
XVII. év fo lyam 6. szám   •   Al fa, a Szent end rei Re for má tus Gim ná zi um lap ja  •  2016. december

Újabb lépést tett meg az éltes Idő a hideg tél felé. 
Minden lépésével egyre hosszabbak az éjjelek, me-
lyeket rövidke nappalok szaggatnak virradatról-
virradatra új reménnyel kecsegtetve az embereket, 
hogy a napfénnyel együtt biztonság is árad rájuk.

Tél; az év leghidegebb évszaka. December; a leg-
sötétebb hónap az évben. December 21-én kezdődik 
az egész év leghosszabb éjszakája. Fagyos hideg, 
hosszantartó sötétség, végeláthatatlan éjszakák… 
Kétségtelenül a legzordabb időszak.

Advent illata lopja be magát a levegőbe. Ilyenkor 
elcsendesedünk. Ilyenkor a hideg borzongás dacára 
felmelegszik a szívünk. Egymagunkban megfagyna 
a lelkünk. Ebben a komor, sötét téli világban, mely 
lassan egyre és egyre magának valóbb, kegyetle-
nebb, elárvulva csupán esetlen tollpihék volnánk a 
szélrángatta hóviharban.

Adventkor elbújunk a rideg világ elől. Mint od-
vukba húzódó rókagyermekek, kik anyjuk és test-
véreik bundáiba fúródva, összebújva szeretteikben 
keresik a védelmet, az oltalmat. Áhítjuk a szeretetet, 
a biztonságot, az állandó reményt. Advent idősza-
kában felértékelődik minden; egy őszinte mosoly, 
egy bíztató szó… akár egy átható ölelés is, az adott 
pillanatban a teljes boldogságot jelentheti. Szinte 
szomjazzuk. S ezen áhítatban magunk is cseppnyi 
angyalokká válhatunk. Csupán meg kell adnunk 
másoknak azt, amire tán éppen mi magunk is vá-
gyunk. Nincstelenként is képesek lehetünk a világ 
legnagyobb értékét adni; szeretetet. S ezen adomány 
által mi magunk is gazdagodhatunk.

Kovács Dorottya 10.b

Advent

Ács Róza 7.a
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Bemutatkozik: Bérczesné Sidó Andrea

Történelem-latin szakos középiskolai tanár végzett-
ségemet az ELTE Bölcsészettudományi karán sze-
reztem. Budapesten tanítottam 9 évig, abban a gim-
náziumban, ahol érettségiztem is.

Szentendrén 14 éve élünk családommal. Ez alatt 
az idő alatt már tanítottam a Szentendrei Reformá-
tus Gimnáziumban,- akkor csak latint, a harmadik 
gyermekem születéséig. Aztán jó pár év szünet kö-
vetkezett, így nagyon örömteli meglepetésként ért, 
hogy idén ismét lehetőséget kaptam arra, hogy ta-
níthassak itt. Ebben a tanévben történelmet tanítok 
szinte minden évfolyamon, illetve latin örökségünk 

nevű tárgyat az egyik ötödik osztálynak. 
Ez a hirtelen lehe-

tőség egyúttal igen 
komoly feladatot is je-
lent számomra, aminek 
szeretnék minél jobban 
megfelelni.

Baján születtem, 
ahol egy kissé bajos 
volt a születésem, mert 
néhány órával születé-
sem után elcseréltek… 
Pólyában becsomagol-
va vittek édesanyám-
hoz, aki végtelen nagy 
örömmel nézegetett 
engem. Néhány perc 
múlva azonban vala-
miféle gyanú vetett ár-
nyékot erre az örömre, 
mert úgy emlékezett, 

hogy születésemkor kisebb volt az orrom és a fü-
lem is. Ennek a kisbabának pedig kétszer akkora 
volt a füle és az orra! Ezért gyorsan kicsomagolt 
és megnézte, hogy egyáltalán leány vagyok-e? Ré-
mülten látta, hogy egy kisfiút vittek oda neki, aki-
nek a karszalagján ez állt: Sütő Melinda. Az volt a 
szerencsém, hogy kisfiú volt, mert ha nem így lett 
volna, akkor ki tudja hol nevelkedtem volna?? Ki-
derült, hogy letornáztam a karszalagot a karomról, 
és a mellettem lévőével kicserélték. Úgy gondolom, 
hogy már akkor is a Jó Isten vigyázott rám és óvott, 
hogy megmaradjak a szüleim karjaiban.  Nemsoká-
ra, két év múlva született egy fiútestvérem, de őrá 
már nagyon odafigyeltek az emlékezetes eset után.

