
m a g y a r  R e f o r m á l ® ;  n e u e l é s

református pedagógiai szaklap -  2001. II. évi. 1. szám

H

Protestáns iskolák 
lészuéíele a fizikus 

tehetségkutatásban és 
a tehetséggondozásban

¡¡I Ktor
Cóth hajós (1872-1944) 
főiskolai ének- és zene-

Kisebbségben

X. Konferenciája

Koüács Dániel: 
Cgyház a szekularizált 
oilágban az új éuezred 

küszöbén

Géresi Róbert: 
Protestáns egyházak,

r

•m m

N a g y  M á r t o n

Protestáns iskolák részvétele a fizikus 
tehetségkutatásban és a tehetséggondozásban

magyar oktatás és nevelés két 
fellegváráról, a Debreceni Re- 

IL'formátus Gimnázium és a 
Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium tehetséggondozó szerepé
ről szólok röviden.

A két iskola alapításától kezdve a 
tudósok, írók, költők, államférfiak sorát 
adta a hazának. Az igazi rangot mégis 
azzal mérném, hogy hogyan állt és áll 
helyt a volt növendék, a széles sokaság 
ki-ki a maga posztján. Belőlük kerültek 
ki a két történelmi vallás papjai és ta
nítói, nemzeti kultúránk megalapozói. 
Ezeknek az iskoláknak közös a múlt
juk. Szinte azonos szolgálatot végeztek 
a magyar művelődés felépítésének nagy 
ügyéért. Az egyetlen értékmérő az em
beri magatartás, azon emberi tulajdon
ságok kifejlesztése volt, amely a közös
ségért való munkálkodáshoz, egymás 
megértéséhez vezetett, valamint a mun
ka, a tanulás, a tudás, a kötelesség tisz
telete és becsülete.

Ezen két iskolához kapcsolódik az 
életem: a Kollégiumnak nyolc eszten
deig tanítványa voltam, míg a Líceum
ban 35 éve tanítok. A Kollégium 1988- 
ban ünnepelte alapításának 450. évfor
dulóját, míg a Líceum 1982-ben volt 
425 éves. Egykori iskolám homlokza
tára volt írva az a jelmondat, ami neve
lési elveit is meghatározta: „Orando et 
laborando”.

Kizárólag a fizikánál maradva, kol
légiumi diák volt többek között a le
gendás hírű Hatvani István, Maróthy 
György, Kerekes Ferenc, ill. századunk
ban Bay Zoltán és Csikai Gyula, míg a 
Líceumban Renner Jánost, Rácz 
Lászlót, Mikola Sándort és Vermes 
Miklóst emlegeti büszkén. Az utóbbi 
négy tanár életútja azonos: a Líceumba 
jártak nyolc esztendőn keresztül, elvé
gezték az egyetemet, majd testvérisko
lánkba, a Fasori Evangélikus Gimná
ziumba kerültek tanítani. A Fasori 
Gimnázium az ország legjobb iskolája 
volt akkor.

1963-ban Debrecenből kerültem a 
Berzsenyi Gimnáziumba. Igyekeztem a 
munkámat e hely szelleméhez és a 
nagyhírű elődökhöz méltóan elvégezni. 
Az akkor elindított fizikaszakkörök és

versenyek időközben túlnőttek az isko
lán és a városon. Országossá, ill. nem
zetközivé váltak. Most ezekről a verse
nyekről szólok röviden.

Elsőnek a Mikola Sándor Országos 
Tehetségkutató Fizikaversenyt említem 
meg. A középiskolák első és második 
osztályos tanulói számára szervezzük, 
három fordulóból áll és a legnépesebb 
hazai tanulmányi verseny, mivel az első 
-  iskolai -  fordulóban közel 20 ezer ta
nuló indul.

Másodiknak a Vermes Miklós nevét 
viselő fizikaversenyről szólok. Eredeti
leg Sopron-Pozsony városok közötti 
vetélkedőnek indult. Fokozatosan bő
vült ki: napjainkban a történelmi Ma
gyarországról érkeznek a vendégek, 
ausztriai, erdélyi, kárpátaljai, szlovákiai 
és jugoszláviai tanulók mérik össze 
tudásukat a hazaiakkal. 1996-ban már 
Finnországból is érkeztek versenyzők. 
E versenyt olyan területek tanulói 
számára írtuk ki, ahol magyarok élnek, 
illetve magyar tanítási nyelvű iskolák 
léteznek. Nem titkolt szándék a szak
mai rész mellett a kulturális együvé tar
tozás tudatosítása. Ez a verseny kiváló 
alkalmat biztosít a résztvevő országok 
oktatói számára fizikaoktatásuk haté
konyságának és korszerűségének össze
hasonlítására, oktatók és diákok barát- 
kozására.

Harmadik helyen a Fényes Imre 
Emlékversenyt említem meg. Ez olim
piai válogatóverseny, melyen az ország 
30-40 legjobb tanulója indul el. Több
ször részt vett már az osztrák és a cseh
szlovák olimpiai csapat is.

Összegezve, a magyar művelődés- 
történet ezen két szellemi momentuma 
mind a múltban, mind a jelenben cél
kitűzéséhez híven teljesítette vállalt 
feladatát. Szellemi arculatuk töretlenül 
ma is fejlődik. Amennyiben -  a hagyo
mányokhoz híven -  munkánkat megfe
lelő hatékonysággal szeretnénk végez
ni, a jövőben is nagy energiát kell fordí
tani a tehetségek felkutatására és képes
ségeik kifejlesztésére.

Tisztelettel meghívom 
versenyeinkre a református iskolák 

tanárait, növendékeit.
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P ó t o r  Imre

Tóth Lajos (1872-1944) főiskolai ének- és zenetanár 
a Pápai Református Kollégiumban

óth Lajos ének- és zene
tanár előbb a Hajdúszo
boszlói Református Egy

házközség kántoraként a helyi 
dalegylet életre keltő karnagya és 
a hangszeres oktatás megalapozó
ja lett, majd pedig a Pápai Refor
mátus Kollégium Főgimnáziuma 
és a Theologiai Akadémia taná
raként működött. Diákok százait 
tanította és nevelte. Em ellett 
minden gyermekét egyházunk 
szolgálatába állította tanítókként, 
tanárokként és teológusokként.

Tanulmányai

A Túrkevén 1872. november 26- 
án született Tóth Lajos bizonyít
ványt kért és kapott a Debreceni 
Református Tanítóképezdében 
Sz. Nagy Károly ének- és zene
tanártól 1891. július 4-én tanul
mányai minősítéseként. Eszerint 
„mind a négy éven keresztül az 
énekben, hegedűn, orgonán és 
zongorán annyi előmenetelt tett, 
hogy tőlem kitűnő osztályzatot 
nyert, de meg is érdemelte, mert ő 
nemcsak elméletileg, de gyakor
latilag is kitüntette magát, mint a 
főiskolai imaházban dicséretesen 
szolgált orgonista. Tanulótársai 
szeretetét is annyira megnyerte, 
hogy a benne helyezett bizalom
nál fogva azok közakarattal csakis 
őt választották az általuk alakított 
magán ének- és zenekar karna
gyává, s mint elválasztott karmes
ter oly nagy buzgalommal és oda
adással működött, hogy amikor 
alkalmuk volt fellépni, mindig 
kellő elismerésben részesültek. 
M int theoreticus és practicus 
ének- és zenetanítót, kitűnő orgo
nistát, ének- és zenekarnagyot és 
zongoratanításra is alkalmas ta
nítványomat... mint egyeseknek, 
úgy egyes egyházaknak is figyel
mébe és nagybecsű pártfogásukba

melegen ajánlom”1. A kollégium
tól kapott szellemi gazdagsággal 
és szilárd elhatározással indult el 
küzdelmes, de szépen ívelő élet
pályáján.

Felelősségteljes elfoglaltságai 
és növekvő családja mellet is sza
kított időt arra, hogy képezze ma
gát és 1905 áprilisában a Kolozs
vári Zeneakadémián zenetanári 
oklevelet szerezzen. Ily módon 
mind a tanítói és kántori, vala
mint az ének-zenetanári okleve
lekkel szakmai tudását is magas 
szintre emelte. Tóth Lajost 20 
évig tartó hajdúszoboszlói egyhá
zi és közéleti pedagógusi tevé
kenysége során szerették, megbe
csülték, elismerték. A Független 
Hajdúság ezt írta Tóth Lajos 
Szoboszlóról történt elmenetele
kor: „Hogy távozásával mit vesz
tettünk, e helyen felesleges arra 
különösebben rámutatnunk. Meg
mondja azt az a 20 éves műkö
dése, amely az egyháznak s a köz
nek hűséges, odaadó szolgálatá
ban, szakadatlan munkásságban, 
igazi szakértelemben és feddhe
tetlen tiszta életben telt el”2.

Gyermekei taníttatása érdeké
ben Tóth Lajos szükségesnek tar
totta, hogy olyan helyen folytassa 
ének- és zenepedagógusi tevé
kenységét, ahol gimnázium és 
főiskola is működik. Ezért pá
lyázatot nyújtott be a debreceni 
Dóczi-Leánynevelőintézet Leány- 
gimnáziuma ének- és zenetanári 
állására. Mivel elutasították ké
relmét, más intézmények állás- 
hirdetését is figyelemmel kísérte.

Pápán

Beöthy Zsolt a Pápai Református 
Kollégium főiskolai világi gond
noka, és Czike Lajos gondnok 
1911. március 2-ai, a Dunántúli 
Protestáns Lapban megjelent köz
leménye szerint a Pápai Refor

mátus Főgimnázium és Főiskola 
meghirdetett „ének és zenetanári 
állás javadalmazásai:
a./ 2.000K alapfizetés;
b./ 630K lakásjavadalom;
c./ 200K ötödéves korpótlék öt 

ízben;
d./ A zenének, mint rendkívüli 

tárgynak a megszabott heti 
óraszámon felül való tanításá
ért egy tanévre óránként 60K;

e./ A főiskolai énekkarnak teme
téseken való közreműködése 
alkalmából a karvezetőt megil
lető rész.

Kötelező heti óraszám: 24.”3 
Faragó János pápai főgimnáziumi 
igazgató 1911. május 5-én kelt 
levelében értesítette Tóth Lajost: 
„A Dunántúli Református Egy
házkerület közgyűlése... Ont vá
lasztotta meg hét pályázó közül a 
Pápai Református Főiskola ének
és zenetanári állására... A legjobb 
reménységgel vagyunk eltelve, 
hogy mélyen tisztelt Kollega Úr 
ezt az állást a lehető legjobban be 
fogja tölteni... Több mint 700 ifjú 
érdekéről van szó, akik vala
mennyien Kollega Úrtól várják, 
hogy az énekben és zenében olyan 
kiképzést nyernek, amely megfe
lel intézetünk közel négy száza
dos múltjának. A pályázók közül 
annak az érdekében küzdöttem, 
akinek megválasztását az intézet 
érdekében legjobbnak láttam.”4 
Pataky László szerint hét jelölt 
közül egyhangú szavazással lett 
Tóth Lajos a pápai főgimnázium
ban Gáty Zoltán ének- és zene
tanár utódja, és a teológia ének- és 
zenetanára 1937-ben történt nyu
galomba vonulásáig.5

1911 nyarán költözött a Tóth 
család Pápára. T óth  Lajos az 
1911/12. iskolai évben kezdte meg 
működését a pápai főiskola fő
gimnáziumában. Az ünnepélyes 
tanévnyitóra szeptember 5-én ke
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rült sor a pápai református temp
lomban. Lic. Rácz Károly vallás
tanár szolgálata után a tanári kar 
és az ifjúság az iskola tornater
mébe vonult. Itt tartott évnyitó 
beszédet dr. Beöthy Zsolt főisko
lai világi gondnok, Tóth Lajos az 
újonnan választott ének- és zene
tanár pedig felolvasta székfoglaló 
értekezését „A középiskolai ének
tanítás módszere” címmel. Ebben 
kifejtette szakmai és módszertani 
elveit. A D unántúli Protestáns 
Lap szerkesztője szerint „az érte
kezés után ítélve a legnagyobb re
ményeket fűzhetjük Tóth Lajos 
pápai működéséhez.”6 Azt vallot
ta, hogy az énekórán mindenek
előtt dalokat tanuljanak meg és 
énekeljenek a növendékek. így 
sajátítsák el a szükséges elméleti 
és technikai ismereteket. Ma ez 
különösen fontos üzenet, amikor 
zenei anyanyelvűnk veszélybe 
került.

A tanári kar igényelte az ének
és zenetanár szakvéleményét is. 
Az 1927. szeptember 22-én tartott 
tanári kari gyűlésen az elnök is
mertette a kar tagjaival a 131. szá
mú konventi leiratot, melyben az 
Országos m. kir. Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán egyhá
zi zeneképző tanfolyamot kíván
nak indítani. E tárgyban a kon- 
vent az egyházkerület útján kérte 
a teológiai tanári karok vélemé
nyét. A pápai főiskola Tóth Lajos 
szakvéleményét kérte, s azt teljes 
egészében elfogadva továbbította 
az egyházkerületi közgyűlés elé.7 
A tanári kari jegyzőkönyv szerint 
1929. szeptember 6-án „Elnök 
jelenti, hogy Tóth Lajos zene
tanárt a lelkésztanítóság folytán 
szükségessé vált széleskörű zene
oktatásügybe véleményezésre 
hívta meg, s véleménye elmondá
sára kérte fel.”8 Sajnos a fent jel
zett jegyzőkönyvek közül egyik 
sem örökítette meg még vázlato
san sem a szaktanár jelentéseit.

„Tóth Lajos pápai működése 
során munkájának fő területe a 
gimnáziumi énektanítás lett, 
emellett az iskola énekkarát ve

zette és színvonalasan működ
tette. Zenekar, hangszeroktatás 
jellemezte mindazoknak a foly
tatását, melyeket Hajdúszobosz
lón megkezdett. Mindezek mel
lett a pápai teológiai főiskolán 
egyházi éneket tan íto tt”.9 Az 
énekkarokon kívül volt egy vonós 
zenekara is, mely sokszor szere
pelt iskolai és ünnepi rendezvé
nyeken. Ebben Endre és Kálmán 
fia is többször helyet kapott. K i
váló növendéke volt Vikár Sán
dor, aki a Zeneakadémiát is kita
nulva Nyíregyházán sokáig volt 
tanítóképző-intézeti tanár. 1935. 
október 24-én iskolai ünnepély 
keretében emlékezett meg a főis
kola a Liszt Ferenc jubileumi év 
alkalmából a nagy magyar zongo
raművészről. Az emlékbeszédet 
Tóth Lajos tanár tartotta.10

Pedagógusként végtelenül tü
relmes volt Tóth Lajos mind az 
elméleti tanításban, mind a hege- 
dű- és énekórákon is. Tóth Kál
mán Emlékmorzsák című írásá
ban ír a gimnáziumi és teológiai 
ifjúságot messzemenően össze
fogó kollégiumi ének- és zeneok
tatásról. „Volt a gimnázium alsó 
tagozatában gyermekkórus, a fel
sősökből és a teológusokból meg 
Kántus alakult. Volt iskolai zene
kar is. Mindezek gyakran szere
peltek iskolai és más ünnepélye
ken. M indezeknek összefogója, 
felelőse az ének- és zenetanár 
volt.”11 Tanítványai is nagyon sze
rették. Egyik unokája -  Tóth 
Gabriella, a Debreceni Reformá
tus Gimnázium megbecsült és 
elismert tanára -  így vallott erről: 
„Erre talán a diákok által adott 
‘becenév’ a legjobb bizonyíték: 
‘Kóta bácsi’. Alföldi ember lévén, 
a kotta szót kótának ejtette. S a 
becenév fiaira is rászállt: nagy 
kóta, kis kóta, pici kóta. Sőt még 
leányaira is a kor által követelt 
udvarias formában: ők voltak a 
‘piskóták’.”12

Tóth Lajos harmonikus, szere
tetteljes kapcsolatban állt gyer
mekeivel is. Kálmán fia írja idé
zett munkájában: „Édesapámra

emlékezem. Rengeteg órája volt. 
Délelőtt énekórái voltak az isko
lában, délután pedig hegedülni 
tanított, ének- és zenekari órái 
voltak.”13

Tóth Endrét -  a pápai, majd a 
debreceni jeles egyháztörténész 
professzort -  is a teljes szeretet 
szálai fűzték össze édesapjával. 
Szívvel-lélekkel működött a Kán
tusban is és hegedűn játszott sok 
alkalommal az édesapja által veze
tett zenekarban. Apa és fia az 
„Arad táján” című közös művét 
adta elő a főiskolai énekkar Tóth 
Lajos vezetésével az 1920. októ
ber 6-án rendezett iskolai emlék- 
ünnepélyen a főiskola tornater
mében.14 Az előadást követően 
Tóth Endre teológus szavalatát -  
Kozma „A táltos álom” című ver
sét -  hallgatta meg a közönség.15 A 
tanári kari jegyzőkönyv szerint az 
1926/27. iskolai év első félévében 
Tóth Lajos heti egy órában taní
tott egyházi éneket, és heti 2 órá
ban egyházi zenét az I-IV. éves 
hallgatóknak.16 Egy tantestület
ben szolgálta ily módon a lelkész
képzés ügyét az édesapa fiával, 
Endrével. Tóth Endre édesapjá
nak ajánlotta legnagyobb -  Mán- 
di M árton István életéről készí
te tt -  monográfiáját. „Hívebb 
munkatársa alig lehet munkálko
dónak, m int ő volt nekem életem 
kezdete óta s e munkámban is. E 
kis munkámnak sok részlete a 
vele folytatott beszélgetés közben 
alakult ki, az én törekvésem mel
lett az ő szeretetteljes érdeklődése 
közben született meg.”17

A Kántus és a zenekar elsősor
ban az iskolai ünnepélyeken és 
egyéb egyházi rendezvényeken 
szerepelt, de voltak önálló műso
raik is. Például 1928. március 24- 
én a főiskola tornatermében, ami
kor is Bihari János emlékünne
pélyt rendeztek, melyen Tóth La
jos ének- és zenetanár tartott em
lékbeszédet, a főiskolai tanárok 
vonósnégyese pedig -  Horváth 
Endre, Dr. Tóth Endre, Dr. Kere- 
csényi Dezső, Tóth Lajos -  Bihari 
János: „Requiem fia halálára”
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című alkotását adta elő. Április 
26-án pedig „a főiskola zenekara 
Tóth Lajos vezetésével jól sike
rült magyar népdalestet rende
zett, mely alkalommal ‘A pápai 
diák és a magyar népdal’ címmel 
dr. Tóth Endre theologiai tanár 
olvasta fel hangulatos dolgoza
tát.”18 1929. január 20-án a Pápai 
Református Nőegylet szervezésé
ben a főiskolai köztartás nagyter
mében Pongrácz Józsefné A. G. 
Milton életéről tartott előadást, 
majd ezt követően a Horváth 
Endre, dr. Tóth Endre, Tóth La
jos tanárok és Uzonyi István VIII. 
osztályos tanuló alkotta vonósné
gyes művészi darabokat adott elő 
nagy hatással.”19

A kollégiumi lap 1936. szep
tember 13-án többek között ezt 
közölte 45 esztendőt szüntelen 
munkával töltő tanáráról: „Tóth 
Lajos ének- és zenetanár 1936. 
szeptember 1-jétől szabadságot 
kapott és december 31-én nyuga
lomba vonul. Sok-sok hálás tanít
vány szeretete és tisztelete kíséri. 
A M indenható gazdag áldását 
kívánjuk a jól megérdemelt nyug
díj éveire.”20 Az egyházkerületi 
közgyűlésen is megemlékeztek 
róla. Az igazgató tanács jelentette, 
hogy Tóth Lajos főiskolai ének
és zenetanár 1937. január 1-jén 
nyugdíjba ment. Az egyházkerü
let Tóth Lajosnak 25 évi kitűnő 
szolgálatáért meleg elismerését 
fejezte ki. Az igazgató tanács je
lentette, hogy „a m. kir. Vallás és 
Közoktatási miniszter úr Tóth 
Lajos főiskolai ének- és zeneta
nárnak nyugalomba vonulása al
kalmával 45 éven át példás buzga
lommal és kiváló eredménnyel 
végzett ének- és zenetanári mun
kásságáért őszinte elismerését fe
jezi ki, az elismerő okiratot dr. 
Fedora Sándor tanügyi titkár, 
mint a főigazgatóság kiküldötte 
1937. június 18-án adta át.”21

Családja

Tóth Lajos és Bíró Erzsébet bib- 
liás, hitvalló, református kegyes

ségre, istenfélelemre és embertisz
teletre nevelték gyermekeiket,22 
akik közül többen a tudomány és 
kultúra csúcsaira jutottak.

