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Tisztelt Vendégeink, Alpolgármester úr, Főigazgató Úr, Presbitérium, 

tisztelt szülők, kedves diákok, kedves Kollégáim! 

Nehéz két és fél év van mögöttünk: járvány, háború, energiaválság. 

Valamilyen szinten mindegyik érintett és érint bennünket is. Most, két 

tanév kihagyása után, a hagyományainkhoz híven újra együtt lehetünk 

a tanévnyitón itt a református templomban. Újra rendes érettségi 

vizsgákat szervezhettünk, a szóbeli vizsgarészek is megvalósulhattak. 

Örömünkre egy kerek évfordulót is ünnepelhetünk, ugyanis130 évvel 

ezelőtt nyitotta meg kapuit gimnáziumunk ma is használt patinás 

épülete. Iskolánk már 1892-ben is a legmodernebb eszközökkel 

felszerelt szellemi fellegvárnak számított. Ma sincsen ez másként. Hála 

a fenntartó gondos figyelmének: a gyors változások korában is mindig 

volt lehetőségünk fejlődni és fejleszteni. Jó reménységgel vagyunk afelé, 

hogy ez ezek után sem lesz másként! 

A mögöttünk lévő hetekben festési munkálatok folytak az iskolában. Új 

padok érkeztek a fizika előadóba. Technikai eszközök cseréje történt a 

tanáriban és néhány tanteremben. A nagytanári bútorzata lecserélésre 

került. 

A nyári táborainkban újabb élményekkel gazdagodhattak diákok, 

tanárok egyaránt. Köszönöm az elkötelezett kollégáknak Szűcs Erzsébet, 

Elekné Szélpál Ildikó, Gregussné Miskolci Magdolna, Szűcs Nóra 

tanárnőknek és Rapavi Róbert tanár úrnak a vándortábor és a 

bringatábor szervezését. A nagygimnazistáinknak külön köszönöm a 

hittantáborokban való önzetlen segítségnyújtást. 

Kiváló versenyeredmények is születtek a nyáron. Antal Zoltán a 

nemzetközi gyorstollasversenyen első helyen végzett. Kocsis Linett, 

Szombat Lili és Bédi Anna Luca lovaspostban értek el dobogós helyezést, 

Varga Médea futóversenyeken szerzett különböző színű érmeket. Igás 

Andor tanár úr a nyáron elért győzelmei után a 17. helyen szerepel a 

nemzetközi gyorstollas ranglistán. A vándorviadalon diákjaink újra 

komoly, embert próbáló megmérettetésen vettek részt: Markó Vivien, 

Patai Alexa, Szilágyi Zsombor, Kopasz Bence öregbítették iskolánk 

hírnevét. 

A tanév indításaként ajánlom mindenki figyelmébe a Természet Világa 

Természettudományos Közlöny augusztusi számát, amelyben Bánóczik 

Bianka és Keresztúri Nóra tudományos cikke olvasható. Köszönjük a 

diákok mentorálását Nagy-Czirok Lászlóné tanárnőnek! 

Az elmúlt időszak eredményei közé tartozik, hogy mostanra egy egész, 

11. évfolyamos angol csoport minden tagja C1, azaz felsőfokú 
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nyelvvizsga birtokosa lehet. Ők a Központi Református Általános Iskola 

diákjai voltak. Köszönjük az alapokat a Központi Iskolának és az 

áldozatos munkát Váczi Marianna tanárnőnek. 

Minden évben nyár közepén nagy izgalmat jelent a továbbtanulóknak a 

felvételi eredmények kihirdetése. 2022-ben 87 végzős tanulóból 70-en 

folytatják tanulmányaikat a felsőoktatásban, háromnegyedük, azaz 53 

tanuló az első helyen megjelölt szakra nyert felvételt. 12 tanuló szakmát 

fog tanulni, a többiek dolgozni fognak vagy újra érettségire készülnek. 

Az elmúlt szombaton Hódmezővásárhelyen tartották a Református 

Iskolák Országos tanévnyitóját. Dr Maruzsa Zoltán államtitkár úr 

köszöntötte az iskolák fenntartóit és vezetőit. Elmondta, hogy a 

kormányzat jelenléti oktatásra készül az előttünk álló tanévben, ezt csak 

valamilyen különleges esemény írhatja felül. Azt kérte, hogy az oktatás 

ügyéről ne a bulvársajtóból tájékozódjunk. 

Idén 607 tanuló kezdi el a tanévet. Közülük néhányan másik iskolából 

való átjelentkezéssel magasabb évfolyamokhoz csatlakoztak. 46 tanuló, 

két ötödikes osztályban, 35 diák a 9. évfolyamon kezdi meg gimnáziumi 

tanulmányait. Velük hétfőn találkoztam is a gólyatáborban. Nyugodt, 

csendes, csillogótekintetű, érdeklődő fiatalokat ismertem meg. A tanár 

kollégáktól csupa jó visszajelzést kaptam erről a három napról. Innen is 

köszönöm nekik a szervezést! Nagy Brigitta tanárnőnek, Bertalan Gábor 

tanárúrnak, az osztályfőnököknek és a pótosztályfőnököknek, Arany-

Michels Tímea iskolalelkésznek, Beke Lászlónak, a felsőbb éves 

diákoknak, mindenkinek, aki azon fáradozott, hogy 

összekovácsolódjanak az új osztályok. 