Általános iskolás koromban nagyon szerettem 
szavalni, énekelni, táncolni. Kedvenc költőim vol-
tak Juhász Gyula, József Attila, Ady Endre és sokan 
mások. Tíz éves koromban szüleim elvittek a Balett-

intézetbe felvételizni. Emlékszem, hogy egy nagy 
teremben rengeteg gyerek várta a fordulókat, kb. 
350-en felvételiztünk, a harmadik rosta után húszan 
maradtunk. A felvételi bizottság azt vizsgálta, hogy 
mennyire vagyunk hajlékonyak és van-e ritmusérzé-
künk? Ez volt az utolsó forduló, amin én kisestem, 
a következő megjegyzéssel kísérve: „Kár hogy nem 
elég hajlékony!” Ma már tudom, hogy ennek így 
kellett történnie, mert az Úristen más utakra vezetett. 

Gimnazista koromban kezdtem el beleszerelme-
sedni a néptáncba. Egy barátnőm hívott el a Bartók 
Együttes egyik próbájára, és ettől kezdve rendsze-
resen jártam, 1980-at írtunk. Megtapasztaltam a 
harmonikus mozgás örömét, a lelkesedést a táncért, 
és féktelen kíváncsiságot éreztem arra, hogy megis-
merjem, mi a valóság, mi az igazi történelem? A tör-
ténelem könyvek ebben az időben hamis képet fes-
tettek a társadalmi életről. Akkor már több táncház 
működött Budapesten, a heti 3 próba mellett, a hét 
többi napján eljártunk a táncházba, ahol sokat tán-
coltunk és a szünetekben megvitattuk a magyarság 
kérdéseit. Azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, az 
volt maga az élő történelem, amikor biztonságunkat 
kockáztatva Erdélybe jártunk, hogy az ottani ma-
gyarokat segítsük, élelmiszerrel, tisztálkodási sze-
rekkel és mindennel, amire szükségük volt. Általá-
ban rejtőzködnünk kellett, hogy a román rendőrség 
börtönbe ne zárja a magyarokat, ekkoriban ugyanis 
tiltott volt az erdélyi magyaroknak Magyarországról 
jött honfitársakat éjszakára befogadni, nappal pedig 
figyeltek minket. Egy Mezőségi kis faluban, Széken 
például úgy bújtattak engem, hogy felöltöztettek tal-

Bemutatkozik: Sütő Melinda
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pig széki népviseletbe, így úgy néztem ki, mint egy 
„széki leánka”. Aztán este a „Kultúrban” (Kultúrház-
ban) találgatták a lócáról az asszonyok és az embe-
rek, melyik széki családból való vagyok? Akkoriban 
Széken mindenki népviseletben járt. A dombon van 
a református templom, ahová reggel ünnepi viselet-
ben mentek Istentiszteletre az emberek. Felejthetet-
len élmények voltak számomra ezek a napok, még 
ma is ott zeng fülemben az ének, és a kis templom 
fakazettájának színei a szemem előtt lebegnek. Az-
tán kérdezgettük a falubelieket az életükről, hogyan 

dolgoztak, szórakoztak, mit énekeltek és táncoltak. 
Boldog voltam, hogy barátaimmal átélhettem ezeket 
a napokat olyanok voltak, mint egy igazi időutazás…

Aztán végül tánctanár lettem, 30 éves pedagógusi 
pályám alatt sok kedves élményem lett, amit mind-
mind szeretnék megosztani veletek: a tanítványa-
immal, a szülőkkel és a kollégáimmal. Szeretném 
átadni azt a sok kincset, amit kaptam, szeretnék 
együtt táncolni, énekelni és nevetni, egyszóval kö-
zösségben lenni veletek, és mindezt úgy tenni, hogy 
ajándék lehessek, mint ahogyan ti vagytok nekem.

