuzsánna
Kirmaier Gá bor
Ko vács Ka ta lin
Majlát Gyön gyi
Pajzs An na
Parajdi Zi ta
Pál Alpár
Pál Zsuzsánna
Pálfi Imo la
Rus Ad ri enn Tí mea
Sza bó At ti la
Szélyes Il di kó
Tom pos Eri ka Emő ke
Tor nai Gyön gyi
Vaszi Éva
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XII. A osz tály
Osz tály fő nök: Laczkó Imo la
Lét szám: 29
Ta nu lók:
Árgyó And rás Bo tond
Bá lint Zol tán
Bözödi Timea
Csa ta And rea
Csiki Dalma
Csomor Re ná ta
Ele kes Csa ba
Focşa Gab ri el la Csil la
Ká ló An na má ria
Ko csis Timea
Lőrincz Etel ka
Ma ro si Me lá nia (el ment 2007 ele jén)
Már ton Me lá nia
Mátéffy Edit
Mátyus And rás
Mol nár Zsuzsánna Kin cső
Parajdi Ri ta
Pál Me lá nia
Páll An na Má ria
Ráduly Il di kó
Ró zsa Sa rol ta
Séra Mó ni ka
Simó Emő ke
Sza bó Zsolt
Szélyes Csa ba
Szőcs Mó ni ka
Tó fal vi Eni kő
Ürögdi Ló ránt
Vass Or so lya
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XII. B
Osz tály fő nök: Popa János
Lét szám: 31
Ta nu lók:
An tal Le ven te
Bakk Lo ránd
Ba kos Zsuzsánna
Ba lá zsi Zsuzsánna
Bencze Szi dó nia
Ba ra bás Ba lázs
Baritz Kin ga
Bo ros Esz ter
Csa pó Iza bel la
Dakó Be á ta
Fá bi án Kin ga
Gál Le ven te
Golicza Ré ka
Ke le men Monika
Ko vács Lász ló
Kuron Gyön gyi ke
Mol nár Le ven te
Nagy Do mo kos Bar na
Nagy Eme se
Or bán Lin da Bri git ta
Pálfi Timea (el ment 2007 ele jén)
Pál Éva
Pap Ka ta lin
Raţiu Le on ti na
Simu Monica
Sza bó At ti la
Sza bó Eni kő
Sza kács Pé ter
Toth Ist ván
Va dász Zol tán
Virginás Beata
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A 2006–2007-es tan év leg ered mé nye sebb ta nu lói az el ért 
ta nul má nyi ered mé nyek alap ján

V. osz tály
1. An tal Esz ter
2. Tó fal vi Mag dol na
3. Lörincz Or so lya And rea

VI. osz tály
1. Vá gá si Ré ka
2. Ülkei Be á ta
3. Ülkei Tí mea

IX. A osz tály
1. Fü löp Bar na
2. Szé kely Eri ka
3. Moldován Sza bolcs

IX. B osz tály
1. Ma da ras Mi hály
2. Vinczellér Zsuzsánna
3. Pálfi And rea

X. A osz tály
1. Bordi Lász ló Le hel
2. Szőcs Bar na
3. Waum Kon rád

X. B osz tály
1. Kris tály Lász ló
2. Luk ács Tün de
3. Zsom bo ri Ka ta lin
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XI. A osz tály
1. Ber ki At ti la
2. Lász ló Il di kó
3. Ta más Tí mea

XI. B osz tály
1. Pajzs An na
2. Ke le men Zsuzsánna
3. Bo tos Kin ga

XII. A osz tály
1. Csa ta And rea
2. Csomor Re ná ta
3. Séra Mó ni ka

XII. B osz tály
1. Ba lá zsi Zsu zsa
2. Virginás Be á ta
3. Nagy Eme se

A 2006–2007-es tan év vé gén ki osz tott rend kí vü li dí jak nyer te sei

Mus tár mag díj – Mátyus And rás, XII. A
Kis Ger gely díj – Csa ta And rea, XII. A
Far kas And rás díj – Árgyó Bo tond, XII. A
Ra vasz Lász ló díj – Va dász Zol tán, XII. B
Ta ná ri díj – Fü löp Bar na, IX. A
Kol lé gi um díj – IX. B osz tály
Cse me te díj – Vá gá si Ré ka, VI. osz tály
A Bel vá ro si Re for má tus Egy ház köz ség kü lön dí ja – 
 Nagy Eme se, XII. B
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A 2007–2008-as tan év re fel vé telt nyer tek 
név so ra