Mi vár ránk ebben a tanévbe? Nyugodt és kiszámítható tanévet 

tervezünk. A nevelőtestület ma délelőtt elfogadta a tanév munkatervét. 

Az abban foglalt fontos feladatokat és határidőket az osztályfőnökök 

ismertetik majd az osztályaikkal és a szülői értekezleten a szülőkkel. 

Bemeneti és kimeneti méréseket fogunk végezni központi előírás szerint. 

Ez nem csak a kompetenciaméréskor megszokott 6., 8. és 10. 

évfolyamokat fogja érinteni. 

A második idegennyelv oktatása a törvényben előírt 9. évfolyamon meg 

fog kezdődni. Bevezetésre kerül az 5. évfolyamon az egyházi ének 

tantárgy. 

Az oktatást a duplaórák rendszerének megtartásával szeretnénk 

folytatni. A páratlan órákat nem könnyű duplaórásítva órarendbe 

szervezni, így ahogy már eddig is, idén is lesznek szimplaórák az 
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órarendben. Itt is megköszönöm Németh István tanár úrnak a heroikus 

küzdelmet, amelyet az órarend késztésért folytatott. 

Megkezdődtek az előkészületek a szalagavatóra. Ez mindig nagy 

szervezéssel és izgalommal jár. Idén is szeretnénk, ha végzőseink 

szalagtűzője és szalagavató bálja emlékezetes maradna. 

Idén is utazhatnak és tanulhatnak diákjaink és tanáraink külföldön az 

Erasmus programnak köszönhetően. Hálás vagyok a kollégáknak 

Kelemenné Márkus Ágnes és Csiszár Katalin tanárnőknek és Kiss 

Tamás pályázati referensnek, hogy ennek szervezését felvállalták. 

A Szilády kupát ebben a tanévben is két naposra tervezzük. Tóth Ferenc 

tanár úrral hamarosan megkezdődnek az első egyeztetések. Előre is 

köszönöm a támogatók felajánlásait. 

A Szülők Iskolai Közössége már kitűzte a jótékonysági bál időpontját. Jó 

reménységgel vagyunk afelé, hogy semmi nem fog akadályt gördíteni a 

megvalósítás útjába. Köszönöm a szülők odaadását és fáradozásait az 

iskolai élet minden területén. 

Meggyőzősédem, hogy nincsen közöttünk olyan felnőtt, aki a nyár 

folyamán ne számolgatta volna, hogy mennyi gázt vagy áramot 

fogyasztott egy év alatt és milyen számlákra számíthat ezek után a 

család. Abban is biztos vagyok, hogy a diákok is komolyan felfigyeltek 

otthon az energiaárakról folytatott beszélgetésekre. Ez a gimnáziumban 

sem volt másként, mind iskolai, mind fenntartói oldalról. Ami biztos, 

hogy fokozott figyelmet kell fordítanunk az energiafogyasztásunkra az 

iskolában is. Ennek első lépéseit meg is tettük. A fűtésrendszerünket 

megnézettük, az előírt 20 fokos hőmérsékletre lesz beállítva. Várhatóan 

a készenléti melegvíz helyett csupán langyos víz lesz elérhető a kollégium 

kivételével, a buborékot csak akkor fűtjük majd, ha óra lesz benne. Arra 

kell készülni, hogy télen rendesen fel kell majd öltözni, a 

testnevelésórákon hosszúszárú nadrágra és felsőre lesz szükség. 

Új kollégákat köszönthetünk a nevelőtestületben: Csiszár Katalin angol, 

Nagy Győry Tamás mat-fiz, Hollósi Simon Noémi olasz, Kovács Csenge 

olasz. 

Igazgatóhelyettesek lesznek Gavlikné Kis Anita, Nagyné Kis Bernadett 

tanárnők és Rapavi Róbert tanár úr. A kollégiumvezető Tóth Ferenc 

tanárúr marad. 

Új gazdasági vezetőnk, László Mária szeptember 1-től kezdi meg 

munkáját. 
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A fenntartó gyülekezet elnök-lelkész választási folyamata még nem 

zárult le. Jelenleg az elnök-lelkészi feladatokat Arany-Michels Richárd 

nagytiszteletű úr látja el. Szolgálataihoz Isten áldását kívánjuk! 

A fenntartó augusztus 1-től engem bízott meg a gimnázium vezetésével. 

Ezt a feladatot a református gyülekezet iránti hálából vállaltam el Isten 

kegyelméből és szolgálatként végzem. Ebben a vállalásomban Pál 

apostol Isten szabad kegyelméről írott szavai erősítenek: „Mert nem azé, 

aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” Róma 9,16 

Ez az iskola nem az enyém! Ez az iskola az egyházé, az egyház pedig a 

Krisztusé. Az itt végzett munkámat Isten nagyobb dicsőségére szeretném 

végezni. 

Lezárásként egy utolsó gondolat: Az egyházi iskolába járás nem csak 

testi és szellemi fejlődést jelent. Itt a lelki nevelés is hangsúlyos. A 

Szentháromság Istenről való tanulás és tanítás soha nem hiábavaló! A 

Jóisten engedje, hogy mindannyian megértsük és megtapasztaljuk az 

ebben rejlő erőt! 

A kegyelmes Isten adjon nekünk a tanévhez sok erőt, kitartást, 

nyugalmat és türelmet! 

Legyen az Istené a dicsőség! 

 

A 2022-23-as tanévet ezennel megnyitom! 

 