Sándor Hajdúszoboszlón vé
gezte el a polgári iskolát, majd 
Pápán a tanítóképzőben szerzett 
oklevelet, s tanítóként dolgozott 
nyugdíjazásáig.

Endre egyháztörténész lett és 
előbb teológiai tanárként működött 
Pápán, majd pedig Debrecenben.

Lajos az elemi iskola után a 
Pápai Református Kollégium 
Gimnáziumában tanult, érettsé
gizett s Budapesten tanult tovább 
a Pázmány Péter Tudományegye
temen matematika-fizika szakon 
Eötvös-kollégistaként. Diplomája 
megszerzése után a debreceni 
Tisza István Tudományegyete
men lett tanársegéd az elméleti fi
zikai tanszéken. Később a debre
ceni Orvostudományi Egyetem 
tanszékvezető tanára lett.

Ilona Pápán a Református Nő
nevelő Intézetben szerzett tanító
női diplomát, sokáig Táp község
ben tanított, majd Rákospalotára 
került férjével s ott tanított nyug
díjaztatásáig.

Irma is a Nőnevelőben szerzett 
tanítónői oklevelet. Lányi Jenő 
soponyai lelkész felesége lett.

Erzsébet is tanítónőnek készült, 
de korai halála megakadályozta 
abban, hogy tudását kamatoztassa.

Kálmán elemi iskolai tanul
mányai után a kollégium gimná
ziumában tanult, zenei pályára 
készült, de mégsem azt választot
ta, hanem teológus lett. Két évig 
tanult az utrechti egyetemen, az
tán zánkai, később nyárádi lel
kész lett. Óraadóként dolgozott a 
még meglévő Pápai Teológiai 
Akadémián. Ennek megszűnte 
után Budapesten választották 
meg teológiai akadémiai tanár
nak. M indkét teológiai tanár 
gyermeke az atyai örökség szelle
mében lelkigondozói módon ne
velt és tanított. Biblikus, reformá
tus hitvallásos teológiát művelve 
segítették és elkötelezték a leendő 
lelkészeket református egyhá

zunk és népünk szeretetére és 
szolgálatára.

1 Sz. Nagy Károly ének- és zenetanár: 
Bizonyítvány T óth  Lajos zenei képzett
ségéről. Debrecen, 1891. július 4. A bizo
nyítvány fénymásolatáért e helyen is 
szíves köszönetét mondok Tóth Kálmán 
professzor úrnak.

2 Független Hajdúság. 1911. május 6.
J D unántúli Protestáns Lap 1911. 151.
4 Faragó János levele Tóth Lajosnak. Pápa, 

1911. május 5. A levél T óth Kálmán pro
fesszor birtokában van.

s Pataky László: Dr. Tóth Endre. Megem
lékezés életéről és életművéről a pápai 
öregdiákok 1995. áprilisi budapesti 
összejövetelén. Kézirat. 1-2. Győr, 1995.

‘ D unántúli Protestáns Lap 1911. 320-321
7 Tanári kari jegyzőkönyv. 3/1927. szep

tem ber 22. A D unántú li Református 
Egyházkerület Könyvtára. 6/d/6.

'T anári kari jegyzőkönyv 8/1929. szep
tem ber 6. A Dunántúli Református Egy
házkerület Könyvtára 6/d/6.

’ Erdei Gyula: Jeles hajdúszoboszlói taní
tók és tanárok. In: Négyszáz év Hajdú
szoboszló történetéből. Szerkesztette: 
Gazdag István. Hajdúszoboszló, 1989. 288.

10 Pápai Kollégiumi Lapok 1935. 4. szám 
32. Az előadó különösen a gyermek 
Liszt Ferencet jellemezve igyekezett az 
ifjúsághoz férkőzni. Hangsúlyozta Liszt 
magyarságát s annak bizonyságait.

11 T óth Kálmán: Emlékmorzsák. In: Pápai 
Kollégiumi történetek. Szerk. Csizma
dia Károly. Pápa, 1989. 23.

12 T óth  Gabriella közlése Pótor Imrének 
Debrecenben, 1995. február 5-én.

11 T óth Kálmán i.m. 23.
14 Ugyanezt a művet 1932. október 6-án is 

előadta a főiskolai énekkar.
15 Dunántúli Protestáns Lap 1920. 38.
“ Tanári kari jegyzőkönyv 8/1926. szep

tem ber 9. A Dunántúli Református Egy
házkerület Könyvtára 6/d/6.

17 Idézi Pataky László i.m.-ben 7.
11 A Pápai Református Főiskola Értesítője 

az 1928/29. iskolai évről. 23.
” D unántúli Protestáns Lap 1929. 17.
20 Pápai Kollégiumi Lapok 1937. szeptem

ber 13.
11 Egyházkerületi jegyzőkönyv. Pápa, 1937. 

51/1937. október 20. Egy tanéven át óra
adók látták el az ének- és zenetanítást. 
Tóth Lajos megszűnt állását két jelölt pá
lyázta meg: Szabó Sándor okleveles kö
zépiskolai énektanár, okleveles lelkész, 
valamint Csenki Imre okleveles közép
iskolai énektanár, okleveles tanító. Tóth 
Lajos örökébe 1937. szeptember 1-től Sza
bó Sándor tanár lépett. Az említett jegy
zőkönyv 88. pontja megörökítette, hogy 
Tóth Lajos 130 Pengős havi nyugdíját az 
egyházkerület 70 Pengővel felemeli 1937. 
január 1-től, és azt havonként előre fo
lyósítja.

22 Példás családi életüket gazdag gyermek- 
áldás kísérte. Gyerm ekeik: Erzsébet, 
Béla, Sándor, Endre, Lajos, Lajos, Ilona, 
Erzsébet, Irma, Vilma, Erzsébet. A 12. 
gyermek csak néhány óráig élt. Béla és 
Mária (1912. november 7-én születtek és 
néhány hónapos korukban elhaláloz- 
tak), Kálm án (1917. július 16-án 
született). 15 gyermekük közül 7 érte 
meg a felnőtt kort.
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X. Konferenciája
Az Országos Református Tanáregyesület Kisebbségben 
címmel rendezett konferenciát 2000. november 17. és 19 
között Rimaszombatban. Már a konferencia helyszíne is
-  a rimaszombati (Szlovákia) Tompa Mihály Református 
Gimnázium -  az ORTE örvendetes gazdagodásáról ad 
hírt: bekapcsolódtak az egyesület munkájába a határon 
túli magyar kollégáink is a Felvidékről, Erdélyből és 
néhányan Kárpátaljáról. Molnárné Pelle Beáta, a

vendéglátó gimnázium igazgatónője ráadásul közel egy 
évszázados régi ismerősként köszöntötte az egyesületet 
beköszöntőjében, az 1902-ben alapított ORTE ugyanis 
1907-ben már ülésezett Rimaszombatban. A tanácsko
zás -  amint azt a cím is érzékelteti -  az elmúlt év mun
kájának áttekintése mellett az országhatárainkon túli re
formátus iskolák és tanáraik helyzetével és lehetőségei
vel foglalkozott.

K o v á c s  D á n iel

Egyház a szekularizált világban az új évezred küszöbén
S J  cím minden lényeges szava 

i t e o l ó g i a i  fogalom. Ezzel 
nem azt kívánom állítani, 

hogy az egyház mindenkori helyzetét 
vizsgálva nem szükséges diszcipli
náris összefüggésekben gondolkod
nunk, de ha a helyzetünket csak tör- 
ténetileg-szociológiailag értelmez
nénk, akkor lehangolóan téves követ
keztetésre jutnánk: rezignáltan tudo
másul vennénk, hogy sajnos mára a 
mi időnk lejárt, kiöntenénk fájó el
lenérzésünket az elmúlt történelmi 
korszakra, amelyik -  úgymond -  
egyedül felelős mindezért, és Vörös
marty vén cigányának „profetikus” 
konokságával állítanánk, hogy jön
nek még ránk válságosabb idők is. 
Esetleg lelkesen üdvözölnénk né
hány napjainkban oly divatos „vallási 
megújulást”, mit sem törődve azzal, 
hogy némelyik ultrakonzervatív vagy 
fanatikus, beteg, esetleg perverz, 
csupán az egyház csírázó „jövőjére” 
tekintenénk benne. És ezzel máris 
megérkeznénk az egyházzal kapcso
latban a „jövő” kifejezéshez, amely 
távolról sem teológiai kategória.

Ide illenek Békési Sándor szavai 
a Theológiai Szemle egyik korábbi 
számából: „A keresztyén embernek 
nem jövője, hanem eljövendője van, 
és ez óriási különbség. A jövő a fiait 
felfaló Kronosz, a könyörtelen idő 
uralma alatt emésztődik; viszont az 
eljövendő ura az, aki van, volt és el
jövendő újjáteremteni az elnyelt 
időket is. A jövő titokzatos ismeret
lenségbe burkolózik; addig tolható 
ki, ameddig a törékeny emberi erő

és élet képes rá, s ahogy a szólás 
mondja, egy biztos benne: a halál. 
Az eljövendő azonban nagyon is 
ismert: a személyes Megváltó, Jézus 
Krisztus eljövetele az, aki az újjá
teremtett eget, földet és életet hozza 
magával az újjászületett embernek. 
A jövő elmúlásra van ítélve, a vég 
határolja be; ezzel szemben az el
jövendő a radikális megújulást és 
határtalan beteljesedést tartalmaz
za... a megígért Isten országával 
hozzánk közelítő valóságot, mely
ben már itt e földön, Krisztus 
gyülekezetének körében részesü
lünk. Tehát az eljövendő a keresztyén 
ember jelene: örökös jelene; Isten irán
ti hálájának, mint felelős cselekede
teinek itt és most megvalósítandó 
kairosza: kitüntetett szent ideje.”

Mindezekből az következik, hogy 
az egyház helyzetét történetileg- 
szociológiailag vizsgálva (amire a 
maga helyén nyilván nagy szükség 
lehet) leírhatnánk sok újat, csupán 
azért, mert éppen csak átléptük az új 
évezred küszöbét, de ugyanez az ok 
önmagában aligha vezet hitbéli jobbu- 
lásra. Az ezredforduló dátumának 
vonzása előtt ugyanis az egyház evilá
gi és tanbeli helyéről autentikusan 
szóló teológusok gondolataihoz ma is 
a friss aktualitás élménye társul. Egy
házi meghatározásaikban közös, hogy 
a Krisztus a centrum, a Fő, nem pedig a 
test, az ekklézia, valamint az, hogy az 
egyház a küldetésében létezik. Lássunk 
néhány ilyen meghatározást!

Luther: „Egyház ott van, ahol 
Krisztus.” Vagy ahogyan a reformá

ció hitvallásai (például a Confessio 
Augustana VI. fejezete) fogalmaz
zák: „ahol az ő evangéliuma hirdet- 
tetik és a sákramentumok helyesen 
kiszolgáltatnak.” Vályi Nagy Ervin 
„Egyház az idők peremén” című 
cikkében ehhez a következőket fűzi: 
„Szinte fölösleges mondani, mert 
evidens, hogy egyház nem ott van, 
ahol egyházi épületek, fényes vagy 
fekete öltözetű egyházi emberek, jól 
működő egyházi intézmények van
nak, hanem ahol Krisztus van. Épü
letek, emberek és intézmények min
dig ez előtt a kérdés előtt állnak: 
nyitottak-e Krisztus felé? Fényáten- 
gedők-e, vagy olyan zártak, mint 
egy föld alatti bunker? Önmaguk
ban valók, mind Dosztojevszkij 
nagy Inkvizítorának egyháza.”

A II. Helvét Hitvallás XVIII. 
fejezete szinte „megbotránkozta- 
tóan” fogalmaz, amikor az egyház 
szolgáinak a rendeltetésével foglal
kozik: kifejti, hogy Isten a maga 
hatalmával tudna közvetlenül, tehát 
szolgák, eszközök segítsége nélkül 
is egyházat gyűjteni, „de jobban tet
szett neki az emberek között, az 
emberek szolgálata által munkál
kodni”. J. J. von Alimén, a XVI. szá
zadi reformáció tisztségfogalmának 
legjobb ismerője írja: „az egyház 
létének alkotóeleme a „szent szol
gálat”. Ebben a minőségében kell 
látnunk, ügyelve arra, hogy az egy
házi szolgálatot ne fosszuk meg a 
jelentőségétől, és ne tulajdonítsunk 
neki a kelleténél nagyobb fontos
ságot.
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Barth a Krisztus testeként értett 
egyházról többek között az alábbi 
három tételt állítja:

1. A világ Krisztus munkája nél
kül elveszett volna.

2. A világ nem lenne okvetlenül 
elveszett az egyház nélkül.

3. Az egyház a világ nélkül vi
szont elveszett lenne.

„Barth ezzel nem leértékeli az 
egyházat (fűzi hozzá mindehhez 
Vályi nagy Ervin fentebb említett 
írásában), hanem a helyére teszi, 
oda, ahol sem túl sok jelentőséget 
nem tulajdonítanak neki, sem nem 
fosztják meg méltóságától. Ez a 
hely: a Krisztus szolgálata. Ha 
ennél több akar lenni, akkor eltor
zul. Az egyház léte = a küldetése. 
Meg kell szabadulnunk attól a 
téveszmétől, hogy az egyház van, 
mert papjai, püspökei, intézményei 
vannak, s aztán egyik tevékeny
ségeként vállalja a missziót... Az 
egyház nincs, nem létezik önma
gában, csak Krisztusban... Ha ez 
nem így van, akkor nemcsak József 
Attilával történik meg, hanem más
sal is, hogy az „egyházban” nem 
talál „Istent csak papot”, csak 
hivatalt, hivatali órát, hivatalos 
hangot és közönyt.”

Bonhoeffer a félreérthetőségig 
kiélezi a kérdést, mikor az egyházat 
a Krisztus „másodlagos” (földi
történeti) létformájának definiálva 
„a gyülekezetként létező Krisztus”- 
ról beszél. 1944. július 16-án ezt ír
ta: „Isten hagyja magát kiszorítani a 
világból -  a keresztre”. -  A leg- 
szélre, a Golgotára. Ez a mindenko
ri Krisztus-szituáció, a Krisztus 
helyzete a világban. A mártír teoló
gus e szavai nyomán ébrednek Vályi 
Nagy Ervin kérdései: „Diaszpóra, 
kisebbség, peremszituáció: ez a 
világkeresztyénség tényleges köz
napi helyzete. A ránk vonatkozó 
kérdés (és most egészen konkrét 
módon magunkra gondolok: a ma
gyar reformátusokra, teológusokra, 
lelkészekre) így hangzik: .. .kiszoru
lásunkat, kisebbségbe kerülésünket, 
peremszituációnkat csak a szekular
izáció eredményének tekintjük, 
vagy tudjuk úgy is érteni, mint a 
Krisztusban létünk, a hozzátartozá
sunk normális következményét:

...A peremszituáció, a kisebbségi 
sors teológiai látásából hiányzik a 
mélabú, a nosztalgia... Miért ne fe
dezhetnénk fel az egyház félreszoru- 
lásában, peremszituációjában vala
mi Krisztus-szerűt, az Úrhoz mél
tót? Nem valószínű, hogy Krisztus
szerűség ott van, ahol az egyház 
trónol, parancsol, előnyöket élvez, 
közvetett hatalommal rendelke
zik... Az egyház szituációja & perem:
-  ott van a Krisztus-hit normális 
helye. Ott vagyunk együtt Krisz
tussal, akiben Isten hagyta magát 
kiszorítani a világból... A kérdés 
csak az, hogy a peremen a kiszolgál
tatottságban megmaradunk-e Krisz
tusban? Az igazságot, Krisztust 
őrizzük-e, azt, ami ránk van bízva, 
vagy csak a múltunkat, amikor még 
„nagyok, valakik” voltunk?

A mai, kisebbségben élő egyház 
történelmileg fontos tényező. Lehet 
pékműhely, ahol a jövő kenyere sül 
azoknak, akik ma csak köveket kap
nak... ahol kisarjad az ige a ma és a 
holnap számára. A peremen a 
Krisztusban megmaradó egyház az 
Isten kísérlete!”

Jelentéktelenné zsugorodunk, 
hasznavehetetlenné leszünk, elve
szünk ebben a helyzetben? Próbál
junk meg új arcot, új hangot, új 
tartást találni! Megtörténhet, hogy 
erre néhányan vagy többen fölfi
gyelnek, és mint Jeruzsálem és Jú- 
dea lakosai, kimennek a pusztába az 
új hangú és új életformájú Ke
resztelő Jánoshoz, aki készítette az 
Úrnak útját.