I. A osz tály
Ta ní tó: Sata Zenóbia
Lét szám: 26
Ta nu lók:
Ágos ton Gyopárka
Ba lázs Cson gor
Bodó Hen ri et ta Má ria
Csí ki Ré ka
Ger gely Be á ta
Gudor Hu nor
Kerestély At ti la Henrich
Kerestély Eni kő Be at rix
Ko vács Kris tóf
Kö ve csi Ta más
Lőrincz Re ná ta
Má tyás Krisz ti na
Me zei Hu nor
Mi hály Dá vid
Nagy Bar ba ra Kla u dia
Pap Lász ló
Papp Zol tán
Pelok Ba lázs Ist ván
Pé ter Ad ri enn
Pé ter Ani ta
Sán dor And rea
Ştefan Elena Magdalena
Szász Szi lárd
Szikszai Zsuzsánna
Tókos Ist ván
Var ga Esz ter
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I. B osz tály
Ta ní tó: Ke le men Má ria
Lét szám: 25
Ta nu lók:
Ba lázs Lász ló
Bá lint Nor bert Lász ló
Ba ra bás An na
Birtalan Ka ta lin No é mi
Bor dás Pé ter
Dan Ber na dett
Dá né And rea Timea
Dul Van da
Florea Claudia
Gudor Szi lárd
Gudor Timea
He gyi Má tyás
Ja kab Zsa nett
Ko vács Dá ni el
Lász ló Timea
Láz ár Ist ván Ro land
Lőrincz Ani ta
Ma jor Hen ri et ta
Má té Lin da
Nagy Dó ra
Pál Sza bolcs
Sán dor Har mat Ri chárd Ist ván
Solyom Gab ri el la
Szőcs Má té
Ta más Ist ván
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V. osz tály
Osz tály fő nök: Szász-Tikosi Zol tán
Lét szám: 30
Ta nu lók:
Ágos ton Ist ván
Benczédi Bar na
Benczédi Zsó fi a
Bo kor Be á ta
Bo ros Avarka
Botorok Be á ta
Bu zo gány Zsuzsánna
Gál Ré ka
Gás pár Ti bor
Géger Gyo pár
Hodgyai Nor bert
Ja kab Nor bert
Kiss-Ferenczi Sá ra
Ko vács At ti la
Ko vács Ré ka
Ko zák At ti la Ró bert
Láz ár Ani ta
Lőrincz Ro land Zsolt
Moisa Va len tin
Nagy Iza bel la
Pap Bencze Ábel
Pál Ka tin ka Jú lia
Pelok Be ne dek Mi hály
Pus kás Ar túr Ti bor
Sárdi At ti la Ist ván
Szikszai Ka ta lin Or so lya
Tifán-Péter Zsuzsánna
Tóth Emő ke
Ujvári György
Vécsi Timea
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IX. A osz tály
Osz tály fő nök: Ko vács Má ria
Lét szám: 28
Ta nu lók:
Bá lint Sán dor Bo tond
Biró Kin ga
Bo kor Krisz ta Ré ka
Bunta Bá lint Le ven te
Dá vid Emő ke
Fa lu vé gi Jó zsef At ti la
Fü löp At ti la
Ge réb Ar nold
Ge réb Ist ván
Ja kab Tün de
Jobb Ta más
Ka csó Ist ván
Luk ács Eni kő Má ria
Lurcza Éva
Ma dár Ti bor
Mik lós Haj nal
Mircse Zol tán
Nagy Re ná ta
Né met hi Ad ri enn Re ná ta
Pálfi  Tün de
Sán dor Má tyás
Sán dor Szidonia Mó ni ka
Se bes tyén Sza bolcs
Simma Zsolt
Szász Ist ván
Szőcs Eni kő
Tő kés Ábel
Tö rök Adél
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IX. B osz tály
Osz tály fő nök: Ke le men El la Emilia
Lét szám: 28
Ta nu lók:
Ador ján Ró bert
Bakk Kin ga Éva
Ba lázs Mó ni ka Dalma
Bara Szi lárd Sán dor
Boda Eni kő
Dá ni el Ta más
Gedő Csen ge
Hodgyai Timea
Izsák Or so lya Ka ta lin
Kár oly Ág nes
Kecseti Má ria
Kolcsár Irin gó Ág nes
Ma jor Or so lya
Ma ro si Van da
Máthé Mó ni ka
Mitra No é mi
Mol nár Fe renc
Nagy Ar nold
Nagy Ré ka
Or bán Zsuzsánna
Pálfi  Emő ke
Pat kó An na
Reman Ré ka
Stan Timea Eri ka
Sza ba di Előd
Sza bó Krisz ta Tün de
Sze ge di Pan na
Zepeczáner Va lé ria
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Ese mény nap tár
2006–2007-es tan év