Miért választotta ezt a hivatást, miért szeret 
tanár lenni?

Szerintem már a születésemkor eldőlt, hogy pe-
dagógus leszek, a szeptember elsejei születésnap 

„kötelezettségei” alól nem lehetett kibújni. Matema-
tika-testnevelés szakos tanárként kezdtem tanítani, 
nagyobb óraszámban testnevelés óráim 
voltak, majd az egyetem elvégzése után 
megfordult a helyzet és előtérbe került 
a matematika tanítása. Kiderült, hogy 
ez közelebb áll hozzám, az utóbbi 25 
évben már csak ezt tanítom. Szeretem 
megfigyelni a tanítványaim gondolko-
dásának fejlődését, ezért tanítok leg-
szívesebben 10-18 éves diákokat. Azt 
gondolom, elsősorban a tehetséggon-
dozásban vagyok a legfelkészültebb, 22 
éve foglalkozom ezzel volt iskoláimban.

Miért pont a mi iskolánkat választotta?
Volt iskolámban igazgató váltás volt, az új igaz-

gatóval kialakult konfliktusom miatt hagytam ott 
szeretett munkahelyem. Egyik kedves kollégám ja-
vaslatára kerestem meg Földi János igazgató urat. A 
kölcsönös szimpátia azonnal érzékelhető volt, így 
tudtunk gyors döntést hozni pár nap alatt.
Mik a benyomásai iskolánkról, hogy érzi magát 
nálunk?

Az iskolavezetés és a kollégák is nagy szeretettel 
fogadtak, segítenek, támogatnak mindenben, ez a 
beilleszkedést könnyíti. A munkacsoportom minden 
tagja nagyon segítőkész, ez is nagyon jól esik. Szü-
netekben sem vagyok magamban, jókat beszélge-
tünk Márta tanárnővel illetve Dávid tanár úrral sok 
mindenről. 

Ami szokatlan, hogy viszonylag magas a tanítá-
si óráim száma. Az előző években vezető tanárként 
más jellegű munkákat is végeztem a tanításon kí-
vül, tankönyvek-, feladatgyűjtemények írása, ta-
nártovábbképzések, bemutató órák tartása, fővárosi 
tehetséggondozó szakkörök vezetése, ezért alacso-

nyabb óraszámban tanítottam. 
Meglepő, hogy a diákok többsége itt 

nagyon „jegy centrikus”, elsősorban ez-
zel motiválhatók. Szeretném megmutat-
ni nekik a matematika szépségeit, a lo-
gikus gondolkodás, kísérletezés csodáit, 
ezek szerintem legalább olyan fontosak, 
mint egy megfelelő osztályzat. 

Úgy érzem kicsit zsúfoltan vagyunk 
az épületben, folyosókon, tanáriban, 
osztálytermekben egyaránt. Jó hír, mint 
hallottam, hogy a távlati tervekben sze-
repel bővítés, ez talán mindenkinek él-

hetőbb körülményt fog biztosítani.
Sportol-e a tanár úr, van-e hobbija?

Szüleimnek köszönhetően gyerekkoromban ko-
rán kezdtem sportolni, tornász voltam a KSI-ben. A 
torna után a labdajátékok, majd az „ütős” spotágak 
keltették fel az érdeklődésemet. A mozgás szeretete 
a mai napig erős bennem, hetente minimum kétszer-
háromszor járunk barátaimmal teniszezni, fallab-
dázni (squash). Pár évvel ezelőtt megtanultam síelni 
alap szintem, azóta szenvedélyesen keresem erre is 
a lehetőséget. Egyik hobbim a horgászat, képes va-
gyok egy horgászbot mellett, barátaimmal akár több 
napot is elücsörögni.
Mesélne a családjáról?