Ennek az úton-létnek két elhibá- 
zási módjáról szólok még Vályi 
Nagy Ervin fent említett írása 
nyomán:

Az egyik a bezárkózás.
Arról a jelenségről van szó, 

„amelyben az egyház -  vagy annak 
hangadója -  beássa magát egy pozí
cióba... és azt védi, mint egy harc- 
álláspontot. Védi magát a jelenvaló 
világgal szemben... Ennek a beásás- 
nak, elzárkózásnak, védekező maga
tartásnak vannak szép motívumai és 
igazolásai, mint például: védjük a 
múltat, konzerváljuk a hagy
ományainkat... Ámde ez a rendelet, 
tradíciót őrzés lehet a lustaság, a 
kényelem, a fantázia-nélküliség

ürügye is. Nem az őrzők vigyáznak 
a strázsán, akik a holnap érdekében 
virrasztanak, hanem az intézmény 
hivatalnokai, hivatalsegédei és me
nedzserei. Ezeknek nem a külde
tésre van gondjuk, hanem az intéz
mény működésére, a tegnapi épület, 
a skanzen rendjére. Arra, hogy ez 
működjék, és fogadja a kíváncsi lá
togatókat, akik a múlt nyomait 
keresik, és esetleg fizetnek is a 
belépésért.” -  így csinálunk az isten 
világából vallásos rendet, válunk a 
tradicionális előírások keményszívű 
őreivé.

A másik elhibázási mód a teljes 
hasonulás. Az előző „gettóizálja”, mú
zeummá, rezervátummá teszi az egy
házat, ez viszont az a modernkedés, 
amely szóhasználatban, nézetekben 
az éppen felszínen levő divatokhoz 
és ezek igényeihez fazonírozza az 
evangéliumot.

Az idézett cikk szerint az elzár
kózás és az idomulás között van egy 
harmadik élet-megjelenési forma: a 
„bohócé”. Kultúrtörténeti előképe az 
udvari bolond, aki az abszolút 
monarchia vagy a fejedelmi önkény 
idején „őfelsége” egyetlen lehetsé
ges ellenzéke volt, lekomázta a 
kényurat: státusa: a státuson kívü
liség volt. Az ragadja meg benne a 
figyelmet, hogy vonakodik betöl
teni a kívülről rárótt szerepet. Mint 
az az egyházi ember, amelyik nem 
szeretne pusztán hivatalnok, cere
móniamester lenni.

Ide kívánkozik a bohóc-kép bib
liai alapja: „Az Isten minket, apos
tolokat, utolsókul állított, mintegy 
halálra szántakul: mert látványossá
ga lettünk a világnak, úgy angyalok
nak, mint embereknek. Mi bolon
dok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a 
Krisztusban, mi erőtlenek, ti pedig 
erősek, ti dicsőségesek, mi pedig 
gyalázatosak.” (lK or 4,9-10) -  A 
Krisztus mértéke az, hogy ezekből 
az utolsókból lesznek az elsők, aki 
pedig magát felmagasztalja, beépíti 
magát a sima funkciókba, megaláz- 
tatik.

Vállaljuk-e ezt a különc „szere
pet” saját mai „peremszituáci
ónkban” egy pillanatra fel nem adva 
az abban való hitet, hogy a mi 
munkánk nem hiábavaló az Úrban?
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G éresi Ró ber t

Protestáns egyházak, iskolák kisebbségi helyzetben
1. Kisebbségi helyzet

Az adott kifejezés általánosan 
használt olyan állapot jellemzésére, 
amikor egy állam határán belül a 
többségi nemzet mellett egy más 
nemzethez, népcsoporthoz, vallási 
vagy kulturális örökséghez tar
tozók élnek. Napjaink társadalmá
ban az országon belüli -  létszámból 
adódó -  hátrányos helyzet minden 
kisebbség alapvető problémája. A 
többség (ritkább esetben tudatos
ság nélkül, gyakrabban nagyon is 
tudatosan) nyomást gyakorol a 
kisebbségre, befolyásolja azt, meg 
kívánja változtatni annak életét. Az 
állam (a többségtől határozott tá
mogatást élvezve) sok esetben a 
kisebbségi csoport teljes beolvadá
sát tekinti a megoldás kulcsának, és 
hatékonyan tevékenykedik e cél 
elérésére. A XX. század több törté
nelmi eseménye is azt igazolja, 
hogy sok esetben az állam a szá
mára hátrányos döntés ellenére is 
inkább megválik kisebbségi állam
polgáraitól, minthogy az együttélés 
lehetőségét biztosítsa (ld. kitelepí
tések a világháború után, pl. Cseh
ország, napjainkban: „menjenek 
Magyarországra” stb.).

Tételem:
A XX. században az európai 

politikai döntések több millió ma
gyart választottak el egymástól. 
Szeretnénk kicsit finomítani azon 
az általános helyzetértékelésen, 
amely azt gondolja, hogy a jelenlegi 
„anyaországról” szakítottak le több 
millió embert. Ez igaz, de más 
szempontból tekintve az államha
tárok megváltoztatásával nem csu
pán az „anyaországról” szakították 
le a népünkhöz tartozó milliókat, 
hanem a leszakított milliókat is 
elválasztották egymástól. (Király- 
helmecnek is veszteség Munkács, 
nem csupán Nyíregyházának.)

A jelenlegi helyzetet szemlélve, 
a kárpát-medencei magyarság tek
intetében előnyösebbnek tartanám, 
ha az anyaországon kívül élőkre 
úgy néznénk, mint akik perem
helyzetbe kerültek. A kárpátaljai 
magyarság tehát első soron nem 
Ukrajnában élő magyar kisebbség,

hanem a kárpát-medencei magyar
ság peremhelyzetbe került része. És 
itt nem csupán a földrajzi helyzet
minősítésről van szó, hanem gaz
dasági, kulturális, társadalmi hely
zetről. Ez a helyzetértékelés ugya
nis a felvidéki magyarságról nem 
úgy gondolkodik, mint a 4,5 millió 
szlovák félmilliós kisebbségéről, 
hanem mint a 15 milliós kárpát
medencei magyarság félmilliós ré
széről, mely akaratán kívül egy má
sik állam keretein belül él, perem
szituációban kell szembesülnie 
azokkal a kihívásokkal, melyek 
életére nagy hatással vannak.

2. Protestáns egyházak 
peremhelyzetben

Véleményem szerint a kárpát-me
dencében élő magyarság törté
nelmi egyházai által képviselt szel
lemiség ugyanilyen peremhelyzet
ben van. A keresztyén-keresztény 
hit, gondolkodásmód, életmód a 
szekularizáció és a különböző ke
resztyénellenes ideológiák nyomá
sa kiszorult a „központból”. Tehát 
nemcsak az „anyaországon” kívüli 
egyházak, egyházi intézmények 
vannak kisebbségben, hanem az 
anyaországiak is. A határon túliak 
számára ez csak még nehezebbé 
teszi a helyzetet, éppen a korábban 
említett tényezők miatt.

3. Határon túli református 
oktatási intézmények helyzete
A kisebbségbe szorult nemzetré
szeknek ugyanúgy szükségük van 
arra, hogy egyházi intézmények 
segítségével megerősítsék keresz
tyén hitüket, mint az „anyaországi” 
magyaroknak. A „kétszeresen pe
remhelyzetben” élő intézmények 
azon túl, hogy a keresztyén hit sá
fárai, jelentős szerepet játszanak a 
nemzeti önazonosság megőrzésé
ben és továbbvitelében. Mind
eközben intézményeink olyan csá
bításnak vannak kitéve, amelynek 
nagyon nehéz ellenállni. A létezés 
és a létezés minősége közötti fe
szültség feloldása ugyanis nem egy
szer elodázódik. Magyarán: az in

tézmény minősége másodlagos 
szemponttá válik.

Az anyaországban az egyházi 
oktatási intézmények az állami ok
tatási intézményektől elsősorban 
abban különböznek, hogy a keresz
tyén hit előtérbe helyezésével kí
vánnak oktatni és nevelni. A kü
lönbség tehát egy egyházi és egy 
nem egyházi intézmény között az, 
hogy az előbbi a keresztyén csalá
dokat, a keresztyén kultúrát és élet
módot kívánja előtérbe helyezni, a 
nem egyházi intézmény meg 
csupán oktatni akar.

Miközben az anyaországi perem
helyzet ilyen törekvések elé állítja a 
felelősen gondolkodó döntéshozó
kat, addig a határon túli intézmé
nyek számára a kérdés még fokozot
tabban előtérbe kerül, hisz a nemzeti 
öntudat hordozása küldetésként 
még erősebben jelen van az életük
ben. Jogos, érthető és elfogadható le
hetőség az egyház viszonylagos füg
getlenségét kiaknázó (az állami in
tézményrendszertől független) okta
tási intézményrendszer létrehozása. 
Véleményem szerint ezen iskola- 
rendszer megvalósítása nagyban 
hozzájárulnak a peremhelyzetben 
élő nemzetrészek felemelkedéséhez. 
De a keresztyén egyház számára el
fogadhatatlan alternatíva, hogy csu
pán a nevét kölcsönözze az intéz
mény számára, keresztyén üzenetet 
pedig inkább ne, vagy a lehető leg
kisebb mértékben hordozzon.

Amennyiben a keresztyén érték
rend része a néphez, nemzethet tar
tozás megbecsülése, annyiban egy 
keresztyén intézménynek is része 
kell legyen mindez. Egy református 
intézmény tehát akkor működik jól, 
ha a Krisztusba vetett hithez kapc
solja a nemzethez való hűséget, és 
akkor téveszt célt, ha ezt megfordít
va kívánja tenni.

Célunk (talán jobb kifejezés len
ne: álmunk) egy olyan oktatási 
intézményrendszer megalkotása, 
mely a keresztyén hitet és életmó
dot terjeszti a Kárpát-medencében 
élő magyar nép körében, és teszi 
mindezt Megváltójába vetett hite 
erejéből, „...a ti mennyei Atyátok 
sem akarja, hogy elvesszen egy is e 
kicsinyek közül.”
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dr . Erdélyi G é za . M o l n á r  S á n d o r

A felvidéki református egyház és a magyarországi 
református egyház kapcsolatai

mi együvé tartozott, az 
szétszakíttatott. Tájain
kon a magyarság egyik 

napról a másikra taszíttatott ki
sebbségi sorsba, másodrangú em
berré lett szülőföldjén. Az új ál
lamalakulatba, a létrejött Cseh
szlovák Köztársaságba 275 refor
mátus anyaegyház, 66 társegyház, 
87 leányegyház és 12 missziói 
egyházközség tartozott. Ezekből 
később megalakult a „Szlovensz- 
kói és Kárpátaljai Egyetemes Re
formátus Egyház”. Egy későbbi, 
1930-ből származó népszámlálás 
szerint ennek az egyháztestnek 
216.267 híve volt. Ebből Kárpát
aljához 69.239, Szlovákiához pe
dig 143.887 lélek tartozott. Hoz
závetőlegesen 10.000 főre tehető 
ebben az egyháztestben a szlovák
ajkú hívők száma. Feltételezhető, 
hogy a Csehszlovák Köztársaság 
megalakulásakor ennél jóval több 
református élt itt, de tudvalevő, 
hogy a Trianon utáni hatalomvál
tás következtében a leszakított te
rületekről meglehetősen sok ér
telmiségi költözött át az anyaor
szágba. Többek között például 
két református püspök távozott a 
maradék Magyarország területé
re: dr. Révész Kálmán, a tiszánin- 
neni egyházkerület püspöke Kas
sáról, Németh István dunántúli 
püspök pedig Komáromból. A 
maradék hívek számát tekintve 
tehát mintegy 200.000 fölötti lé
lek került idegen uralom alá.

Az új államalakulatban évekig 
tartott, amíg a református egyház 
szervezett egyháztestté épült. Ere
detileg az itteni reformátusok há
rom hagyományos magyar egy
házkerülethez, a dunántúli, ti- 
száninneni és a tiszántúli egyház- 
kerületekhez tartoztak. A szlo- 
venszkói szerveződő egyház is 
ehhez a hagyományos felosztás

hoz tartja magát, és 3 egyházkerü
letbe szerveződik: a dunántúli 
vagy dunai, a tiszáninneni és a 
kárpátaljai egyházkerületbe, 
amely az eredeti tiszántúli egy
házkerület itteni maradéka akart 
lenni. A dunántúli és a tiszánin
neni egyházkerületek 1921-ben, 
míg a kárpátaljai egyházkerület 
csak 1923-ban alakult meg az egy
házmegyék új püspökeivel: Ba
logh Elemér, pozsonyi lelkésszel 
(1921-1938), Pálóczi Czinke Ist
ván rimaszombati lelkipásztorral 
(1921-1929) és Bertók Béla m un
kácsi lelkésszel (1923-1939). Az 
egyháztestek, az egyházkerületek 
a legfelsőbb közös kormányzati 
szervben, az Egyetemes Konvent- 
ben szerveződtek, amely 1921- 
ben kezdte meg működését. A 
Csehszlovák Köztársaságban re
kedt reformátusok első törvény
hozó zsinata 1923. június 17-25. 
között ülésezett Léván. Feladatá
nak az új államjogi helyzet kiala
kulásának következtében létrejött 
állapot törvényes megfogalma
zását tekintette. Ezen a zsinaton 
szövegezik meg és fogadják el az 
egyház alkotmányát is, amit a 
Csehszlovák Köztársaság állami 
szervei sosem fogadtak el, aminek 
következtében a református egy
ház a Csehszlovák Köztársaság
ban hivatalosan nem is létezett, 
következésképpen kongruát, álla
mi segélyt sem kapott.

Az alkotmányon túl azonban 
több egyéb, mindennapi szerveze
ti feladatnak számító problémát is 
meg kellett oldani. Ilyen volt a 
hazai lelkészképzés kérdése is, 
mivel a Csehszlovák Köztársaság 
rendelete értelmében azokat a lel
készeket nem lehetett alkalmazni, 
akik 1921 után a köztársaság ha
tárain kívül végezték el teológiai /
tanulmányaikat. így gyorsan meg

kellett oldani a hazai lelkész
képzés problémáját. Két évre rá, 
1925. szeptember 22-én ünnepé
lyes keretek között nyitotta meg 
kapuit a losonci teológiai szem
inárium, mégpedig 22 hallgató
val. 1926 szeptemberében a cseh
szlovák hatóság fel akarta szá
molni a intézményt, a bezárás 
veszélyét csak azáltal sikerült el
hárítani, hogy az akkor éppen 
Genfben ülésező Presbiteri Világ- 
szövetség közbenjárt a csehszlo
vák kormánynál, amely végül is 
akceptálta, megtűrte, de semmi
lyen anyagi támogatásban nem 
részesítette a teológiát. Gyüleke
zetek, magánszemélyek és az egy
ház, valamint a külföldi egyházak 
tartották fenn az intézményt. 
Csak kuriózum ként jegyezzük 
meg, hogy 1936-ban a szlovák 
atyafiak a Szlovenszkói Szlovák 
Kálvinisták Szövetsége nevében 
beszélvén, azzal a kérelemmel for
dultak az Egyetemes Konvent- 
hez, hogy az a szlovák gyülekeze
tek szlovák nyelvű és nemzetisé
gű lelkészi utánpótlásáról is gon
doskodjon a losonci teológia. A 
Konvent 1936. október 15-én, 
Kassán foglalkozott a kérdéssel, 
és úgy döntött, hogy mindezt me
gértéssel kezeli, és a szlovák test
vérek bátran küldjék a teológiára 
érettségizett fiataljaikat. Ezt an
nál is inkább tehettek, mert már 
amúgy is voltak szlovák ajkú hall
gatók a teológián.

A losonci teológia egészen 
1939 januárjáig működött, ez idő 
alatt 200 diák tanult kapuin belül, 
melyből 118 hallgató fejezte be 
tanulmányait. A losonci szeminá
riumból 162 lelkész állt egyházi 
szolgálatba. Itt azonban meg kell 
jegyezni, hogy a Csehszlovák 
Köztársaság a losonci teológia 
végzettjeit sohasem ismerték el
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felsőoktatási abszolvenseknek, te
hát egyetemet vagy főiskolát vég
zett hallgatóknak. Ennek ellené
re, ha nem is de iure, ám de facto a 
teológia volt az egyetlen magyar 
nyelvű felsőoktatási intézet az akkori 
Csehszlovák Köztársaságban! Ezen 
a ponton kívánkozik ki belőlünk 
ama bibliai mondás, hogy semmi 
új nincs a nap alatt, mert a törté
nelem és az emberi rosszindulat 
megismétli önmagát: ma is van, 
1994 óta egy teológiánk, amelyet a 
Szlovák Köztársaság m int a néhai 
Csehszlovák Köztársaság jog
utódja, ugyancsak nem ismer el 
felsőoktatási intézm ényként, s 
pontosan úgy, mint a két világhá
ború közötti Csehszlovákiában, 
anyagilag sem nem támogatja, 
sem fel nem veszi felsőoktatási in
tézményei sorába.

Ez idő alatt 21 tanár tanított 
huzamosabb ideig az intézetben. 
Az oktatók zöme többségében ha
zai illetőségű volt, de voltak közü
lük olyanok is, akik nem az akko
ri Csehszlovák Köztársaság ál
lampolgárai voltak, pl.: dr. Módis 
László debreceni vallásoktató lel
kész, aki héber nyelvet és ószövet
ségi teológiát tanított, továbbá dr. 
Nagy József, erdélyi illetőségű 
tanár, aki egyháztörténetet taní
tott, dr. Tunyogi Csapó András, 
aki ugyancsak erdélyi volt, és 
ószövetségi teológiát tanított, dr. 
Muzsnay László, aki lélektant és 
filozófiatörténetet tanított.

E felsorolt tények is bizonyít
ják, hogy az együvé tartozás tuda
ta továbbra is élt a szétszaggatott 
nemzet- és egyháztestben, annak 
ellenére, hogy a csehszlovák álla
mi szervek azt hangsúlyozták, 
hogy mind az egyház, mind pedig 
más magyar szervezetek el kell 
szakadjanak az anyaországtól, és 
nem szabad vele a kapcsolatokat 
ápolni. Ezt volt hivatva támogat
ni a már említett kormányrende
let is, amelynek értelmében csak 
olyan 1921 után végzett lelkésze
ket lehetett alkalmazni, akik a 
Csehszlovák Köztársaság határa
in belül végezték el a teológiát.

Az egyes egyházközségek, es- 
perességek, valamint az egyes sze
mélyek ennek ellenére fenntartot
ták a kapcsolatokat, s ebben az 
együvé tartozás tudata mutatko
zott meg. Teológiai irodalom, 
akár könyv alakban, akár folyó
iratok formájában megjelent pub
likáció szabadon és természetes 
módon hatott a határ innenső és 
túlsó oldalán. A kettészakított 
egyháztestek továbbra is élénken 
érdeklődtek egymás sorsa iránt, 
és semmi sem kerülte el figyel
müket, ami a másiknál történt. 
Határon innen és határon túl a 
református egyháztestek megtar
tották hagyományos kegyességü
ket, szokásaikat és az istentiszte
leti rendtartásukat.