Szep tem ber
1. Ta ná ri gyű lés
4–7. Gó lya tá bor – IX. A és IX. B osz tály (Felsősófalva)
8–9. Ta ná ri gyű lés (Felsősófalva)
11–12. Gó lya tá bor – V. osz tály (Felsősófalva)
15. Tan év kez dés
21. Kö zös sé gi est, VI. osz tály
23–24. Gó lya tá bor – I. osz tály (Felsősófalva)
23–24. Or szá gos Tan év nyi tó Nagyenyed
28. A me se ün ne pe: me se mon dó ver seny
29–30. Orte Kon fe ren cia, Pá pa
30. At lé ti kai ver seny – Deb re cen

Ok tó ber
6. Ara di vér ta núk nap ja – Meg em lé ke ző ün nep ség / Szü lői ér te-

kez let. V. osz tály
13. Ki rán du lás: VI. osz tály (Farcád)
14. Ki rán du lás: XI. B osz tály – Homoród/Szeltersz, X. B – Homoród
20. Gó lya bál
23. Okt. 23-i ün nep ség
27. Kö zös sé gi est, V. osz tály
28. Ki rán du lás: XI. A osz tály – Nyer ges te tő, Tor jai Bü dös bar-

lang, Szent An na tó, Mo hos tő zeg láp
31. Re for má ció em lék ün ne pe

No vem ber
3. Kö zös sé gi est, V. osz tály
9. Szü lői ér te kez le tek
11. Miskolc–Székelyudvarhely cse re di ák prog ram

De cem ber
6. Ad ven ti ko szo rú ké szí té se és kö zös ének lés
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17. Backamadarasi ki rán du lás
22. Ka rá cso nyi mű sor – V–VI osz tály

Ja nu ár
8. Ka rá cso nyi szün idő utá ni kez dő nap
26. Far san gi bál

Feb ru ár
14. Ma te ma ti ka: Gordiusz ver seny
15. Kö zös sé gi est, VI./IX. B
16. Nagykorúsítás
18. Kó rus ta lál ko zó – Székelyudvarhely III. Re for má tus Egy ház-

köz ség
24. „Mi kes Ke le men” Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan tárgy ver-

seny – me gyei sza kasz

Már ci us
3–4. Ki rán du lás: V. osz tály – Hargitafürdő
10. Ki rán du lás: VI. osz tály – Budvár
15. Nem ze ti ün nep: ün ne pi meg em lé ke zés
23–25. Ki rán du lás: XI. A osz tály – Madarasi Har gi ta
30. Ma te ma ti ka: Ken gu ru ver seny
31. Ki rán du lás: VI. osz tály – Madarasi Har gi ta

Áp ri lis
12. „Mi kes Ke le men” Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan tárgy ver-

seny, or szá gos sza kasz – Nagy vá rad
19. Ál ta lá nos Mű velt sé gi Ve tél ke dő – Ha lász te lek

Má jus
9: Ger gely na pi ren dez vény (temp lom, ud var, te me tő)

Jú ni us
7. Mun kácsy ki ál lí tás meg te kin té se: V–VI. osz tály
14. A VI. osz tá lyo sok tan év zá ró sze rep lé se
15: Év zá ró
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El ér he tő ség

A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Ger gely Re for má tus Kol-
lé gi um mal kap cso la tos to váb bi in for má ci ó kat az is ko la tit kár sá gán 
kap hat nak:

– Sze mé lye sen: Székelyudvarhely, Már ton Áron tér 2.
– Te le fon: 0266-219766
– E-mail: refkol@refkol.ro
– On-line: www.refkol.ro
110 fé rő he lyes bent la ká sunk ban cso por tok el szál lá so lá sát vál-

lal juk.
Ét ke zést a kol lé gi um ét kez dé jé ben biz to sí tunk. Elő ze tes egyez te-

tés vé gett ren del ke zé sük re ál lunk az is ko la tit kár sá gán (lásd fenn).
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