Két okos, nagy gyermekem és öt gyönyörű uno-
kám van, ők 6-15 évesek. Mogyoródon illetve Bu-

Bemutatkozik: Paróczay József
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dán laknak, sajnos a sok irányú leterheltségek miatt 
nem találkozunk annyiszor, mint ahányszor szeret-
nénk. Van közöttük vívó, sakkozó, művészlélek és 
a legkisebb, aki egyenlőre harcoló katona és lovag 
egy személyben. Párommal Dunakeszin élünk, úgy 
gondolom nagy szeretetben, szeretünk nagyokat tú-
rázni, vagy akár egy kis séta után megpihenni egy 
kellemes, hangulatos helyen. A komoly zenét, jazzt 
a mai napig szívesen hallgatok, bérleteink vannak 
a Zeneakadémiára, ide legidősebb unokámmal me-
gyek, illetve a MÜPÁBA. Szeretek színházba járni, 
esténként elalvás előtt olvasni.
Kedvenc autó márkája, focicsapata?

Szerencsés vagyok, mert olyan autóm van, ami-
lyet valóban szeretek és úgy gondolom illik is hoz-

zám, ezen nem változtatnék később sem, tehát To-
yota Avensis, már csak a mérete, megbízhatósága 
miatt is. Persze egy még jobban gyorsuló sport au-
tót szívesen kipróbálnék, de nem vágyom rá. A foci 
sosem állt hozzám túl közel, régebben az FTC-nek 
szurkoltam, de ez már a régmúlt. Ma nem pocséko-
lom erre sem a szabadidőmet, sem az energiámat a 
csapnivaló színvonal miatt. A válogatott meccseket 
persze nézem, szorítok a csapatért. Külföldiek közül 
a Barcelona és a Liverpool a két kedvenc, de szí-
vesebben nézek meg időnként egy jó teniszmeccset, 
vagy akár snooker bajnokságot, síelés futamokat.

Köszönjük a beszélgetést, sok örömet kívánunk 
az iskolánkban!

Egy nap. Amikor – csupán húsz perc erejéig – de 
visszautazhatunk az időben 1956-ba. Szürke ruhák, 
szürke házak, szürke emberek… És ez alatt a 20 
perc alatt mennyi miden történt. Tíz perc borzongás, 
öt perc büszkeség és még öt, amikor magával ragad 
a szabadság-érzet. Így lesz a szürke emberből ön-
magát feláldozó hős, az átlagos egyetemistából sza-
badságharcos, egy apró országból lángoló nemzet…

Parányi szikrák voltak egy kollégiumi szobában. 
Nehéz volt beleélni magunkat a szerepbe, sosem 
éltünk át hasonlót. A pillanat, amikor a körülöttünk 
álló emberek egyesével a földre rogytak, a gyönyörű 

magyar zászló felemelkedése minden embert meg-
indított. Ami a próbákon vicces volt, az előadáson 
halálosan komollyá vált. Mi is átéltünk egy olyan 
világot, amiben semmi szabadság nem volt. Magyar-
ország nem a miénk volt. Kellettek emberek, akik 
segítettek nekünk eljátszani ezt a fantasztikus szín-
darabot. Köszönjük Sípos Dávid tanár úr munkáját 
és türelmét. Nélküle nem jöhetett volna létre ez a 
csoda. Jó volt megállni ebben a rohanó világban, és 
észrevenni, hogy a „szürke” emberek mennyit tettek 
értünk, az országért. Örök emlék marad.

D. Zs. és S. I. 9.a

Megemlékezés az 56-os forradalom 60. évfordulóján

A NAGY TÚRÓRUDI-CHALLENGE
Tájékoztatjuk a kedves diákokat, hogy a tisztasági versenyen belül felajánlott 

1 kör túrórudit eddig még egyetlen osztály sem nyerte el, ezért emeljük a tétet és újra kihirdetjük a fel-
tételeket. Az az osztály tehát, amelyik

Erzsébet tanárnő egyetértésével bevezeti a szelektív hulladékgyűjtést és 
azt legalább egy hónapig sikeresen végzi, 

egy kör ÓRIÁS TÚRÓRUDIT KAP erőfeszítése jutalmául.
A felajánlás tehát nem a tisztasághoz kapcsolódik, 

hanem a szelektív hulladékgyűjtéshez. A kettőt persze nehéz elképzelni egymás nélkül, de azt is tudjuk, 
hogy a mi diákjaink számára semmi sem lehetetlen.