Az első bécsi döntés (1938. 
november 2. -  Belvedere-palota) 
után zömmel minden visszaren
deződött a régi kerékvágásba, 
gyülekezeteink visszakerültek az 
anyaországhoz, és betagolódtak a 
régi egyházkerületekbe. Még a lo
sonci teológia diákjait is átvették 
a magyarországi teológiák. Per
sze, azért az újonnan megalakult 
Szlovák Köztársaság területén is 
maradtak református gyülekeze
tek, melyek között egyaránt vol
tak magyar és szlovák ajkúak. Az 
anyaország kapcsolata ezekkel 
sem szakadt meg, itt azonban új
fent meg kell jegyezni, hogy a 
Szlovákia területén rekedt, össze
sen 28 gyülekezetet, amelynek 
nemzetiségi megoszlása egyenlő 
arányban volt szlovák és magyar, 
s amelyik külön egyházkerületbe 
szerveződött volna, a Szlovák ál
lam hivatalosan soha nem ismer
te el.

A második világháború után 
már a kárpátaljai területek nem 
tartoztak Csehszlovákiához, így a 
kárpátaljai egyházkerület is a to
vábbiakban a Szovjetunióhoz tar
tozott. Egyházunk az 1945-től 
1949-ig terjedő korszakban élte át 
a legnagyobb megpróbáltatáso
kat. A Kassai Kormányprogram 
és a benesi dekrétumok követ
keztében egyházunk tagjai elve

szítették állampolgárságukat, 
gyülekezeteink pedig intézetei
ket, és anyagi javainak jelentős 
részét. Úgyszólván mindnyájan a 
háborús bűnösök listájára kerül
tünk -  még ha nem is hivatalo
san, de felfogásban annál inkább. 
Többen elmenekültek Magyaror
szágra, egyháztagjaink egy jelen
tős részét pedig kitelepítették. 
Már az is jelentős rész volt, aki
ket háborús bűnösként, közvet
len a világégés után dobtak át 60 
kg-os csomaggal a határon, de ez 
m ind elenyésző volt ahhoz ké
pest, amikor gyülekezetünk tag
jait ún.: „fehér lappal” telepítet
ték át Magyarországra, a lakos
ságcseréről szóló egyezmény 
alapján. Mindnyájan jól tudjuk, 
hogy ez a „lakosságcsere” úgy 
működött, hogy Magyarországról 
ide az jött, aki önként jelentke
zett, innen pedig erőszakkal tele
pítették át azokat, akiknek a hiá
nya a legfájdalmasabb volt nem
zeti közösségünk és egyházunk 
számára. Lelkészeket, tanítókat, 
értelmiségieket és vagyonos, te
hetős embereket telepítettek át 
leginkább. Ez fájdalmas volt, és 
veszteségeink nagyobbak voltak, 
m int az egész világháborúban. Az 
áttelepítés pusztítása után a költő 
talán azt mondta volna: „Sírva 
tarlóz, aki él, király te tetted ezt...” 
Voltak gyülekezeteink, amelyek
ből csak az elenyésző töredék 
m aradt a szülőföldön. De alig 
maradt olyan gyülekezet, amelyet 
a kitelepítés, a megcsonkítás ne 
érintett volna. E szörnyű akció 
eredményét még ma is érezzük, 
templomaink padjai még mindig 
nem teltek meg, az elhurcoltak 
helyei még mindig üresen táton- 
ganak.

Ezekben az években a Magyar- 
országi Református Egyházzal va
ló kapcsolat szinte a nullponton 
állt -  hacsak azt nem nevezzük 
kapcsolatnak hogy a tőlünk el
hurcoltak a Magyarországi Refor
mátus Egyházba kapcsolódtak be. 
Református, onnan ide szinte alig 
jött.
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1952-ben egyházunk újraszer
veződött, most már egyetlen egy
házkerületben. E ttől az időtől 
fogva, egészen a legutóbbi rend
szerváltásig, nálunk a bársonyos 
forradalomig egyházunk különös 
környezetben élt: mivel határon 
innen és túl egyaránt az egyház 
fölszámolására törekedett a rend
szer, ezért az egyházak mozgáste
re, mind Magyarországon, mind a 
néhai Csehszlovákiában erősen 
behatárolódott. Életterük csak a 
templomokra és falaikon belüli 
rendezvényekre korlátozódott. 
Nyilvánosságot szinte alig kap
tak, így egyházunk, a felvidéki re
formátus egyház és a magyaror
szági református egyház hivatalos 
kapcsolatai is a minimumra redu
kálódtak. Az egyházak egyetlen 
nyilvános nemzetközi lehetősége 
a hazai rendszer támogatatása 
volt. így a kapcsolatok jobbára 
csak a személyes kontaktusokra 
korlátozódnak, ezek is inkább a 
rokoni kapcsolatokban és a szoros 
baráti kötelékekben valósultak 
meg, persze ha a kitelepítésre 
gondolunk, akkor ez is sok ember 
kellett érintsen.

Az ötvenes évek végén, Prágá
ban megalakul a keresztyén 
Békekonferencia (KMK), mely
ben mind a csehszlovákiai, mind 
a magyarországi egyházak -  a ró
mai katolikus egyházat kivéve -  
képviseltetik magukat. Ennek 
keretében lehet már beszél ;i h i
vatalos kontaktusokról is, bár a 
magyarországiak nem annyira a 
mi református egyházunkkal, in
kább a csehtestvér egyházzal ala
kítottak ki kapcsolatot -  talán ab
ból a meggondolásból, nehogy a

Magyarországi Református Egy
házat valaki nacionalizmussal 
vagy irredentizm ussal vádolja. 
Ennek ellenére, ettől az időtől 
fogva a kapcsolatok megélénkül
tek. Az említett békekonferenci
án mind a Magyarországi Refor
mátus Egyház, mind a mi Felvi
déki Református Egyházunk ak
tív szerepet vállalt. A hetvenes 
évektől kezdve a konferenciának 
az elnöke Tóth Károly, magyar- 
országi püspök volt.

Az évek múlásával lassan oldó
dott a feszültség az állam részéről 
az egyházakkal szemben, aminek 
következtében az egyházak moz
gástere is tágult. A hetvenes évek
ben már egyházaink között is sok
kal szorosabb a kapcsolat, a pub
likációk behozatala lehetségessé 
válik, sőt, kivételes esetekben már 
teológusaink is elmehetnek a ma
gyarországi teológiákra vendég- 
hallgatóknak. A nyolcvanas évek
ben a gyülekezetek közötti kap
csolat is megélénkül: főleg a kite
lepítettek és azok anyaországi 
gyülekezetei látogatnak el egyko
ri otthonukba, de az itteni hívek 
is érdeklődéssel látogatják meg 
rokonaik és ismerőseik magyaror
szági gyülekezeteit. A publikáci
ók cserélése, behozatala szinte 
már természetessé válik.

A rendszerváltás után, az 
1990-es évet követő időkben a 
kapcsolatok egyre természeteseb
bek lesznek. Egyházuk tagja lesz a 
felújított Református Magyar Vi
lágszövetségnek, majd a Magyar 
Református Egyházak Tanácsko
zó Zsinatának is. Diákjaink már 
szabadon tanulnak magyarországi 
vagy más Kárpát-medencei teoló
giákon (pl. Kolozsvár), és ami a 
be nem avatottaknak talán kurió
zumként hangzik, az 1994-ben, 
Komáromban megnyílt teológi
ánkon tanulnak magyarországi, 
erdélyi, kárpátaljai és délvidéki 
hallgatók is. Isten kegyelméből a 
szétszórt és majdnem megszáradt 
csontok egymásra találnak és az 
együvé tartozás szunnyadó lelke 
új életre kelti azokat.

M ó z e s  Á r o n

Minőségfejlesztés 
a közoktatásban

1. Bevezetésül

Ma, amikor az információs társa
dalomról beszélnek sokan, alázat
tal kell megállnunk, és be kell is
m ernünk, hogy képtelenek va
gyunk követni mindazt az infor
mációáradatot, amit felkínál szá
m unkra a környezetünk. Ugyan
akkor meglehetősen zavarban va
gyunk, mert igazán azt sem tud
juk bemérni, mely forrásokat te
kinthetjük mérvadónak, illetve 
hitelesnek a gyors információnye
réshez. Sokan vannak ezért, akik 
úgy érzik, elsősorban arra kell ha
gyatkozniuk, hogy ki mondja, és 
nem arra, hogy mit. Ez pedig egy 
újabb csapdát rejt magában. így 
aztán „fél szavakból sem értjük 
egymást”, elbeszélünk a másik 
mellett, és nincs nyitottság, hogy 
mérlegre tegyünk egy-egy kér- 
dést. így van ez néha akkor is, 
amikor az oktatás minősége kerül 
szóba.

2. A minőség

Nem kell a maradandó értékeket 
félre tenni, amikor a minőséget 
azokhoz kötjük, akik elismerik a 
minőséget -  jelen esetben az ok
tatásban érdekeltekhez. Azt vi
szont félre kell tennünk, hogy mi 
mondjuk meg kizárólagosan (egy- 
egy iskola, óvoda vezetője, jobb 
esetben pedagógus testülete), 
hogy miben áll a minőség, és mi 
köze a tényekhez. Egy darabig ta
lán m ondhatjuk és elhihetjük, 
hogy jól látjuk. De hosszú távon 
az óvodás, iskolás gyermek, a 
gimnazista, a kollégista, a szak
mát tanuló fiatal és mindannyiuk 
szülei, vagy az oktatási törvény ál
tal arra kötelezett felelős fenntar
tók fogják kinyilvánítani, hogy 
amit mi megfelelő látás hiányá
ban jóhiszeműen, vagy megal
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kudva, belefáradva megfelelőnek, 
„minőségnek” tartunk, az nem az, 
nincs rá igény.

Nem csak becsalogatnunk kell 
a szülőt és a gyermeket, vagy a pe
dagógust a „reklámmal” az intéz
ményünkbe, hanem meg kell sze
reznünk a bizalmát, a megelége
dettségét azzal, hogy amit ígér
tünk, illetve ami oktatási intéz
ményeinktől elvárható, azt meg
valósítjuk. Ez alapvetően etikai 
kérdés, de közvetlen konzekven
ciája is van ránk nézve, amikor 
elviszik a tanulót, a testvért már 
nem oda hozzák, a szülő nem sok 
jót mond rólunk másoknak, vagy 
állandó elégedetlenség, feszült 
hangulat van a tantestületben. 
(Lehet ennek lényegtelennek tű
nő oka is, pl.: rossz iskola-szülő 
kommunikáció. De más esetben 
talán mélyen magába kell néznie 
a vezetésnek, a pedagógusoknak.)

3. A minőségfejlesztés

Legyen bármilyen tevékenység
ről szó, mindig van tartalék, m in
dig van fejlesztésre lehetőség. Ez 
az esetek túlnyomó többségében 
nem több, hanem hatékonyabb 
munkát von maga után. Az intéz
mények nem jók vagy rosszak a 
hosszútávon gondolkodók meg
közelítésében, hanem önmaguk
hoz képest fejlődők, stagnálok, 
esetleg visszafejlődök.

A minőségfejlesztés a követke
ző, egyszerű logikai sorra épít:

• Tervezzük meg a tevékeny
ségünket.

• Valósítsuk meg a tervünket.
• Ellenőrizzük, hogy össz

hangban van-e az eredmény 
a terveinkkel.

• Ha nem, avatkozzunk be an
nak érdekében, hogy elérjük 
célunkat.

Ha elfogadjuk a tevékenysé
günk meghatározó mércéjeként az 
abban érdekeltek véleményét, ak
kor az ő igényeikre tervezzük azt. 
(Nem egyikükére-másikukéra, ha
nem az ő csoportjukat reprezen
táló igényekre). Ha egy pedagógi

ai program valóban szerves része 
az intézményi életnek, összhang
ban van a mindennapokkal, csak 
így készülhetett, vagy így kell át
formálni. Ahhoz, hogy megvaló
sítható célokat tűzzünk ki terv
ként, meg kell határoznunk azo
kat a kritériumokat, melyekben 
meg tudjuk fogalmazni a cél eléré
sét. Ezek nyilván nem elvont dol
gok, hanem konkrétumok, me
lyek a megvalósítás után lehetővé 
teszik a célok és az eredmények 
összevetését. Az összevetés pedig 
felveti a tevékenységünk módosí
tásának szükségességét.

A C O M EN IU S 2000 
minőségfejlesztő program

Az intézmény globális céljai a 
projektben (egységesen):

• Partnerorientált működés 
(COMENIUS 2000 Intézmé
nyi I. modell)

• Folyamatok szabályozása 
(COMENIUS 2000 Intézmé
nyi II. modell)

• Szervezeti kultúra fejlesztése 
(COMENIUS 2000 Intézmé
nyi II. modell)

• Folyamatos fejlesztés (CO
MENIUS 2000 Intézményi
II. modell)

A megvalósítandó minőségirá
nyítási rendszer követelményeit a 
COMENIUS 2000 Intézményi II. 
modell tartalmazza.

4. Az eddig történtekről és
a tapasztalatokról röviden 

az első elemek kapcsán

Mára a COMENIUS 2000 prog
ram pályázati támogatását elnyert 
450 intézményben nem az a kér
dés, hogy van-e értelme a program 
szerinti minőségfejlesztésnek, ha
nem az, hogy hogyan lehet mind
azt megvalósítani, amit az intéz
ményekben szükségszerűnek lát
nak az összegyűjtött adatok alap
ján. Különösképpen igaz ez azok
ban az iskolákban, óvodákban, 
ahol gyorsabb tempóban (COME

NIUS II.) már a szülők, tanulók és 
más külső partnerek igényeit is 
felmérték. Ezek az adatok elsősor
ban következetesebb munkára, 
jobb szervezésre és kommuniká
cióra, megfelelő információára
moltatásra, a munkatársi közösség 
építésére hívják fel a figyelmet.

Az első két fázis fő elemei 
a partnerközpontú 
működésen belül

• Nyitott önértékelés (Módszer
tanilag megalapozott belső mé
rés és párbeszéd az intézmény 
helyzetéről, melyben minden 
munkatársat megkérdezünk.)

• Érdekelt felek, partnerek igé
nyeinek, elégedettségének fel
mérése. (Hogy lát bennünket a 
szülő, a tanuló, a gyermek és 
még mindazok, akiknek a véle
ménye fontos a számunkra a te
vékenységünk, a jó oktatás és 
nevelés megtervezéséhez?)

• Igények elemzése (Melyek az 
erősségeink, olyan adottságaink 
melyekre tudunk építeni, és 
melyek a fejlesztendő területe
ink, milyen problémákat kell 
orvosolni?)

• Célmeghatározás (A megálla
pítottak alapján mit akarunk el
érni rövid, közép és hosszú 
távon?)

• Intézkedési terv összeállítása 
(Ki, mit, hogyan, mikor tesz, és 
mindezt hogyan ellenőrizzük, 
eredményes-e?)
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TEVÉKENYSÉG RÉSZTVEVŐK DOKUMENTUMOK

Tájékoztatás Tantestület
Helyzetfelmérés Audit terv szerint Audit jelentés
Bevezető képzés Tantestület
Támogató szervezet létrehozása Fejlesztő csoport*
Feladat- és erőforrás leltár Intézményvezetés Erőforrás leltár
Minőségfejlesztési munkaterv Fejlesztő csoport Munkaterv, feladatütemezés
Nyitott önértékelés kérdőívek elkészítése Fejlesztő csoport Kérdőív
Gyengeséges, erősségek, lehetősége, veszélyek 
meghatározása egyfajta adatgyűjtő (KJ) módszerrel

Fejlesztő csoport 4 csoportmunka 
adatgyűjtésre

Klíma teszt kitöltése Munkatársak Klíma tesztek
Nyitott önértékelés kérdőíveinek kitöltése Munkatársak Kérdőív
SWOT analízis a GYELV KJ-k alapján Fejlesztő csoport SWOT táblázat
Klíma teszt, kérdőívek, KJ-k, audit jelentés kiértékelése Fejlesztő csoport Munkajelentés
Munkajelentés ismertetése Tantestület Jegyzőkönyv
írásos jelentés elkészítése az önértékelés eredményéről Fejlesztő csoport írásos jelentés
Az írás jelentés eredményeinek közzététele Intézményvezetés

* 6-8 fős csoport, akik a program megvalósításának legaktívabb résztvevői. Ők készítik el a kérdőíveket, végzik a 
csoportmunkákat, értékeléseket.

A nyitott önértékelés elemei

• Helyzetfelmérő audit
A COMENIUS 2000 Intézmé

nyi II. modell követelményrend
szerével vetettük össze a pillanat
nyi működést. Ez a követelmé
nyekre épített kérdéslista alapján, 
mintavételes eljárással történt.

• Klíma-teszt
Az intézmények döntő többsé

gében a belső díjazás, jutalmazás 
kérdése a legkritikusabb, ami 
kommunikációs kérdésekre, a 
szervezeti kultúra állapotára ve
zethető vissza.

Sok intézményben jelölték kri
tikus kérdésként a csapatszellemet

(annak hiányát) és a szervezeti struk
túrát (nem egyértelmű, hatékony fela
datmegosztás).

• SWOT analízis
Elsődlegesen a csoportmunka 

élményét, hatékonyságát hozta a 
KJ módszer által, de új perspek
tívát m utatott az intézmények 
számára az adottságaik és a kör
nyezeti elemek relációjának felve
tésében. Intézkedési tervek a mag
team által erősnek ítélt relációkból 
születtek a későbbi elemzésnél.

• Önértékelő kérdőívek
A kérdések (ellentétben a klíma 

teszttel) az intézményre szabottak, 
fő területei azonosak a szülők és

tanulók kérdéseinek területeivel 
(nevelés-oktatás minősége, nevelés
oktatás eredményei, környezet és 
feltételrendszer, kapcsolattartás). 
Célja az igények és az elégedettség 
meghatározása.

LEH ETŐ SÉG EK
(a környezet kínálja)

VESZÉLYEK
(a környezetből adódik)

ERŐSSÉGEK
(előnyös adottságaink)

Lehetővé teszik-e az erőségek, 
hogy éljünk a lehetőséggel?
(0, 1, 2 pont)

Lehetővé teszik-e az erősségek, 
hogy elhárítsuk a veszélyeket? 
(0, 1, 2 pont)

GYENGESÉGEK
(nem előnyös adottságaink)

Akadályozzák-e a gyengeségek, 
hogy éljünk a lehetőségekkel? 
(0, 1, 2 pont)

Akadályozzák-e a gyengeségek, 
hogy a veszélyeket elhárítsuk? 
(0, 1, 2 pont)
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Külső partnerek igényinek 
és elégedettségének mérése
(Lásd önértékelő kérdőívek!)