{Save te earth! It’s the only planet that has chocolate}
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2016. novemberének második csütörtökén, dél-
után 16 órai kezdettel tartottuk meg immár tizen-
negyedik alkalommal gimnáziumunk Áprily Lajos 
estjét. Egyik legszebb termünk névadója 129 évvel 
ezelőtt született. 85 évvel ezelőtt legjobb barátja, 
Reményik Sándor, aki pónyik almafáit gondozta 
egykori kolozsvári kertjében, írta volt levelében Ko-
lozsvárról Budapestre:

Ma künn jártam a Dónát út végén… És láttam a 
fiatal fákat, melyeket Lajoska ültetett. És hazajövet 
írtam ezt a verset.

Barátom téli kertjében
A gyümölcsfáid bekötözve láttam,
Felöltöztetve láttam csemetéid,
Karcsú derekuk újságpapír óvta

…
A rongy, a papír és a Kegyelem,
Ha érünk új tavaszt –
Tündérkéidet tavaszig megóvja.

Iskolánk udvarán a karcsú derekú pónyik fácska 
már negyedik tavaszát éri meg jövőre Isten irgalmá-
ban, s talán virágát is nyitja az új tavaszban, s alma 
ígérete is beérik rajta.

Ezzel a gondolattal s a Kós Károlyhoz írott Áprily 
vers gondolatának jegyében tartottuk megemlékezé-
sünket.

Tetőn

…Távol, hol már a hó királya hódít,
az ég lengette örök lobogóit.

Tekintetem szárnyat repesve bontott,
átöleltem a hullám-horizontot.

s tetőit, többet száznál és ezernél…

Szentendre, 2016. november 10.
Mi tizenhatan (kilenc diák, egy véndiák, hat tanár)

A hitelesség kedvéért:
Kiss Székely Zoltán

Tetőn

A végzősök számára mindig izgalmasan kezdő-
dik az év.  Szeptemberre a lányok már többnyire túl 
vannak a ruhabérlésen, az osztályok eldöntötték, mit 
szeretnének táncolni, megkeresték a tánctanárokat. 
Az első napjaik az iskolában tánctanulással telnek. 
Egyszerűnek tűnik mindez, pedig nem az: viták, ve-
szekedések, nagy nevetések, izgalom, fáradtság, ag-
godalom és felszabadult vidámság egyszerre jellem-
zik a kezdeteket. 

Közben a 11. évfolyamosok, miután megjárták 
Erdélyt, neki látnak a szervezésnek: szalagot rendel-
nek, meghívót terveznek, kitalálják a díszítést, ösz-
szeállítják a műsort. Izgalmakban náluk sincs hiány. 

November 12 –én délutánra minden készen áll a 
szalagavatóra. A tornaterem ünnepi díszben van, a 
műsor szereplői a függöny mögött izgulnak, a tizen-
kettedikesek szüleik, barátaik előtt bevonulnak a te-
rembe osztályfőnökeik vezetésével.

A színpadon Benkő Fanni egy indiánfőnök bölcs 

imájával gondolkodtat el, Bokor Panni furulyaszó-
lója elvarázsol, a 11. a-s lányok: Sipos Zsófi, Tóth 
Dóri, Kollár Virág megható szép énekét a Fényév 
távolságról Szappanos Vivi kíséri zongorán. Ünnep 
van. A szalagok felkerülnek a végzősök mellényére.

Kis szünet után a táncoké a színpad. A tizenket-
tedik b-sek rekeszizom-próbáló táncparódiája után 
az á-sok izgalmas, látványos James Bondot idéző 
osztálytánca következik. Az átöltözést a kisfilmek 
levetítése segíti. És végül a keringők. Habos fehér 
ruhákban királylányok és hercegnők, frakkban fia-
talurak táncolnak a színpadon. Boldogok, büszkék, 
felnőttek. 

Köszönjük nekik, hogy felejthetetlen estével 
ajándékoztak meg minket, és reméljük, hogy a sza-
lagavató öröme, lendülete, emléke átsegíti őket az 
előttük álló nem kevésbé izgalmas időszakon és 
próbatételeken.

Judit tanárnő

Szalagavató 2016
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Így hangzik a nemzetközi 
felhívás az E-HÓD versenyre, 
amelyen idén első alkalom-
mal Ti is megmérettettetek. 
Minden osztály a saját infor-
matika óra idejében 45 percig 
gondolkozhatott a verseny fel-
adatain. A megoldások bekül-
dése után az elért pontszámok 

azonnal megjelentek a tanári felületen. Sokan közü-
letek fáradtan, de mosolyogva hagyták el a termet. 
Ez az a verseny, amely mindenkinek szól, akkor is 
ha, te vagy a nagy számítógép guru, de akkor is, ha 
nem épp a kedvenced az informatika. A feladatok 
sokszínűsége biztosítja, hogy mindenki megtalálja 
maga számára azt, ami érdekes. A feladatok többsége 
különösebb informatikai ismeret nélkül megoldható. 
Csak józan gondolkodás, némi problémamegoldási 
készség és szövegértés kell hozzá. Ebben rejlik a 
verseny népszerűségének sikere.

Mesélek nektek néhány mondatban a verseny ki-
alakulásáról: 

Dr. Valentina Dagiene litván professzornak kö-
szönhetjük ezt a versenyt, melynek nemzetközi 
neve: BEBRAS. Úgy gondolta legyen egy olyan 
verseny informatikából, mint amilyen a Kenguru 
verseny matematikából. A verseny célja, hogy rövid, 
gyorsan (kb. 3 perc alatt) megérthető és megoldható 
feladatokkal megvalósítsa az alábbiakat:

• felkeltse az érdeklődést az informatika iránt;
• feloldja az informatikával kapcsolatos félel-

meket, negatív érzéseket;
• megmutassa az informatika területének sok-

színűségét, felhasználási lehetőségeit és terü-
leteit

• a megoldások öröme és sikerélménye na-
gyobb hangsúlyt kapjon, mint a versenyzés;

• egy feladat sikeres megoldása vezessen siker-
élményhez;

• a sikerélményhez csak abban az esetben jut-
hasson a versenyző, amennyiben semmilyen 
csalás, másolás, súgás nem történik

A Bebras-országok, köztük Magyarország is, min-
den évben közösen dolgoznak ki feladatokat, ezek 
közül a legjobbak kötelezőek lesznek minden ország 

számára, a többi pedig szabadon választott, jellem-
zően az adott országra. Minden ország adhat be fel-
adatokat, melyeket a Bebras workshop-on résztve-
vők átdolgoznak, kiválasztanak. A kiválasztás során 
a legjobbnak ítélt feladatok, illetve azok kidolgozói 
jutalmat is kapnak. Magyarországon többségében 
az ELTE-IK tanárképzés hallgatói által készített fel-
adatok kerülnek beküldésre.

Míg 2011-ben a verseny indulásakor mindössze-
sen 1907 tanuló indult 24 iskolából, most öt évvel 
később már 18046 tanuló versenyzett 168 iskolából. 
A versenyen korosztályonként öt korcsoport van, így 
közel 5-6 ezer tanulóval mérhetted össze tudásodat. 
Ennek tükrében csak gratulálhatok nektek a szép 
eredményehez. Országos szinten az első húszban, 
százban lenni igen szép teljesítmény. 

Legyünk büszkék azokra, akiknek sikerült bejutni 
az első húszba!

Gratulálunk nekik!
 

Kadét kategóriában
2. hely: Kákai Ákos 6.a

7. hely: Nádudvari Boglárka 6.a
8. hely: Kálmán Szonja Lujza 6.a 

19.hely: Gorda Domonkos 6.b
19. hely: Krizbai Huba 5.a 

19. hely: Kertész Laura Jázmin 5.b
 

Junior kategóriában
9. hely: Bodrogai András 9.b
 9. hely: Székely András 10.a

10. hely: Kapási Flóra 9.b
12. hely: Novák Milán 10.b
18. hely: Szabó Richárd 10.a
20. hely: Kardos Balázs 9.a

 
Köszönjük mindenkinek, aki támogatott minket, 

hogy problémamentesen lebonyolítsuk ezt a ver-
senyt.

Katalin tanárnő

Gyere és hódítsd meg velünk a bit-eket!
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XVII/6.