• Tanulók kérdőíves megkérdezése
• Szülők kérdőíves megkérdezése

A kiemelkedő, konkrét kérdé
sek alapvetően tünetként értel
mezhetőek, és megkívánják a va
lódi problémák feltárását és kikü
szöbölését, de megfelelő szignifi- 
kancia esetén nem tekinthetünk 
el ezektől a tünetektől. Ha „min
denki” azt mondja, el kell rajta 
gondolkozni!

Elemzés:
• Hogy látjuk magunkat?
• Hogy látnak bennünket?
• Mit tegyünk?

A pedagógusok elégedettsége 
a program kapcsán

Áttörés az elfogadásban a beveze
tő képzésen volt, amikor csoport- 
munkában a gyakorlathoz köt
hette m indenki az elméletben 
megfogalmazottakat. Idézetek a 
bevezető képzés elégedettségmé

réseiből: „A csapatmunka jó 
élménye adott újat.” „Végre nyíl
tan beszélgettünk.” „Gyakorlatias 
ismereteket kaptam.” „Struktu
rált gondolkodás jellemzi a prog
ramot.” „Gondolatébresztő volt a 
képzés.” „Egy új megközelítést 
ad, segíti a problémafeltárást és 
megoldást.” „Oktatás-közeli a 
program” stb.

A program folytatódik, a gyor
sabban haladóknál az intézkedé
sek megvalósításával, a lassabbak- 
nál a partneri igények felméré
sével.

M o l n á r  S á n d o r n é

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium
mikor valahol olvasunk vagy hallunk egy 
református gimnáziumról általában egy 
százéves épület jut eszünkbe, hatalmas vi

lágos tantermekkel, a múlt számos emlékével, ahol 
nem csak a nagyszünet nyüzsgése érzékelteti, hogy 
itt élet van, hanem az iskola diákok nélkül is kisugá
roz magából valamit, ami ismerős és amit a sajátunk
nak érezhetünk.

Rimaszombatban, a gimnázium épülete előtt állva 
inkább a hatalmat érezhetjük és nem az életet. Sok
féle hatalom juthat itt eszünkbe: az amelyik ilyen 
épületeket tudott tucatjával emelni Budapesten, a 
vidéki nagyvárosokban és ilyen kis városban is, mint 
Rimaszombat. Tovább gondolva eszünkbe juthat, 
hogy ezt a hatalmat tőle még nagyobb hatalmak szét
szabdalhatták. A homlokzatot díszítő, Kálvint és 
Luthert ábrázoló domborműveket figyelve pedig rá 
kell döbbennünk, hogy van egy hatalom, amely 
fölötte áll a politikai hatalmaknak, túléli a tör
ténelmi viharokat is. Ezt a hatalmat sokan gyalázták, 
nem létezőnek nyilvánították -  ezek között a falak 
között is, de elpusztítani nem tudták. Ennek a hata
lomnak az egyik jellemzője, hogy örök, a másik az, 
hogy munkája nyomán élet támad. Mert egyedül 
Isten az, aki a hatalmat sugárzó falakat élettel tudja 
megtölteni.

A Tompa Mihály Református Gimnázium, isko
lánk bemutatása, jelenlegi helyzetünk és jövőbeli ter
veink megértése lehetetlen múltunk ismerete nélkül. 
Ezért szeretnénk először a rimaszombati református 
(protestáns) oktatás múltját bemutatni.

A rimaszombati református középiskola gyökerei 
a 16. századba nyúlnak vissza. Az 1560-as években 
jött létre a református gyülekezet és vele együtt az 
iskola is. A 17. században már teológiát és filozófiát 
is tanítottak itt. A 17. és 18. században Rimaszombat

lakossága csaknem kizárólag magyar és református 
volt. Ezért a városi tanács, amely személyi összeté
telét tekintve megegyezett a presbitériummal, anya
giakkal is támogatta a református iskolát.

Az iskola több, kevesebb nehézséggel 1771-ig mű
ködhetett. Egy 1769-ben bekövetkezett sajnálatos 
esemény következményeként tiltották be a működé
sét. Az egyik istentisztelet ideje alatt a városba kato
likusok érkeztek, akik a város egyetlen temploma -  a 
református templom körül tartottak körmenetet. 
(Abban az időben már másfél évszázada nem volt 
katolikus plébánia Rimaszombatban.) Az istentiszte
letről kijövő reformátusok és a körmenet résztvevői 
konfliktusba keveredtek. A reformátusok kikerget
ték a katolikusokat a városból. Mindez nem maradt 
megtorlás nélkül. A reformátusoktól elvették a temp
lomot, betiltották a nyilvános istentiszteleteket, a 
városi tanács tagjait elmozdították tisztségükből, az 
iskolát bezárták és valamennyi lelkésznek, tanítónak 
és tógátus diáknak el kellett hagynia a várost.

A gyülekezet a Türelmi Rendelet után építhette 
fel templomát és alapíthatta újra iskoláját. A gim
názium hatosztályos középiskolaként működött az 
1780-as évektől.

A következő jelentős változást az iskola életében 
az „Entwurf” hozta. A rimaszombati gimnáziumnak 
csupán 5 rendes tanára volt szemben az algimnáziu
moknál megkövetelt 6 rendes tanárral. A megszűnés 
veszélye fenyegette a két környékbeli evangélikus al
gimnáziumot is, a sajógömörit és az osgyánit. A há
rom gimnázium fenntartói tárgyalásokat folytattak 
az egyesülés érdekében. Végül a rimaszombati refor
mátus- és az osgyáni esperességi evangélikus gimná
zium összevonásával 1853-ban létrejött az Egyesült 
Protestáns Algimnázium, melynek székhelye Rima
szombat lett. Az 1883/XXX. t.c. által lehetővé tett
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államsegély elfogadása után, 1886-ban hagyhatták el 
az iskolát az első érettségizők.

Az Egyesült Protestáns Gimnázium leghíresebb 
diákjai a későbbi írók és költők közül Mikszáth Kál
mán, Pósa Lajos és Kiss József voltak. De itt tanult a 
szobrász Izsó Miklós és Holló Barnabás is. Mivel Gö- 
mör-Kishont Vármegye területén több nemzetiség 
élt, nem meglepő, hogy a szlovák művelődéstörténet 
néhány jelentős alakja, mint Jankó Jesensky vagy 
Iván Krasko, szintén az Egyesült Protestáns Gim
názium diákja volt.

A’gimnázium mindig fontos helyet töltött be a 
város szellemi életében. Ennek legjellemzőbb és 
legismertebb bizonyítéka, hogy a gimnázium tanára, 
Fábry János alapította a rimaszombati múzeumot. 
Ez az együttműködés nagyon hosszú ideig megma
radt, hiszen a múzeum igazgatói tisztjét sorra a gim
názium tanárai látták el. Magának a gimnáziumnak 
is jelentős ásvány- és kőzettani, valamint állattani 
gyűjteménye és herbáriuma volt. A tanári és a diák- 
könyvtára sok ezer kötetet számlált.

Többek között az „iskolai múzeumok” gyarapo
dása idézte elő, hogy az iskola kinőtte a már többször 
átalakított és bővített épületét. Az új iskolaépület, 
amely már mindenben megfelelt a szükségleteknek, 
1904-ben készült el.

Az Egyesült Protestáns Gimnázium az egyik pél
dája volt (középiskolaként az egyetlen) a XIX. száza
di protestáns unió gyakorlati működésének. Az isko
la döntéshozó szerve az ún. Igazgató-Választmány 
volt, amely túlnyomó többségben a két fenntartó 
képviselőiből állt. Ugyanakkor Rimaszombat város 
is képviseltette magát az Igazgató-Választmányban (a 
város mindvégig pártfogóként jelen van az iskola éle
tében), de tagjai voltak a tantestület képviselői és az 
igazgató is. Az iskola feletti felügyeletet felváltva 
gyakorolta a két egyházkerület püspöke. Mind az 
igazgatók váltakozásánál, mind az Igazgató-Választ
mány, valamint a tantestület összetételénél szigorúan 
érvényesült a paritás elve.

1918 után újabb változások álltak be az iskola éle
tében. Az 1919/1920-as tanévtől kezdődően párhuza
mos szlovák osztályok is nyíltak. 1920 után a cseh
szlovák állam igyekezett államosítani az egyházi is
kolákat. Ezt a célját úgy akarta elérni, hogy az isko
láktól megvonta az államsegélyt. Mivel a fenntartók 
ilyen körülmények között nem tudták biztosítani a 
működés feltételeit, sajnos iskolájuk feladására kény
szerültek. Az Egyesült Protestáns Gimnáziumot 
1923-ban államosították. Az épületet és a segédesz
közöket az állam bérbe vette és az iskola állami reál- 
gimnáziumként működött párhuzamos szlovák osz
tályokkal.

Az első bécsi döntés után, 1938 novemberében a 
szlovák osztályok Tiszolcra költöztek. Az iskola új 
nevet kapott: Magyar Királyi Állami Gimnázium

lett. 1940. január 1-jén pedig visszakapta felekezeti 
jellegét. Tehát újra a Rimaszombati Református Gyü
lekezet és a Kishonti Evangélikus Egyházmegye lett 
a fenntartója. Sok m indent újra kellett kezdeni. A 
„legfiatalabb” segédeszközök 20-25 évesek voltak, az 
államosítás előtti időkből származtak. 1940 szeptem
berében a tantestület is megújult. Jól képzett, az egy
házhoz közel álló, gyülekezetben élő fiatal tanárok 
érkeztek Debrecenből. Az EPG a háborús körülmé
nyek között is színvonalas oktatást tudott biztosíta
ni. Az akkori diákok ma is nagy szeretettel és megbe
csüléssel gondolnak vissza tanáraikra és az egész in
tézmény működésére.

Az Egyesült Protestáns Gimnázium működését a 
többi magyar iskolával együtt 1945 tavaszán betiltot
ták. Ezt követően megkezdődött a szellemi értékek 
és az iskolai gyűjtemények pusztítása. A 15 ezer kö
tetes könyvtár egy részét és néhány segédeszközt a 
múzeumba mentettek. Magánszemélyek is vittek ha
za könyveket, megmentve őket a könyvégetéstől és 
attól, hogy évtizedekkel később a hulladékgyűjtés
ben végezzék. A gyűjtemények egy részét vagy érték
telennek ítélve elpusztították vagy nemtörődömség
ből tönkrementek.

Az Egyesült Protestáns Gimnázium épületét 
1954-ben államosították visszamenőleges hatállyal. 
Hiszen 1945-től az épületben állami iskola műkö
dött: előbb szlovák gimnázium és alapiskola, majd az 
összevont szlovák és magyar tannyelvű gimnázium.

Az iskola épületét 1995-ben kapta vissza a rima- 
szombati református és evangélikus gyülekezet. Az ál
lami gimnázium bérlőként használja az épületet. A je
lenlegi bérleti szerződés 2001. december 31-én jár le.

Már 1990-ben, amikor lehetőség nyílt egyházi is
kolák alapítására, sokakban felmerült az EPG újrain
dításának gondolata. Ez a gondolat konkrét elkép
zeléssé csupán az egyházi ingatlanok visszaadásáról 
szóló törvény életbelépése után válhatott.

Az evangélikus egyház nem kívánt részt venni az 
iskola újraindításában. Ez a tény egyrészt azzal ma
gyarázható, hogy az eltelt évtizedek alatt megválto
zott a helyi evangélikusság nemzetiségi aránya. Más
részt pedig az evangélikus egyháznak már volt gim
náziuma a közeli Tiszolcon. így vált egyértelművé, 
hogy a létesítendő gimnáziumnak csupán a Szlová
kiai Református Keresztyén Egyház lehet az alapító
ja. (Az akkor érvényes egyházi törvények alapján re
formátus középiskolát csak a Zsinati Tanács alapít
hatott.)

A nyolcosztályos református gimnázium működé
sét 1999. februárjában engedélyezte a pozsonyi Okta
tási Minisztérium. A tanítás 1999. szeptember 1-jén 
kezdődött meg egy osztályban, 30 kisdiákkal. A 
2000/2001-es tanévben az iskolának 2 osztálya -  a 
nyolcéves gimnázium első és második évfolyama, va
lamint 57 diákja, 5 főállású és 9 óraadó tanára van.
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Ugyanakkor a főállásúak nagyobb része más isko
lában is tanít.

A Tompa Mihály Református Gimnázium a volt 
Egyesült Protestáns Gimnázium épületében műkö
dik, közösen az állami gimnáziummal. A tanítás két 
törzsosztályban folyik. Azon kívül a református gim
názium még egy termet használ csoportoktatásra és 
egy helyiséget, amely egyidejűleg tanári és igazgatói 
szoba valamint szertár is.

A gimnáziumba jelentkező gyerekek szülei több
féle céllal választják ezt az iskolát. A z egyik céljuk az, 
hogy jobb képességű tanulókkal járjanak egy osztály
ba, valamint az egyre romló demográfiai és szocioló
giai helyzetben kivegyék őket az alapiskolai környe
zetükből. A keresztyén szellemben történő nevelés 
sajnos csak ezután következik.

A növendékek családi háttere nagyon sokféle. 
Vannak értelmiségi családokból érkező gyerekek, 
vannak hivatalnokok, iparos-szakmunkákat végző 
szülők, de több munkanélküli is.

A családok túlnyomó többségének nincs aktív 
gyülekezeti kapcsolata. Ugyanakkor van néhány 
olyan család is, akik éppen a gyermekük által jöttek 
a gyülekezetbe.

A rimaszombati református gimnázium hasonló 
problémákkal küzd, mint amilyenekkel kiépülésük 
és működésük során küzdöttek vagy ma is küzdenek 
a magyarországi református gimnáziumok. Ugyan
úgy vannak feszültségek az épületet évtizedeken ke
resztül használó állami intézmények és az iskola 
fenntartói között. Átláthatatlan az egyházi iskolák 
finanszírozásának mechanizmusa. Most körvonala
zódik annak az esélye, hogy az állam az egyházi 
iskolákat nem a magán iskolákkal egy csoportban 
kezeli majd.

A gimnáziumnak van egy sajátossága, amiben kü
lönbözik a magyarországi református gimnáziumok
tól. Nagyobb számarányban kell felvállalnia a ma
gyar anyanyelvű római katolikus tanulók nevelését 
és oktatását is. Az Ipoly-mentétől keletre, a mintegy 
250 km hosszú sávban mindössze 2 magyar tanítási 
nyelvű egyházi iskola működik, a Rozsnyói Refor

mátus Alapiskola és a Tompa Mihály Református 
Gimnázium.

Milyen feladatai és céljai vannak az iskolának? Az 
egyik feladata, hogy felkészítse növendékeit a főisko
lai és egyetemi tanulmányokra. Sajnos Szlovákiában 
a magyar diplomások számaránya elmarad az orszá
gos átlagtól. Szakmai szempontból jó iskolává kell 
fejlődnie, amely önáííó problémamegoldásra, gon
dolkodásra neveli a növendékeit.

A második feladata, hogy segítse a szülőket a ke- 
resztelésnél tett fogadalmunk megtartásában, tehát 
hogy úgy vezesse tanulóit, hogy azok önként tegye
nek vallást hitükről. Pontosabban nem a konfirmá
ció, mint egyszeri esemény felé szeretné vezetni a rá- 
bízottakat, hanem a hitvalló élet felé.

A harmadik fontos feladatkör a növendékek azo
nosságtudatának kialakulása. Ez egy nagyon sokrétű 
feladat, amelyet semmiképpen nem lehet az előző 
kettőtől elválasztani. Magába foglalja az önazonos
ság, a keresztyén- és a nemzeti azonosságtudat kér
dését is. Ebbe a feladatkörbe tartozik a regionális 
történelem tanítása és az anyanyelvi kultúra ápolása 
is. Nagy kísértés kisebbségi helyzetben, hogy refor
mátus iskolákat azzal a céllal alapítsunk, hogy így a 
közvetlen állami irányítás alá nem tartozó, „elit” 
magyar iskolát hozzunk létre. Ezért hangsúlyozzuk 
olyan gyakran, hogy nemzeti azonosságtudatunk az 
Istennel való kapcsolatunk függvényeként kerülhet 
a helyére.

Azért, hogy az iskola valóban betölthesse külde
tését, hogy felvállalhassa -  egyenlőre Nógrádtól az 
Ung-vidékig, a későbbiekben pedig Kassáig -  a re
formátus fiatalok gimnáziumi képzését, elengedhe
tetlen a kollégiumi ellátás bebiztosítása. Jelenleg fo
lyik annak az épületnek az átalakítása, amelyben re
ménység szerint elhelyezést nyer kollégiumunk is. A 
négyosztályos gimnáziumi képzés működési engedé
lyét már az elmúlt iskolai évben kérvényezte az isko
la alapítója. Akkor sajnos a szakmai ajánlások ellené
re a miniszter elutasította. A kérvényt ebben az isko
lai évben újra eljuttatták a minisztériumba.

Bizonyára sok hasonlóság fedezhető fel a rima- 
szombati református gimnázium és nagyon sok ma
gyarországi református gimnázium örömei és nehéz
ségei között. Az elmúlt másfél évben lehetőségünk 
volt megismerni néhány iskola újraindulásának tör
ténetét. A mai helyzet ismeretében, hallgatva az 
ezekről az iskolákról szóló beszámolókat mindig rá
csodálkoztunk Isten gondviselésére. Közhellyé vált 
azzal befejezni egy iskoláról szóló beszámolót, hogy 
Isten mindeddig megsegített minket, de az eddigi 
események, az elm últ másfél év történései, él
ménnyé mélyítették bennünk ezt a megtapasztalást. 
És tudássá azt, hogy a teljes kiépülés éveit és az azu
tán következőket is csak Istenbe vetett bizalommal 
járhatjuk végig.
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P a p p  K o r n él

Kertészeti szakképzés Halásztelken
í  \ / ^ / ^ agyarország°n jelenleg a Halásztelki Reformá- 
— jjf I  / /  tus Kertészeti Szakképző Iskola az egyetlen re- 

UII 'v '  formátus kertészeti szakképző iskola. Az intéz
mény jogelődjét 1972-ben alapította a Pest Megyei Tanács, 
majd a szakközépiskola Halásztelek nagyközség fenntar
tásába került. 1999. augusztus 1-jétől fenntartója a Tököl- 
Halásztelki Református Egyházközség. Az intézmény több
célú közös igazgatású gimnázium, szakközépiskola, szak
iskola szakképző iskola és kollégium. Alapfeladata:
• általános középfokú oktatás, azaz általános műveltséget 

megalapozó oktatás, érettségire való felkészítés (gimná
ziumi ágon: levelező tagozaton, szakközépiskolai ágon: 
nappali és levelező tagozaton),

• szakmai középfokú oktatás a következő OKJ szakterüle
teken: dísznövénykertész, kertész, érettségire épülő ker
tész- és növényvédelmi technikus (3-3 év), virágkötő, - 
berendező, dísznövény- és zöldségtermesztő (2-2 év), 
dísznövénytermelő (1 év), illetve virágkötő (1/2 év).

• kollégiumi nevelés.
Az átvétel utáni másfél évben a református szakképző 

iskola alapdokumentumai (az Alapító Okirat, a Pedagógiai 
Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az éves 
munkaterv stb.) elkészültek. Az intézmény vezetését a 
2000/2001. tanévben Papp Kornél látja el. Az 1999 decem
berében indított főjegyzői vizsgálatot 2000 decemberében 
felfüggesztették. E vizsgálat pozitív hatásaként értékel
hető, hogy a Halásztelki Református Kertészeti Szakképző 
Iskola, Gimnázium és Kollégium a törvényességet legin
kább betartó református intézmények közé tartozik. (Van 
olyan kerületi fenntartású intézmény, mely még szervezeti

^  működési szabály- 
zattal sem rendelke- 
zik.) A jogszabályok 
betartását leginkább 
az segíti elő, hogy az 
intézmény működé
sében a jogkörök szi
gorúan körülhatá
roltak.

A fenntartó jo
gainak és kötelezett
ségeinek ellátásáért 
a Presbitérium irá
nyítása mellett a 
Presbitérium elnök
sége felelős. A fenn
tartó dönt az intéz
mény alapításáról, 
gazdálkodási jogkö
réről, átszervezésé
ről, tevékenysége 
módosításáról, szü
neteltetéséről, meg
szüntetéséről. Bizto
sítja a református 
hitelvek és célok

9. évfolyam

11-12. évfolyam . 
általános és alapozó 

képzés

OKJ szerinti szak
képzés a tanuló 

választása szerint

2 éves dísznövény- 
és zöldségter

mesztő

2 éves szőlő- és 3 éves
gyümölcster dísznövény-

mesztő kertész

ÉR ETTSÉ G I VIZSGA

2 éves 
virágkötő- 

és berendező

2 éves 
ökológiai 

gazdálkodó 
menedzser 
asszisztens 
(felsőfokú 

végzettség)

3 éves (szakmai 
alapozó képzés 
beszámítással 
2 éves) képzés 

kertész* 
és növény- 

védelmi 
technikus

Halásztelki Református Kertészeti Szakképző Iskola. 
Gimnázium és Kollégium

megvalósításának feltételeit, segíti és ellenőrzi megvaló
sulásukat. Biztosítja a működés személyi és tárgyi feltéte
leit. Létrehozza a jogok és kötelezettségek gyakorlására az 
Igazgatótanácsot, meghatározza feladatkörét, kötelességét 
és hatáskörét. Jóváhagyja az iskola SZMSZ-ét, pedagógiai 
programját, kinevezi az intézmény vezetőjét és gyakorolja 
felette a munkáltatói jogokat. Biztosítja a vallásoktatás sze
mélyi feltételeit, értékeli -  szakértők bevonásával -  a peda
gógiai program feladatait, azok végrehajtását és a szakmai 
munka eredményeit. (Kikérheti döntései előtt saját illeté
kes egyházi iskolaügyi bizottsága és más intézmények vé
leményét is.) Gondoskodik a működés anyagi feltételeiről 
és szükséges fejlesztéséről. Jóváhagyja a költségvetést, el
lenőrzi az intézmény működését, gazdálkodását és adat
szolgáltatását. Ellenjegyzi a kötelezettségvállalást 1 millió 
Ft felett. Biztosítja minden munkavállaló részére a mun
kafeltételeket, juttatásokat, kedvezményeket és az alkalma
zottakat megillető jogvédelmet. A pedagógusok és az okta
tást, nevelést segítő munkavállalók alkalmazáshoz és az al
kalmazás megszüntetéséhez egyetértési joggal bír.

A fenntartói jogkör egyes jogosítványait a Presbitérium 
az Igazgatótanácsra ruházta át A Presbitérium megbízá
sából az Igazgatótanács a hatályos jogszabályok és a Ma
gyarországi Református Egyház közoktatási törvénye sze
rint gyakorolja hatáskörét, amely során döntési, döntés 
előkészítő, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogo
sultságokat gyakorol. Dönt törvényességi, szakmai és pénz
ügyi ellenőrzés elrendeléséről, az iskolai tantárgyfelosztás 
jóváhagyásáról. Döntés előkészítő hatásköre az igazgató meg
bízásának előkészítése, az igazgató éves beszámolójának 
elfogadása. Egyetértési jogot gyakorol a vezető-helyettesek 
megbízása, a munkaközösség vezetők megbízása, pedagó
gus munkakörben határozott vagy határozatlan időre szóló 
munkaszerződés megkötése előtt. Véleményezi az SZMSZ- 
t, a pedagógiai programot, a költségvetést és a költségvetési 
beszámolót, az Iskola éves munkatervét, az Iskola éves 
belső ellenőrzési tervét.

Az intézmény vezetése a 2000 decemberében -  a Neve
lőtestület, az Igazgatótanács és a Presbitérium által is egy
hangúlag -  elfogadott SZMSZ értelmében a törzskari mo
dellre épül. Ez a modell Hollandiában általános, Magyar- 
országon a nagy intézmények, s főleg a szakképző iskolák
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alkalmazzák. A törzskari vezetés kiküszöböli a lineáris és a 
funkcionális vezetési modell hibáit. yyA törzskari vezetés 
egyrészt megoldja az igazgatóhelyettesek közötti koordinációt, 
másrészt kitágíthatja a vezetői döntésekben részt vevők körét. 
Ezek a kooperációs megbeszélések nem kollektív döntést eredmé
nyeznek, hanem tanácsul szolgálnak az igazgató számára és 
meghagyják a döntési jogát. A pedagógusok véleménye leg
inkább a törzskari vezetési modellben jut érvényre s a ve
zetés egysége is itt nyilvánul meg leginkább.

A vezető testület tagjai: az igazgató, a közismereti igaz
gatóhelyettes, a szakmai igazgatóhelyettes, a gazdasági ve
zető, a tangazdaság vezetője, a kollégium vezető, a vezető 
vallástanár és az igazgatótanács elnöke.

A vezető testület feladata: az oktató-nevelő munka irá
nyítása, fejlesztési tervek előkészítése, a költségvetés elő
készítése és a végrehajtás ellenőrzése, egyeztetés az egyes 
szakterületek között, munkavállalói fegyelmi ügyek tár
gyalása, egyéni kérelmek elbírálása, kiegészítő pénzügyi 
források feltárása.

A Halásztelki Református Kertészeti Szakképző Iskola 
élete hasonlatos más református iskolákéhoz. Hétfőn reg
gelenként a tanítási hét a halásztelki református templom
ban áhítattal kezdődik. Az órarendben a közismereti és a 
szakmai elméleti ill. gyakorlati órák mellett hit- és erkölc
stan óra is szerepel heti két alkalommal. Az iskolába való 
bejutás egyszerű: felvételi vizsgát nem szerüvez, viszont a 
leendő diákok felvételi beszélgetésen találkoznak a törzs
kar tagjaival. Erre a beszélgetésre a lelkipásztori ajánlást -  
lehetőség szerint -  magukkal hozzák a diákok.

A szakközépiskolai tagozatra minimum 3,5 tanulmányi 
átlaggal lehet bekerülni, s 4 esztendő alatt lehet érettségi 
bizonyítványt szerezni. Ezt követően jó tanulmányi ered
mény esetén jelentkezni lehet egyetemre ill. főiskolára, de 
ha a tanuló további 2-3 esztendőt kíván az intézményben 
eltölteni, szakmát kap a kezébe. (Az elmúlt évtized az 
érettségire épülő szakképzést szinte lehetetlenné tette, de a 
halásztelki intézmény a felsőfokú szakképzés beindítását 
tervezi 2002-től, ahol kreditpontok szerezhetőek egyes fő
iskolákra.) A szakközépiskolában angol vagy német nyel
vet tanulhatnak a diákok, s nyelvtudásuk elmélyítését segí
thetik a németországi, hollandiai és dániai szakmai gya
korlatok is.

A szakiskolai tagozatra (a 9-10. évfolyamra) általában 
azok jelentkeznek, kiknek nincs jó bizonyítványuk. Egye
dül az általános iskola sikeres befejezése a szakiskolába 
történő jelentkezés feltétele. A 9-10. évfolyamon közisme
reti és szakmai orientációs képzés folyik. A l l .  évfolyam
mal induló szakképzésben már a szakmai elméleté és a sza
kmai gyakorlaté a főszerep. Az iskola vezetése nagy hang
súlyt fektet a tagozatok közötti átjárhatóságra: ha az első 
két év alatt kiderül, hogy a tanuló többre képes, a Nevelő- 
testület döntése alapján átkerülhet a szakközépiskolai ta
gozatba, s érettségi bizonyítványt szerezzen. (Az átjárható
ság természetesen fordítva is biztosított.)

Ha valaki még nem töltötte be a 23. életévét, és érett
ségi bizonyítványra van szüksége (pl. iparengedélyhez), 
lehetővé teszi az iskola, hogy képzettségének megfelelő idő 
alatt intenzív nappali tagozaton megszerezze azt. Mivel a 
szakmunkások szakközépiskolája kifutóban lévő képzés, 
egyetlen lehetősége az intézménynek, hogy különbözeti 
vizsgák letétele után lehetővé tegye valamelyik nappali

tagozatos szakközépiskolai évfolyamba való bekapcso
lódást.

A 23. életév betöltése után érettségi bizonyítványt nap
pali rendszerű képzésben már nem lehet szerezni, csak le
velező tagozaton. Jelenleg éves tandíj megfizetése esetén 
erre is lehetőség van a Halásztelki Református Szakképző 
Iskolában. Mivel azonban a levelező képzés is kifutóban 
van, el kell gondolkozni az esti tagozatos képzés bevezetésén.

A diákok számára az iskola melletti kollégium épületé
ben biztosított (100 fő részére 4-6 ágyas szobákban) az in- 
ternátusi elhelyezés. A nyugodt felkészülés lehetőségei 
mellett 2 hektár park, sportpálya, könyvár várja a diákokat 
nemcsak Pest megyéből és Budapestről, hanem az egész 
országból.

Az eddigiekből kiderül, hogy a halásztelki szakképző 
iskola több szempontból is különleges a református közok
tatásügyben.
• Helyi tanterve 12 sávra épül: levelező tagozatos gimná

zium (9-12. évf.), nappali tagozatos szakközépiskola (9-
12.), levelező tagozatos szakközépiskola (10-12.), szak
munkások szakközépiskolája (11-12.), szakiskola (9-10.) 
és 7 féle szakképzés. Más középfokú intézményeinkben 
2-3 ilyen sáv létezik.

• A tanulók a nappali tagozatra 14-23. éves koruk között 
járnak, levelező tagozaton pedig nincs korhatár. (Pl. a 
Református hittanoktatási kerettanterv sem rendezi ezt a 
helyzetet.)

• A Magyarországi Református Egyház közszolgálati te
vékenységének szinte valamennyi ágát kell párhuzamo
san gyakorolni: az oktatás mellett a szeretetszolgálatra és 
a misszióra is nagy hangsúly esik, hisz a társadalmi 
problémák fokozottan vannak jelen az intézményt 
választó tanulók körében.

Halásztelken megindult egy munka, mely 10-15 év 
múlva hozhatja meg első igazi gyümölcseit. Az első másfél 
év során az intézmény rendezte sorait, s most már minden 
tekintetben iskolarendszerünk szerves része. Az Igazgató- 
tanács döntése alapján felajánlotta a közoktatási kiegészítő 
támogatás 1%-át a kárpátaljai református intézményeknek, 
s a támogatás 4%-át az arra legjobban rászoruló dunamel- 
léki intézménynek, a Majosházi Református Általános Is
kolának.

' Mezei-Bosch-Pais: Az iskola igazgatása. Etnikum Kiadó, 
Bp., 1999. 50.p. (a közoktatási vezetői képzés tankönyve)

\

Felvételi hirdetmény

A Halásztelki Református Kertészeti Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium szívesen látja sorai között a ma
gyar mezőgazdaság jövőjét szem előtt tartó református föld
műves családok gyermekeit. Intézményünk országos beis
kolázású, kollégiumi ellátást tud biztosítani minden érdek- 
ló'dd szániára. A fentebb található intézményi ismertetés 
révén bemutatjuk képzési struktúránkat, további informáci
ót ad az iskola vezetése a 06-24/474-517 vagy a 06-24/474-107 
telefonszámon. Kérjük a lelkipásztorokat, hogy szíveskedje
nek felhívni a családok figyelmét erre a lehetőségre!

A Nevelőtestület
V_____________________ _______________________ /
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P a p p  K o rnél

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költség- 
vetéséről szóló (2000/CXXXIII.) törvény hatásai

2000. december 22-én jelent meg a Magyar Közlöny
ben a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költség- 
vetéséről szóló 2000/CXXXIII. tv. A 2001. év kezde
tén fontosnak látjuk felhívni a figyelmet a költségve
tési törvény néhány rendelkezésére.
1. A költségvetési törvény 33. § (1) bekezdésének a) 

pontja meghatározza, hogy mely állami hozzájáru
lások (alapnormatívák, kiegészítő hozzájárulások 
és kötött felhasználású normatív támogatások) ille
tik meg a nem állami intézmények fenntartóit: Az 
alapnormatívák és a kiegészítő hozzájárulások 
most is a törvény 3. számú mellékletében találha
tóak, s a 19-24. a)-e) pontokkal azonos jogcímen és 
feltételek mellett jár a támogatás az egyházi intéz
mények fenntartóinak. A kötött felhasználású nor
matív támogatások a 8. számú mellékletben talál
hatóak, s az I. rész 1-3. 5. és 6. pontjaiban megha
tározott jogcímek érvényesek az egyházi fenntar
tókra is. [Ezeket a jogcímeket alább közöljük.]

2. A nem állami felsőoktatási intézmények gyakorló 
iskoláinak ugyanezen jogcímek alapján a támoga
tás kétszerese jár [15. § (2) bekezdés], a gyakorló 
iskola közös fenntartása esetén ki kell derülni a 
fenntartó és a felsőoktatási intézmény szerződésé
ből, hogy mely létszám után veszi igénybe a dupla 
normatívát [33. § (1) bekezdés d) pont], e létszám 
után a közoktatási kiegészítő támogatás nem ve
hető igénybe [33. § (14) bekezdés a) pont],

3. A 33. § (2) bekezdése kimondja, hogy a normatív 
állami hozzájárulásokat és támogatásokat a fenn
tartó székhelye szerinti területi államháztartási 
hivataltól kell igényelni. A finanszírozás havi 
ütemezésben történi a tárgyhó 10. napjáig.

4. Új (2000. január 1. után létrehozott) intézmények 
a „jogerős” záradékkal ellátott működési engedély, 
az alapító okirat, a bankszámlaszerződés, valamint 
a kitöltött létszámjelentés (szeptember 1-jei lét
szám) megküldésével igényelhetik a normatív álla
mi hozzájárulásokat.

5. A már működő intézmények 2001. január 31-ig 
küldik meg a létszámjelentő lapjaikat a január 1-jei 
létszám és a becsült szeptember 1-jei létszám megje
lölésével. A szeptember 1-jei létszám jelentés határ
ideje most is szeptember 15. [33. § (3) a)-b) pont.]

6. A költségvetési törvény 33. § (5) bekezdése szól az 
igényelt és folyósított támogatások elszámolásáról. 
A 3. mellékletben meghatározott alapnormatívák 
és kiegészítő hozzájárulások elszámolása a költség- 
vetési év súlyozott számtani átlaglétszáma alapján

történik. A súlyozott átlaglétszám kiszámításánál a 
tárgyévi január 1-jei létszámot 8 hónapra, a szep
tember 1-jei létszámot 4 hónapra kell figyelembe 
venni. A 8. számú melléklet kötött felhasználású 
normatív támogatásainak elszámolása az ott meg
határozott külön feltételekkel történik. Az elszá
molásnál alkalmazni kell az államháztartási rend
szerben szabályozott kamatfizetési kötelezettsé
get. [Ez a jogszabály lépett az egyházak kérésére 
annak helyébe, mely a 10%-os létszámcsökkenés 
bejelentését 8 napos határidővel előírta.]

7. A 33. § (6) bekezdése értelmében a 3. mellékletben 
meghatározott alapnormatívák és kiegészítő hozzá
járulások elszámolását a folyósító szervezetnek 
kell benyújtani a tárgyévet követő január 31-ig. A 
jogszabály ismét előírja a könyvvizsgálatot, ha a 
normatív állami hozzájárulások és támogatások 
együttes összege a költségvetési évben meghaladja 
a 30 millió Ft-ot. [Itt a kötött és nem kötött támo
gatások együttesen értendőek, viszont az egyházi 
közoktatási kiegészítő támogatás nem sorolandó 
ide.] Az 1999. és a 2000. évi költségvetési törvé
nyekkel ellentétben e törvény alapján már nem
csak az önkormányzatok pályázhatnak a hites 
könyvvizsgálat pénzügyi támogatásra 2001-ben 
és 2002-ben [33. § (6) bekezdés]. Ez szintén az egy
házak egyik kérésére került be a jogszabályba. A 
törvény 5. számú mellékletének 13. pontja szerint 
a pályázatot a Belügyminisztérium írja ki március 
31-ig. [Az itt meghatározott összeg nevetségesen 
kevés (120 MFt), ha figyelembe vesszük a könyv- 
vizsgálati díjakat (0,1-0,5%).]

8. Az egyházi felsőoktatási intézmények normatív 
finanszírozása a tárgyévet megelőző októberi lét
szám alapján történik az első 8 hónapban, majd a 
tárgyévi októberi létszámjelentés alapján az utolsó 
4 hónapra nézve a korrekció [33. § (7) bekezdés],

9. Az egyházi közoktatási kiegészítő támogatás fel
tételeit és összegét a 33. § (14) bekezdése tartalmaz
za. A 33. § (16) bekezdése szerint a tárgyhó 10. nap
jáig folyósítja a Belügyminisztérium a támogatást 
az egyházaknak. Az egyházi közoktatási kiegészítő 
támogatás elszámolására érvényes a súlyozott át
laglétszám számítása, a január 31-i határidő és a hi
tes könyvvizsgálat, valamint annak támogatása.