Péntek reggel mindenki nagyon izgatott volt az 
adventi vásár miatt. Szünetekben a többiekkel ar-
ról beszélgettünk, hogy ki mit hozott, és milyennek 
képzeli a vásárt.

A vásáron nagyon-nagyon jó volt a hangulat. Min-
den osztály próbálta tökéletessé tenni az asztalát.
Szerintem sikerült. Nagyon ötletes és kreatív tár-

gyakat készítettek, és finom ételeket is lehetett vá-
sárolni. Tetszett az is, hogy olyan boldognak láttam 
mindenkit.

Remélem, jövőre is legalább ilyen jó lesz a han-
gulat.

Veres Bogi 5.a

Adventi vásár

Egy utazás margójára
Immár ötödik éve, hogy iskolánk részt vesz egy 

négy iskolát összefogó kapcsolatban. Ez a négy is-
kola a Szatmárnémeti Református Gimnázium, a zi-
lahi Wesselényi Miklós Teológiai Líceum, a nagyvá-
radi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és 
a Szentendrei Református 
Gimnázium. A négy in-
tézmény mindig más-más 
helyszínen találkozik. Eb-
ben az évben Szatmárné-
meti volt a soros, ide lá-
togattak el az iskolánként 
2-2 tanárból és diákból 
álló küldöttségek. Szent-
endrét Gyimesi Krisztina 
és Ferenczi Alpár tanárok, 
valamint Benkő Fanni és 
Nopens Philip 11. osztá-
lyos diákok képviselték.

A négy és fél órás uta-
zás után nagy szeretettel fogadott minket Ilonczai 
Zsombor iskolalelkész a szatmárnémeti gimnázium 
tanácskozó termében. Rövid pihenő és pár monda-
tos bemutatkozások után az iskola díszes tanácster-
mébe vonultunk át, ahol ünnepélyes keretek között 
emlékeztünk a 455 éve született Milotai Nyilas Ist-
ván iskolaalapító püspökre. A megemlékezésen egy 

nagyon izgalmas előadást hallottunk Póti Eduárd 
történelemtanártól a szatmárnémeti reformáció és 
ellenreformáció koráról, amikor Magyarországon 
az elsők között indult Szatmárnémetiben is a refor-
mátus oktatás. Az iskola a XVII. században Milo-

tai Nyilas István hathatós 
közbenjárására erősöd-
hetett meg, és nyerte el a 
főgimnáziumi rangot. Ez-
után egy rövid épülettör-
téneti beszámolót hallgat-
tunk, amelyből kiderült a 
díszes tanácsterem kalan-
dos története, amelyben a 
kommunizmus ideje alatt 
biológia szertár volt, és 
a falfestményeket csak a 
Gondviselésnek köszön-
hetően nem tették tönkre. 
A megemlékezésen Pá-

linkás Gyula milotai lelkipásztor hirdette az igét, a 
zenei szolgálatot a gimnázium kórusa végezte, akik 
néhány nappal azelőtt a Ghymes zenekarral léptek 
fel. A kórusnak ez a megemlékezés egyben annak a 
pályázatnak a lezárása is volt, amivel a történelmi 
Szatmár megye reformációhoz kapcsolódó helyszí-
neit járták végig.
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Fotó és rajzok: Ferenczi Alpár, Ács Róza 7.a. Tördelés-technika: Tiba Csaba

Az est hátralevő része az ismerkedés jegyében 
zajlott, de már a szálláson. A négy gimnázium tanu-
lói és tanárai is hamar megtalálták a közös hangot.

Szombaton először Nagykárolyba látogattunk el. 
Ezen a településen született Károli (eredeti nevén 
Radicsics) Gáspár, a bibliafordító gönci református 
esperes. A belvárosi református templomban ismer-
kedtünk meg az ottani gyülekezet történetével, majd 
a gyönyörűen felújított kastélyba látogattunk. Itt 
egy nagyon tartalmas, bár nem kellően tisztelettudó 
idegenvezetés mellett járhattuk be az épület bámula-
tosan szép termeit. A közös ebéd után Érmindszen-
ten Ady Endre szülőházához vezetett az utunk. A 
következő állomás Kismajtény volt. Balogh Enikő 
lelkipásztortól megtudtuk, hogy a települést az el-
lenreformáció során elüldözött református családok 
alapították. A lelkészasszony beszélt a magyarság 
nehéz helyzetéről is. A látogatás végén a szatmári 
béke emlékére állított kőoszlopnál róttuk le tiszte-
letünket.