10. A 33. § (14) bekezdésének a) pontja alapján az 
óvodai ellátásban, az iskolai közismereti oktatás
ban, a szakképzési elméleti oktatásban és a gyógy
pedagógiai ellátásban részt vevők létszáma alap
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Jogcím 2000. 2001. 2002.
19. Óvodai nevelés 100.000 115.600 130.000
20. Iskolai oktatás
a) Alapfokú nevelés-oktatás 104.000 120.300 135.300
b) Szakmai elméleti oktatás 104.300 120.300 135.300
c) Középfokú nevelés-oktatás 126.000 143.700 161.200
d) Iskolai szakképzés, szakmai gyakorlati képzés 60.000 66.000 74.000
21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
a) Gyógypedagógiai ellátás 220.000 250.000 300.300
b) Korai fejlesztés, gondozás 115.300 127.000 163.300
c) Fejlesztő felkészítés 155.200 174.300 218.000
22. Alapfokú művészetoktatás
a) Zeneművészeti ág 60.000 65.000 69.000
b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, 
szín- és bábművészeti ág

47.000 48.500 50.000

23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás
a) Kollégiumi ellátás 195.000 215.000 237.300
b) Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása 400.000 430.000 474.600
24. Kiegészítő hozzájárulás egyéb 
közoktatási feladatokhoz
a) Fejlesztő és felzárkóztató oktatás 26.000 27.500 32.000
b) Általános iskolai napközis foglalkozás 15.000 15.000 17.000
c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, 
valamint a cigány kisebbségi oktatás

27.500 29.000 33.000

d) Óvodában, iskolában szervezett 
intézményi étkeztetés

20.000 21.800 24.000

e) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, 
tanulók ellátása

14.000 14.000 14.000

8. melléklet

Jogcím 2000. 2001. 2002.
1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15.182 14.420 14.420
2. Pedagógusok szakkönyvvásárlása 11.250 12.750 13.740
3. Tanulók tankönyvvásárlása 2.251 2.390 2.390
5. Arany János Tehetséggondozó Program tám. - 200.000 225.000
6. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1.200 1.200 1.200

ján 2001-ben 68.103 Ft, 2002-ben pedig 74.583 Ft 
a támogatás összege. [Az októberi tájékoztató le
velünkhöz képest ez az összeg kis mértékben 
emelkedett.]

11. A b) pont értelmében -  a reformátusok kérésére -  
visszakerül a támogatottak körébe az alapfokú 
művészetoktatás [a pontatlan fogalmazásból 
nem derül ki, de valószínűleg csak az önálló mű
vészetoktató intézményekre vonatkozik a válto
zás], Az itt oktatottak után a támogatás 50%-a jár.

12. A 33. § (14) bekezdésének c) pontja meglepetésre 
megvonja az egyházi felsőoktatási intézmények 
gyakorló iskoláinak a kiegészítő támogatását. 
[Erről nem volt szó sohasem az egyeztetések so
rán!] 2001. január 1-jétől tehát nem jár a támoga
tás a K FRTF Gyakorló Iskolájának és az Arany 
János Református Gyakorló Általános Iskolának.

13. Nagy jelentősége van a 33. § (21) bekezdésének az 
egyházakra nézve: iyA közfeladatot ellátó egyházi szer

vezet -  az önkormányzati intézményekhez hasonlóan -  
a feladat ellátásához kapcsolódóan fejlesztési, ingat
lan-felújítási és egyéb támogatásban részesülhet a 
szaktárcák költségvetéséből.” Bizonyára ennek gya
korlati érvényesítése nem lesz egyszerű feladat.

14. A költségvetési törvény legnagyobb hibájára már 
többször felhívtuk a figyelmet: a Belügyminiszté
riumnál tervezik a nem önkormányzati humán
szolgáltatások kiadásait. Ez 2000-ben 10,720 Mrd 
Ft volt, amit a Kormány kiegészített júniusban 18 
Mrd Ft-tal = 28,720 Mrd Ft. Ez egy felülről nyi
tott keret, tehát arra biztosított a garancia, hogy 
intézményeink megkapják az alapnormatívát, a 
kiegészítő hozzájárulásokat, s a kötött felhaszná
lású normatív támogatásokat (3. és 8. melléklet). 
Az év első 6 hónapjában azonban működési zava
rokat okoz az alultervezés: a területi államháztar
tási hivatalok a tervezett összeg 1/12 részét kapják 
létszámarányosan, s ők csak töredékét tudják
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folyósítani a normatíváknak. (2000-ben júliusban 
pótolták az elmaradást.) A 2001. és a 2002. évi 
költségvetésben 10,4649 Mrd Ft-ra tervezik a hu
mánszolgáltatásokat! A kb. 10%-os létszámgyara
podást, s a 14%-os átlagos nomatíva emelést figye
lembe véve kb. 30%-os a tervezés. A kiegészítő tá
mogatás 54.295.- Ft-ról 68.103 Ft-ra emelkedett, 
viszont a BM fejezetben 3,910 Mrd Ft-ról 3,8279 
Mrd Ft-ra csökkent. Fel kell készülni tehát az év 
első 7 hónapjában az alulfinanszírozásra. Ehhez 
segítséget nyújt az 1999. évi elszámolásból adódó 
hátralék megküldése, melyre 2000. december 29- 
én adtunk megbízást az OTP Banknak.

15. Fenntartói szférától függetlenül a következőkép
pen alakul az alapnormatívák s a kiegészítő nor
matívák változása [októberi előrejelzésünkhöz 
képest egy-két változás történt, melyet vastagítva 
jelölünk:

A pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatási 
rendje nem változik. Ehhez fog igazodni a diáksport 
támogatása is a 20. a)-c) és a 21. a) jogcímek után, 
mely szintén új a költségvetésben az egyházi intézmé
nyek számára. A pedagógusok szakkönyv vásárlásá
nak a támogatását április 25-ig, a tanulók tankönyv- 
vásárlásának a támogatását augusztus 25-ig, az Arany 
János Tehetséggondozó Program támogatását négy 
egyenlő részletben [január 25., április 25., július 25. és 
október 25.] juttatják el az intézményfenntartókhoz. 
A létszámot a 2000/2001. tanév ill. a 2001/2002. tanév 
nyitó statisztikája alapján határozzák meg.
16. A felsőoktatási felhalmozási keretre a várt 1 Mrd 

Ft helyett 2001-ben 350 MFt, 2002-ben pedig 700 
M Ft összeget különít el a költségvetési törvény 1. 
számú mellékletének Oktatási Minisztérium feje
zete. [Igaz ugyan, hogy a Sapientia Szerzetesi Hit- 
tudományi Főiskola 600-600 M Ft támogatást kap 
külön.] Talán 2003-ban nagyobb mértékben fogják 
a református felsőoktatást támogatni.

17. Az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti 
képzésére 2001-ben 1,1907 Mrd Ft, 2002-ben pe
dig 1,3462 Mrd Ft támogatást határoz meg a tör
vény 1. számú melléklete [OM fejezet].

Ahogy ezt már a 14. pontban jeleztük, a Magyarorszá
gi Református Egyház 2000. december 19-én meg
kapta az 1999. évi zárszámadás után neki járó
197.347.000 F t közoktatási kiegészítő támogatás hát
ralékot. Az 1999. évi hites könyvvizsgálati díjat -
1.250.000 Ft -  a Zsinati Tanács üléséig visszatartva
196.097.000 átutalása [10.013 Ft/tanuló] történt meg 
2000. december 29-én, melyből sor került a 0,4% 
visszatartására. [A részletes kimutatást mellékelten 
megküldjük.] Hasznos lenne, ha az intézmények eb
ből meg tudnák oldani az év eleji likviditási problé
mákat, a 8,75%-os béremelést, s tartalékot tudnának 
képezni a szeptember 1-jei béremeléshez [a szakmai 
szorzó 1,19-ről 1,43-ra változik.]

Várhegyi György-díj
árhegyi György a legújabb kori magyar pedagógia- 
történet egyik kiemelkedő személyisége volt. Törté- 
nelem-földrajz szakos tanárként kezdte pályáját. 

Majdnem tíz éven át tanított egy angyalföldi általános iskolá
ban, majd a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumba került. 
Dolgozott a Fővárosi Pedagógiai Intézetben és az Oktatásku
tató Intézetben. M int oktatáskutató, illetve szociológus első
sorban a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésének lehetősé
geivel, illetve a diákéletmóddal foglalkozott. Nemcsak oktatás- 
kutatóként és szociológusként, hanem iskolaalapítóként is szá
mon tartjuk. Várhegyi György alapítója és első elnöke az Ala
pítványi és Magániskolák Egyesületének.

Ez az Egyesület most a körünkből nem rég távozott 
Várhegyi György emlékére díjat alapított a független iskolák
kal összefüggő szakmai-emberi teljesítmények elismerésére. A 
díjat olyan pedagógusok kaphatják meg, akik az alternatív, gyer
mekközpontú, személyiségtisztelő oktatás területén kiemelkedőt 
alkottak. A díjat első alkalommal 2000. december 16-án adták át 
a szentendrei Alkotó Gyermekműhely, rövidítve: az AGY-is- 
k ólában.

A díjat ezúttal ketten kapták meg: dr. Gádor Anna és 
Boguslawszkiné Kocsis Márta.

Gádor Anna Carl Rogerstől tanulta a személyközpontú pe
dagógiát. O hozta létre, és mai napig vezeti a mesteréről elne
vezett oktatási intézményt. Alapelve, hogy bízni kell a gyerek
ben, hogy ahhoz kell hozzásegíteni a fiatalokat, hogy saját ere
jükre támaszkodva képesek legyenek megoldani problémáikat. 
Alapelve, hogy nem a tanár a tudás kizárólagos forrása: gyak
ran a pedagógus is sokat tanul növendékétől.

Boguslawszkiné Kocsis M árta Debrecenben dolgozik, 
Down-kóros gyerekek fejlesztésével foglalkozik csodálatos 
eredménnyel. A Down-kórosokat a közvélemény a fejleszthe- 
tetlenek közé sorolja. Boguslawszkiné Kocsis Márta vezetésé
vel viszont a gyerekek megtanulnak beszélni, írni és olvasni, 
sokan közülük sikeresen elvégzik még az általános iskolát is. A 
Boguslawszkiné által irányított intézmény munkáját figyelem
mel kíséri és értékeli a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Gyermekklinikája és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta
nárképző Főiskola is.

Amint az ünnepségen elhangzott ismertetőkből is kiderült, 
ezek a pedagógus kollégák sajátos módszereikkel nagyon nagy 
eredményeket érnek el.

Egyetlen megjegyzést azonban nem lehet elhallgatni. Ezek 
az emberek olyan pedagógiai szemléletet honosítanak meg 
Magyarországon, amely számtalan, súlyos nevelési-oktatási 
problém ára választ képes adni, amely emberközpontú, 
ugyanakkor eredményes a diákok tanulm ányi eredménye 
szempontjából is. Az iskolák legtöbbje nem tandíjból, hanem 
alapítványi támogatásból él, az ott tanuló gyerekek nagy része 
halmozottan hátrányos helyzetű, szüleik meg sem tudnák fizet
ni a tandíjat. Az egész magyar oktatási rendszer megújulásában 
nagy szerepet játszik annak a modellnek, példának a sugárzó 
ereje, amelyet ezekben az oktatási intézményekben kidolgoz
tak. Sokuk felett -  m int például a debreceni kolléganő iskolája 
fölött is -  ott fenyeget az anyagi ellehetetlenülés veszélye. 
Helyes dolog-e az, hogy egy ilyen rendkívül fontos pedagógiai 
innováció tulajdonképpen magára hagyottan próbál megbir
kózni a számtalan gazdasági nehézséggel és valójában csak a 
civil szférára támaszkodhat? Némelyik alternatív iskola kap a 
minisztériumtól vagy egyik-másik önkormányzattól jelentős 
támogatást -  de ez egyedi eset. Az alapítványi és magániskolák 
a magyar oktatási rendszer nagy értékei. Nem kellene ezt az 
értéket jobban megbecsülnünk?

(Megjelent a Köznevelés 2001/3. számában.)
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Név Szakirány Helység
Az állami 

nyilvántartás 
sorszáma

Ablonczy Margit hit- és erkölcstan Kecskemét -
Ábrahám Károlyné angol nyelv Budapest 2.
Arany János ének-zene Budapest -
Bajusz Arpádné magyar nyelv és irodalom Gödöllő -
Balássy László testnevelés Budapest -
Balla Tibor ének-zene Debrecen -
Banáné Szőke Ilona biológia, környezet-, 

természetismeret
T  örökszentmiklós -

Baráth Julianna hit- és erkölcstan Tác -

Bartha Jánosné tanító Debrecen 159.
Bellái Zoltánná hit- és erkölcstan Kaposvár -
Benkő Cs. Gyuláné szaktárgyi oktatás (vizuális 

művészet), ált. isk. kezdő 
szakasza, pedagógiai program

Budapest SZ-0591

Berényi Eszter magyar nyelv és irodalom Budapest -
Bodó Sára hit- és erkölcstan Debrecen -
Bognár József biológia Budapest -
Dr. Börzsönyi Józsefné hit- és erkölcstan Szerencs -
Csekme Jolán angol nyelv Gödöllő -
Dr. Csobán Pál történelem Gödöllő -
Dr. Csorba Péter hit- és erkölcstan Debrecen -
Czeglédi Sándor szaktárgyi oktatás (történelem

latin nyelv), pedagógiai értékelés
Hódmezővásárhely 2005.05.31.

Czibula Ferencné magyar nyelv és irodalom, 
vizuális kultúra

Nyíregyháza 337.

Csziszár Emese szaktárgyi oktatás (matematika) Debrecen SZ-0024 -  
2003.11.30.

Dani László hit- és erkölcstan Debrecen -
Derecskei Imre ált. isk. kezdő szakasza, 

szaktárgyi oktatás (angol)
Kunszentmiklós SZ-2859 -  

2005.13.31.
Dudás Erzsébet francia nyelv Gödöllő -
Ember Sándor tanügyigazgatás Debrecen 000718-

2005.10.31.
Eszenyi Balázs szaktárgyi oktatás (matematika) Ha j dúböszörmény -
Faragóné Szénásy Emese biológia és kémia Hódmezővásárhely 93.
Fazekasné Domonkos 
Hajnalka

hit- és erkölcstan Miskolc -

File István matematika Kiskunhalas -
Földváriné Simon Ilona tanító Karcag 109.
Dr. Füléné Nagy Piroska szaktárgyi oktatás (angol) Cegléd -
Gaál Izabella német nyelv Debrecen -
Dr. Goda Éva könyvtár Debrecen -
Gyimesi Zoltán földrajz Budapest 736.
Győri János magyar nyelv és irodalom Debrecen -
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Név Szakirány Helység
Az állami 

nyilvántartás 
sorszáma

Győri József internátusi nevelés Debrecen -

Dr. Gyürke Ildikó szaktárgyi oktatás (magyar) Budapest 000515 -  
2004.12.31.

Hámori Zoltánná tanító Kecskemét -

Heltai Pálné német nyelv Gödöllő -

Dr. Ivanyos Lajos szaktárgyi oktatás (matematika, 
informatika) pedagógiai értékelés, 
tanügyigazgatás

Budapest 2005.05.31.

Kajtár Istvánná tanító Nagykőrös -

Kecsmár Lászlóné tanító Karcag
Kertész Petemé hit- és erkölcstan Pápa -

Kiss László matematika Debrecen -

Kormány Attila ének-zene Miskolc 1201.
Dr. Korsós Bálint történelem Pápa 1206.
Dr. Kovács Gábomé magyar nyelv és irodalom Budapest 1226.
Kövér Sándomé Dr. óvodapedagógia Haj dúböszörmény 226.
Kurgyis András ének-zene Debrecen -

Láda Bálintné tanító Debrecen -

Dr. Madarász Imréné magyar nyelv és irodalom Budapest -

Marinka Lajosné matematika Mezőtúr 1475.
Mészöly Magda könyvtár Budapest 1542.
Dr. Nagy Mihály fizika Debrecen -

Dr. Nagy Mihályné magyar nyelv és irodalom, 
latin nyelv

Debrecen 1693.

Ötvös Tünde rajz, művészettörténet Debrecen -

Papp Kornél szaktárgyi oktatás (történelem) Budapest 000931 -  
2005.10.31.

Papp Lászlóné óvodapedagógia Miskolc -

Pásztor Andrásné történelem T  örökszentmiklós -

Dr. Sárközy István történelem Kecskemét 2067.
Somogyi László hit- és erkölcstan Budapest -

Somogyi Lászlóné internátusi nevelés Budapest -

Szendrei László rajz, művészettörténet Budapest -

Dr. Szepesi Antalné kémia Monor
Takaró Mihály magyar nyelv és irodalom Budapest 2415.
Tóth Kása István hit- és erkölcstan Budapest -

Dr. Tóth Lászlóné tanító Debrecen 2520.
Tóth Pálné vizuális kultúra Debrecen 2522.
Töltszéki Gyuláné magyar nyelv és irodalom T  örökszentmiklós -

Tömösközi Sándomé gyógypedagógia Mezőtúr -

Törökné Veres Mária tanító Cegléd
Turbucz Erzsébet hit- és erkölcstan Cegléd -

Uherkovich Éva hit- és erkölcstan Mezőtúr -

Váradi Gábomé óvodapedagógia Budapest -

Varga Albertné tanító Miskolc -

Varga-Umbrich Károly fizika Pápa -

Vetéssy Katalin biológia Kecskemét -

Vitmayer Zsuzsanna kémia Gödöllő -

vékony: Művelődési Közlöny 1997. július 14. XLI/18. II. sz. 
vastag: Művelődési Közlöny 1998. augusztus 31. XLII/24. sz.
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Az Országos református vizsgáztatási névjegyzék
A Zsinat Iskolaügyi Szakbizottsága 2001. január 10-én az RPI előterjesztésére bővítette az Országos 

református vizsgáztatási névjegyzéket. A Bizottság kénytelen volt azokat törölni a névjegyzékből, 
kiknek állami megbízatása lejárt, s nem áll rendelkezésre információ a hosszabbítás kezdeményezéséről.

Név Helység Az állami nyilvántartás sorszáma
Abrahám Károlyné Budapest 2.
Abrahám Zoltánné Hódmezővásárhely 4.
Ábrám Tibor Miskolc 6.
Bálint Vilmosné Hódmezővásárhely folyamatban
Barthos Zoltánné Gödöllő 197.
Beszterczey Andrásné Túrkeve 283.
Bódyné Enese Laura Budapest folyamatban
Bognár József Budapest 334.
Bognár József né Budapest 335.
Czapáry Endréné Pápa 432.
Czeglédi Sándor Hódmezővásárhely /2005.03.31.
Csiszár Emese Debrecen 000406 /2004.12.31.
Dr. Derda István Sárospatak 572.
Dr. Erdei Pálné Sárospatak 658.
Faragóné Szénásy Emese Hódmezővásárhely 684.
Földiné Kövendi Magdolna Debrecen V-2922/2004.12.31.
Dr. Györke Ildikó Budapest 000561 /2004.12.31.
Győri József Debrecen 967.
Dr. Héder Jánosné Budapest 1042.
Dr. Horkay György Debrecen 1109.
Horváthné Tóth Franciska Budapest 77/1998.
Dr. Imréné Barta Edit Debrecen 1192.
Dr. Ivanyos Lajos Budapest /2005.05.31.
Juhász János Békés 1256.
Dr. Kálmán Attila Pápa 1299.
Dr. Kelemenné Farkas Márta Budapest 1388.
Kerpel Péter Pápa 1404. folyamatban
Kettesy Lászlóné Debrecen 1417.
Dr. Kóczi Rozália Miskolc 1503.
Dr. Korsós Bálint Pápa 1565. folyamatban
Dr. Korzenszky Richárd Tihany 1566.
Kovács Dániel Pápa V-1113.
Környei László Budapest 1662.
Kunszabóné Dancs Edit Debrecen 1719. folyamatban
Dr. Lampért Gyula Sopron 1761.
Dr. Lénárt Attila Sárospatak 1793.
Dr. Madarász Imréné Budapest 34/1999.
Dr. Nagy Mihály Debrecen 2089.
Dr. Nagy Mitiályné Nyáry Erika Debrecen 2090.
Dr. P. Tóth Béláné Szentendre 2210.
Pápay Sándor Miskolc 2250.
Papp Csabáné Nagy Éva Debrecen 2256. folyamatban
Papp Kornél Érd 000938 /2005.10.31.
Pappné Gellényi Judit Budapest 2267. folyamatban
Dr. Radicsné Dr. Rúzsa Ilona Hódmezővásárhely 2395.
Dr. Sárközy István Kecskemét 2508.
Simon Ferenc Hódmezővásárhely 2562.
Simon Tamásné Vecseri Márta Hódmezővásárhely 2568.
Suba Lajos Nagykőrös 2630. folyamatban
Szokonyáné Berecz Eszter Nagykőrös 2865. folyamatban
Dr. Szolga Sándor Nagykőrös 2867. folyamatban
Takaró Mihály Budapest 2923.
Tóth József
Tóth Józsefné Debrecen V-1623

Művelődési Közlöny 1997. július 14. XLI/18. II. sz.
v^rrv a vizsgáztatói igazolvány száma/hatálya
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A Magyar Református Nevelés 
2000-ben megjelent számainak cikkei

Név Cikk címe Szám Oldal

A. Molnár Ferenc A magyar művelődés és a kereszténység 9 19
Ablonczyné Vándor Margit A fejlesztő pedagógia törvényi háttere 9 4
Abrahám Károlyné Javaslat idegen nyelv szakos tanárok továbbképzésére 5 19

Prayers, poems, thoughts fór the week 
-  Imák, versek, gondolatok egész hétre

4 9

Bartos Éva Segített a könyv, a mese. Vallomások életről, irodalomról, olvasásról 8 26
Dr. Benke György Adatok a magyar református közoktatás első századából 7 26
Benkő Samu A két Bolyai 3 4
Berecz András Kőkertben liliom 6 32
Bereczky Örs A magyar rendi társadalom útja 1 26
Berényi Görgyné Történelmi kötődés a Debreceni Református Kollégium 

Általános Iskolájában
1 12

Berényi Györgyné Világra nyíló gyermekszívekkel 3 12
Berta Zsolt A Baár-Madas Református Gimnázium diákjai Magyarigenben 5 8

Az egyháztörténet tanításának szerepe középiskolai 
hittanoktatásunkban

1 16

Bocsák Istvánná Hagyomány és újítás... vissza a gyökerekhez? 8 7
Bódiss Tamás A magyar református énekkincs 6 5
Bognár József A tanulmányi versenyekről 3 23
Bori Eszter Bibliatábor angol nyelven 5 11
Dr. Boros Gyula Az egyháztól elszakadt szülők gyermekeinek református nevelése 8 19
Böttger Antal N yár-REFISZ-Táborok 5 7
Czeglédi Sándor A latin nyelv tanítása református gimnáziumainkban 4 10
Dancs Annamária Egyházi osztály Sepsiszentgyörgyön 1 20
Draskóczy Balázs Egyházi ének református iskoláinkban 6 4

Kölkedi Zenei Hét 6 25
Ember Sándor Gyakorlóiskolák I. országos konferenciája 4 22
Faragóné Szénásy Emese Gondolatok a természetszemlélet formálásáról 3 6
Fazekas Benedek, Petri 
Gábor, Schalbert Csilla

Reflexió Kovács I. Gábor „Református felsőoktatási 
kollégiumokat!” című cikkére

4 21

Fekete Ágnes Garai táborozás 5 10
Ifj. dr. Fekete Károly A lelkészképzés adósságai és feladatai 2 13
Füstös Gabriella Tanulóéveim 4 16
Dr. Gaál Botond Keresztyén hittudomány, természettudomány és európaiság 3 2
Gaál Izabella Task-Based Learning, a cselekvésen alapuló tanulás 4 8
Dr. Grynaeus András Az őskor oktatásának kérdéséhez • 1 9

Kutyaugatás nem hallik az égbe 2 26
Györgyiné Koncz Judit Művészeti nevelésről, zenéről -  tíz év után 6 13
Dr. Győri István Egyetemesség 2 5

Feladatok és lehetőségek a lelkészképzésben 2 19
Győri L. János Gondolatok a református felsőoktatási kollégiumokról 6 23
Hagymási Gyuláné „Gyermekinket nem nevelhetjük világos és határozott 

alaptörvények nélkül”
9 11

Halász Zsuzsanna Hétvégi óvoda Vojlovicán 7 16
Hankó Ildikó 225 éve született Bolyai Farkas 3 5
Hargita Péter Beharangozó 6 31
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Név Cikk címe Szám Oldal

Hoppál Péter A református kollégiumok első pécsi diák-népművészeti találkozója 3 21
Az egyházi ének-zene ügye iskoláinkban 6 18

Horváth Ildikó „Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket...” 8 14
Hubai Katalin „Az ezeréves tölgy kihajt újra” 4 23
Ittebei Kiss István A nemzetnevelő Teleki Pál 8 4
Kajtár Istvánné Fejlesztőpedagógia az óvodában 9 2
Kisné Balázs Enikő Egyházzene-oktatás a Budapesti Solti György Zeneiskolában 6 19
Kobzos Kiss Tamás A hiteles népzene és közoktatásügyünk reformja 6 8
Dr. Kóczi Rozália Határon túl a muzsika hangjaival 4 12
Dr. Kodácsy Jánosné Nevelés a Kecskeméti Református Kollégium Internátusában 7 10
Dr. Korsós Bálint „Olyanok voltunk, mint az álmodók” 1 24
Kósa László Müyenek lehetnének felsőoktatási kollégiumaink? 5 2
Kotormán István Bemutatkozik a makói Szikszai György Református Általános Iskola 7 17

Szikszai György 7 6
Dr. Kovács I. Gábor A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 

ösztöndíjpályázatának eredménye
1 25

Apáczai Csere János 1 2
Mülenniumi Könyvtár 2 27
Mülenniumi magyar történelem 1 27
Millenniumi Olvasókönyv -  Millenniumi Daloskönyv 3 26
Református felsőoktatási kollégiumokat! 2 22

László Károly A técsői magyar tannyelvű oktatás rövid története 8 17
Dr. Lovász Gabriella Az olvasástanítás pedagógiai dilemmái 8 9
M. Varga Bernadett Keresztúri Bíró Pál életművének margójára 4 3
Maruzsenszky Ernesztina Az internátusra vonatkozó törvényi rendelkezések 7 8
Mayerné Pátkai Tünde Református internátus változó világunkban 4 19
Mikesi Tibor A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumáról 6 15
Miklós Réka Identitás és minőség az idegen nyelv oktatásban 4 2
Miksa Lajos Identitás és minőség 1 22
Dr. Nagy Attila Az olvasás ideje 8 2
Dr. Nagy István Az Ember és Társadalom műveltségterület tanítása 

a köz- és felsőoktatásban
1 13

Németh Zoltán „Nem maradhat jutalom nélkül az erény” 5 25
Ónodi Szabó Lajos „Támasszátok fel a hazát” 5 26
Orbán Viktor A lelki tartást kell megőrizni! 2 1
Őrsi Anikó Az internátus kapcsolata az iskolával és a szülői házzal 7 12
Dr. P. Tóth Béláné Gondolatok a nyelvtanítás hatékonyságának növeléséről 4 6
P. Tóthné Szakács Zita A Zsinati Katechetikai Bizottság közleménye 7 23
Dr. Pálinkás József Ötéves a Református Pedagógiai Intézet 1 21
Papp Kornél „Ideje hát, hogy felébredj, te álmos, te mámoros, 

te hályogos szemű magyar nép!”
1 1

A református felsőoktatási intézmények 2001. évi (világi) 
felvételi keretszámai

8 , 24

Beszéljünk nyíltan -  az igazságot követvén szeretetben! 6 2
Iskolarendszerünk helyzete a 2000/2001. tanév kezdetén 6 28
Oktatási intézményeink és a 2001. és a 2002. évi állami költségvetés 7 19

Papp Kornél, 
dr. Kovács I. Gábor

Talentum 2000. Tábor 4 26

Particska Ágota A zenei nevelés súlypontjai és fejődésének lehetőségei Nagykőrösön 6 16
Pavletitsné Egressy Mária Egyháztól elszakadt szülők gyermekeinek református 

nevelése az iskolában
8 21
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Név Cikk címe Szám Oldal

Pelle Beáta, Molnár Sándor Teher alatt nő a pálma 3 20
Dr. Pótor Imre A Soli Deo Glória Református Diákszövetség 

a sárospataki tanítóképzőben
7 3

Püski Lajos Többgenerációs nagytábor 5 12
Ráti Éva A Nagydobronyi Református Líceum az elmúlt 5 év tükrében 6 22

Magyar Református Gimnáziumok Találkozója Nagydobronyban 6 26
Retek Levente Tizenhat óriás egy CD-n 4 27
Dr. Sárközy István Történelemtanítás -  szaktanácsadói szemmel 1 19
Somogyi Péter I. Kárpát-medencei Református Honismereti Gyermektábor 5 9
Dr. Stumpf István Miniszteri köszöntő az országos református tanévnyitón 6 27
Szabó Levente „Történelmünk jó szelleme” avagy A Baár-Madas 

sgraffitójának históriája
5 14

Szabó Sándor 85 esztendeje hunyt el Baksay Sándor 2 2
Kunszentmiklósi Református Kollégium 5 16
Református Középiskolák Tudományos Diákkonferenciája 3 14
RTDK -  diákszemmel 3 17
Vázlat egy keresztyén környezetpedagógia stúdiumhoz 3 7
Vázlat Karácsony Sándor pedagógiai filozófiájához 6 3

Szanyi Bertalan Konfirmációs fogadalomtétel a táborozás feltétele 5 11
Szederné Tóth Zsuzsa Zenei élet a Sárospataki Kollégium Gimnáziumában 6 17
Dr. Székely András Bertalan A csepp a tengerért 9 13

Honismeret -  határok nélkül 7 21
Szőllőssyné Paszternák 
Natasa

Idegen nyelvű iskolaújság a Lónyayban 4 13

Dr. Szűcs Ferenc A XXI. század református lelkésze 2 10
Tarr Zoltán Fiatal Református Értelmiségi Találkozó 2 10

Tízéves a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet 2 7
Tőkéczki László Történelemtanítás a református iskolákban 1 7

Új típusú régi iskolák, keresztyén iskolák 7 2
Tókés László Lesz-e magyar értelmiség Erdélyben? 5 13
Uherkovich Zoltán Mi az az RKTDK? 3 14
Varga Albertné Mennyire hasznosítható a Lovász-módszer? 8 12
Vetéssy Katalin Erkölcsi, viselkedési, esztétikai alapelvek a 

Kecskeméti Református Kollégiumban
9 15

Tehetséggondozás a Kecskeméti Református Kollégium 
Gimnáziumában

3 19

Virág András Fesztivál a határon 5 4
Dr. Vladár Gábor Lelkészképzés a Pápai Református Teológiai Akadémián 2 17
Zákányi Bálint A magyar református zeneanyanyelv 6 7
Zila Péterné A Fóti Egyházközség „Száz Juhocska” Református Óvodája 9 8
Zsoldos László A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Internátusa 7 14

- „Bénédiction et paix!” 4 15
- A Református hittanoktatási kerettanterv bevezetője 7 24
- Etikai kódex a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református 

Gimnázium és Szathmáry Kollégium tanulói számára
9 18

- Felekezetközi alapítványi egyetem Romániában 2 21
- Magyar Keresztyén Környezetvédők Egyesülete 

-  alapszabály-tervezet
3 22

- Nyelvtanulás Bibliával a kézben 4 14
- Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban 8 27



Figyelmező 27

A Zsinat Iskolaügyi Szak
bizottságának határozatai 

2001. január 10.
1. A Zsinat Iskolaügyi Szakbizottsága egyhangúlag 

elfogadja a Zsinati Iskolaügyi Osztály beszámoló
ját a 2000. évi közoktatási kiegészítő támogatás, az 
1999. évi hátralék és a 0,4%-os zsinati hozzájárulás 
felhasználásáról. (Az elszámolások a Hírlevél 
2001/1. számában találhatóak.)

2. A Zsinat Iskolaügyi Szakbizottsága egyhangúlag 
elfogadja a Református Pedagógiai Intézet előter
jesztését az Országos református szakértői név
jegyzék kiegészítésére. (A szakértői névjegyzék a 
Hírlevél 2001/1. számában olvasható.)

3. A Zsinat Iskolaügyi Szakbizottsága egyhangúlag 
elfogadja a Református Pedagógiai Intézet előter
jesztését az Országos református vizsgáztatási 
névjegyzék kiegészítésére és korrekciójára. (A 
vizsgáztatási névjegyzék a Hírlevél 2001/1. szá
mában olvasható.) Felkéri az egyházkerületi isko
laügyi szervezeteket, hogy 2001. február 28-ig 
tegyenek javaslatot kerületük intézményei vonat
kozásában az érettségi vizsgaelnök személyére, le
hetőség szerint más egyházkerületből. Az Is
kolaügyi Szakbizottság 2001. március 14-ig átte
kinti a javaslatokat, s határoz az OKÉV számára 
teendő javaslatról.

4. A Zsinat Iskolaügyi Szakbizottsága egyhangúlag 
elfogadja a Református Pedagógiai Intézet előter
jesztését a tankönyvjegyzék kiegészítésére. (A tan
könyvjegyzék megjelent a Hírlevél 2001/1. számá
nak mellékleteként.)

5. Az Iskolaügyi Szakbizottság létrehoz egy 11 tagból 
álló bizottságot „A református iskolák diákjainak 
viselkedési normái” c. dokumentum kidolgozására. 
A bizottság február 28-ig teszi meg előterjesztését az 
Iskolaügyi Szakbizottság számára. A bizottságba a 
kerületi iskolaügyi szervezetek 2-2 főt delegálnak 8 
napon belül. (A határozat ezen részének csak 
Tiszántúl tett eleget!)

6. A Zsinat Iskolaügyi Szakbizottsága megtárgyalta
-  a Zsinat elnökségének előterjesztésére -  a Károli 
Gáspár Református Egyetem Alapító Okirata mó
dosításának tervezetét. A módosító indítványt a 
Bizottság egyhangúlag -  ellenszavazat és tartózko
dás nélkül -  tárgyalásra alkalmasnak tartja. Véle
ményét a Jogi Szakbizottság állásfoglalásától teszi 
függővé. Amennyiben a Jogi Szakbizottság érde
mi módosítást kezdeményez a tervezeten, úgy az 
Iskolaügyi Szakbizottság ismét napirendre tűzi a 
tervezet tárgyalását. Ha nem, akkor támogatja a 
Zsinat ülése elé kerülését.

No comment...
, J U . .  l o e l l l i e l l *
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A gimnázium vezetése a  történelem

Budapest. 2001. január 31.
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Papp Kornél a Zsinati Iskolaügyi Szakbizottság titkára, 
a KRE Alapító Okirata módosításának előadója a Jogi 
Szakbizottságban és az Iskolaügyi Szakbizottságban.
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Parókia - a református portál
^)an egy hely az Interneten, 

'v- II J/aho \ minden magyar re- 
formátus gyülekezet be

mutatkozhat, közzé téve az általa 
legfontosabbnak tartott információ
kat, ahol a programajánlóban megje
lenhet minden olyan esemény, 
amelyre a szervezőik szélesebb kör
ből is hívogatnak, ahol a hírrovat
ban beszámolókat, közérdekű infor
mációkat olvashatnak az érdek
lődők, ahol a hivatkozásgyűjtemény 
elvezet a reformátussághoz kap
csolódó oldalakra, ahol e-mail cím
tár segíti a kapcsolatfelvételt testvé
reinkkel.

Természetesen nem csak ma
gyarországi viszonylatban; már szá
mos kárpát-medencei, európai és 
tengerentúli gyülekezet információi 
is megtalálhatóak itt. A világszerte 
létező összes magyar nyelvű refor
mátus gyülekezeti honlap közül már 
minden harmadiknak a Parókia 
portál adhat otthont.

Hogyan lehetséges ez?
A honlap-készítést automatikus, 

programozási ismereteket nem 
igénylő rendszer teszi lehetővé. A 
Portál főlapjáról elindulva -  egy kér
dőív kitöltését követően -  azonnal 
megjelenik a kívánt információ. Ha
sonló módon egészítheti ki bárki a 
programajánlót, a hírrovatot, a link
tárat és az e-mail címtárat közössé
géből származó információkkal.

A Parókia portálon természete
sen ezen kívül még rengeteg olvas
nivaló található:

Napi ige, bibliaolvasó kalauzok, 
útravalók versben és prózában, pub
likációk, fórumok, könyv- és zenei 
ajánlók, lapszemle, a televíziók és 
rádiók keresztyén műsorai, és így to
vább Az internetes rádióadásokat 
egy héten át bármikor meghallgat
hatják, anélkül, hogy az adás idő
pontjához kellene igazodni.

Információikat elhelyezhetik:
• meglévő Internet-kapcsolatuk 

segítségével automatikusan -  
www.parokia.net

• elektronikus formában címünkre 
továbbítva e-mailben -  
info@parokia.net

• címünkre floppyn elküldve, levél
ben kinyomtatva, írógéppel vagy 
akár kézzel írva -  Parókia portál, 
1221 Budapest, Hómező u. 70.
A honlap elkészítéséhez a kö

vetkező információk szükségesek:
• Kapcsolatfelvételi adatok: lelki- 

pásztor neve, egyházközség címe, 
telefonszáma (fax, e-mail, ha van)

• Bemutatkozás: amit a legfonto
sabbnak tart elmondani gyüle
kezetéről (max. 1 gépelt oldal)

• Kiemelt információk: például 
gyülekezeti alkalmak rendje

• Fénykép a templomépületről, 
vagy más, a témához kapcsolódó 
fotó.
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