Visszatérve a szállásunkra, közös adventi 
kézműveskedéssel töltöttük a vacsoráig fennma-
radó időt. Vacsora után Szatmárnémeti karácsonyi 
díszekben pompázó belvárosában sétáltunk, és elbú-
csúztunk a zilahi küldöttségtől, akiknek még aznap 
haza kellett utazniuk. A napot a diákok és tanárok 
is egy kis kikapcsolódással zárták egy pizzázó-
ban illetve egy kávézóban. Vasárnap a szatmárné-
meti Láncos templomban istentiszteleten vettünk 

részt, majd ebéd után eljött a búcsú pillanata is. 
Mindannyiunknak feltöltődés volt ez a három rövid 
nap. Jó volt megismerni egymást, tapasztalatokat 
cserélni, együtt örülni, és együtt szembenézni ne-
hézségekkel is. A friss élményekről álljon most itt 
egy pár gondolat a DPR képviselőitől.

Benkő Fanni – Számomra ez az utazás sok új öt-
lethez adott ihletet. Valamint megdöbbentően hatott 
rám az, hogy az ott élő diákok mennyire tisztelik a 
kultúrát. Másrészt, hogy milyen szinten megbecsü-
lik azt, hogy magyar nyelvű oktatásban részesülnek. 
Nagyon sok kedves, és barátságos diákkal volt al-
kalmam beszélgetni. Határozottan állíthatom, hogy 
ez az utazás tanulságos volt, és később még hasz-
nossá is válhat számunkra.

Nopens Philip – Az Erdélyi kirándulás alatt sok 
pozitív élménnyel gazdagodunk. Az Erdélyiek nyi-
tottságuk és vendégszeretettük segítségével elérték, 
hogy otthon érezzük magunkat. Emellett a kis lét-
szám egy nagyon családias hangulatot alakított ki a 
testvériskolák tanárai, és diákjai között. A kirándu-
lás alatt a látnivalókkal se kíméltek minket, többek 
közt meglátogattuk a Károlyi-kastélyt és Ady Endre 
szülőfaluját, Érmindszentet. A kirándulás alatt si-
került megismernünk Szatmárnémetit és környé-
két, így egy sokkal teljesebb képet alkotva jöhetünk 
haza Erdélyből.

Ferenczi Alpár

Elnökválasztás a láthatáron

Hát hol is kezdjem? Számomra ez a feladat most 
már nem igazán kivitelezhető, mivel lassan már 
időm nem igen engedi. Ezért félévtől a DPR életét 
átalakítja a változás szele.

Így főként egy határozott elnök utódra lenne 
szükség. Sok-sok jelentkezőre számítunk. A kam-
pányidőszak januárban lesz. Így már, aki érez magá-
ban tehetséget ehhez, akár decemberben is leadhatja 
jelentkezését. De mi is szükséges ehhez? Írni kell 
egy rövid bemutatkozást és egy tervet, hogy milyen 
ötleteket szeretnél megvalósítani. Valamint, hogy 
miért szeretnél DPR elnök lenni. Ezek után a je-
lentkezőknek leehetőségük nyílik egy kampány idő-

szakra, amely előreláthatólag januárban lesz. Ezek 
után megtörténnek a választások is.

De hogy mivel jár ez a komoly feladat? Első-
sorban a DPR gyűlésék levezetésével és a diákság 
ügyeinek képviselésével. Az építő jellegű ötletek 
fontosak a további fejlődés elérésében, ugyanakkor 
egy céltudatos és határozott emberre is szükség van. 
A jó szervező készség sem utolsó szempont. De a 
legfontosabb a közösség összetartásának elérése. 
Nem kis feladat, de tudom, hogy van, akiknek ez 
sikerülhet. 

Remélem, hogy januártól egy igazán jó elnök ve-
heti át a helyem. Így kap teret más is a kibontako-
zásra. Sok sikert kívánok!

 Benkő Fanni DPR elnök


