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Hit, zene és tudomány a kolozsvári
Református Kollégiumban

Szeretettel szolgáljatok
egymásnak

Időkről, nemzedékekről Székely Árpád igazgató-karnaggyal
Az 1989-es rendszerváltás után az Erdélyi Református Egyházkerületnek (EREK) megadatott a lehetőség, hogy újraindítsa 1948-ban államosított iskoláit. A jelenlegi kilenc erdélyi
református kollégium közül elsőként a Kolozsvári Református Kollégium nyitotta meg kapuit
1990. október 1-jén. Míg akkor a gyereklétszám
nem haladta meg a 250-et, jelenleg 500-an tanulnak a kollégiumban óvodától a posztliceális oktatásig. A tanintézet általános helyzetéről, az ott alkalmazott nevelési elvekről Székely Árpád igazgatót kérdeztük.
NAGY-HINTÓS DIANA

tételünkkel missziós munkát végezve. Nagyon sok szép emléket
őriznek diákjaink ezekről a fellépésekről. Köszönettel tartozunk
az Erdélyi Református Egyházkerületnek az anyagi és szellemi
támogatásért, magyar közösségünknek, amerikai, kanadai, német- és magyarországi támogatóinknak, barátainknak és persze
a kollégium közösségének (pedagógusoknak és alkalmazottaknak) a kitartó, rendszeres munkáért, amellyel 23 éve támogatják az erdélyi magyar református
ifjak képzésének ügyét.
– Mit tud adni a hitvallásos
nevelés a XXI. századi szekularizációs törekvésekkel szemben?
– Sokszor feltevődött a kérdés, hogyan is kellene a mai ifjúságot nevelni, mit kellene tanítani, ami érdekelné őket ahhoz,
hogy eredményes legyen a munkánk. Véleményem szerint minden ifjúnak kötelessége elsajátítani az egyetemes értékeket (hit
és szeretet, egymásra való odafigyelés, határozottság, a munka megbecsülése), amelyek nélkül nem lehet létezni. Még akkor
sem, ha a mai társadalomban

Mindennapi kenyerünkre a Kolozsvári Magyar Napokon adakoznak
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– Nagy kihívás volt újraindítani
a kollégiumot XX. századi modern tanintézményként, de tiszteletben tartani és továbbvinni
a több évszázados hagyományt,
hiszen Apáczai Csere Jánosnak
köszönhetően a Kolozsvári Református Kollégium Erdély egyik
leghíresebb tanintézetévé vált
a XVII. század közepétől. Már
az újrainduláskor megfogalmazódott a legfontosabb cél: tudomány és hit kölcsönhatásának
megvalósítása a hitvallásos nevelés érdekében. Erre törekedve
állandó jelleggel fejlesztettük iskolánk felszerelését, hogy megfeleljen a XXI. századi követelmé-

– A kollégium nagy érdeme,
hogy felkarolta a közép-erdélyi
szórványból érkező diákokat, és
az árvaházakból, felbomlott családokból származó fiatalokat,
nekik külföldi támogatók segítségével szállást és étkezést biztosít. Támogatási rendszerünk
kialakításában és fenntartásában fontos szerepe van az énekkarnak, amely 23 éve missziós
munkát végez, felvállalva nem
csak a kórusirodalom remekműveinek megszólaltatását, hanem bizonyságtételeiben a gyülekezetek lelki életének gazdagítását is. Az énekkari tevékenység
nem egyszerű éneklés: közösségi éneklés, amely a fiatalok jellemét sokoldalúan fejleszti (figye-

Négy éve telefonos szeretetszolgálat

Egyetemes értékeket (hit, szeretet, egymásra való odafigyelés, a munka megbecsülése) közvetítenek
nyeknek. Nevelési programunkat úgy állítottuk össze, hogy diákjainkból jó, erdélyi, magyar
keresztyéneket neveljünk, olyan
ifjakat, akiknek identitásában a
magyarságtudat mellett fontos a
református hitre épülő világnézet, ezáltal becsületes, munkaszerető, toleráns, szerény, szülőföldjüket szerető polgárokká válnak, akik céljaikat igyekeznek
szülőföldjükön megvalósítani.
Erre ékes bizonyíték több száz,
főiskolát befejezett lelkész, oktató, kántor, művész, közgazdász,
mérnök stb., akik az elmúlt 23
évben végeztek nálunk.
– A módosult társadalmi körülmények, a közoktatásbeli törvénykezési kuszaságok mellett a
nehézkes restitúciós folyamat hogyan hat a tanintézmény életére?
– Az ókollégiumban az egyház és az önkormányzat támogatásával állandó javításokat végzünk, de most már szükségünk
lenne a kollégium új épületére,
ahol a Sincai-líceum működik.
Reméljük, hogy Isten segítségével majd ez az épület is visszatér
jogos tulajdonosához, az Erdélyi
Református Egyházkerülethez.
– A Református Kollégiumban
mindig is sok volt a bentlakó...

lem, memória, logikus gondolkodás, egymásra való odafigyelés, zenei hallás, szép hang, szép
beszéd). A középiskolás diákok
több mint fele kórustag, szerintem minden diáknak meg kell
adni a lehetőséget ahhoz, hogy
hangját és zenei hallását fejleszthesse. Minden ember kapott az
Úristentől ajándékba valamenynyi zenei hallást, amelyet egy
pedagógusnak kötelessége fejleszteni. Nagyon sokszor teljesen reménytelen és zeneileg kevésbé tehetséges diákból 12. osztályra kiváló kórustag lett. Megalakulása óta a kórus több mint
400 koncerten lépett fel. Egyik
fontos támogatónknak, Sitta von
Eckardstein bárónőnek köszönhetően 9 koncertkörutat szerveztünk Németországban, de folyamatosan részt veszünk magyarországi kórustalálkozókon, fesztiválokon, illetve a Romániai
Magyar Dalosszövetség rendezvényein. Talán énekkarunk az
egyetlen, amely évek óta fellép a
nemzeti ünnepeken Kolozsváron
szervezett műsor alkalmával.
Hagyományos karácsonyi koncertünk népes közönséget vonz.
Gyakran kis, vidéki egyházközségekbe látogatunk, bizonyság-

úgy tűnik, hogy nem az ilyen tulajdonságokkal rendelkező emberek érvényesülnek. A hitvallásos nevelés ilyen felkészítést
nyújt diákjainknak, akiket megvéd a XXI. század sokszor csábító, de voltaképpen megrontó
ingoványától. A hit, a bizalom,
a remény, a szeretet erőt ad ahhoz, hogy az élet nehézségeit
le tudják küzdeni, és közösségben tudjanak maradni, elkerülve a magányt, kitaszítottságot,
alkoholizmust, drogfüggőséget,
a társadalom peremére való sodródást.
– Mennyire lehet a fentebbi
elveket elfogadtatni a mai fiatalsággal?
– Úgy tűnik, hogy ezek az elvek ma már nem divatosak. Ha
a Bibliában megírt igazságok
több ezer éve fennmaradtak, és
a mai napig érvényesek, akkor
mindenki számára nyilvánvalóvá kell válnia, hogy nem a múló
divat határozza meg az igazi értékrendet. Ezt a mai ifjúságnak
is tudomásul kell vennie. Itt jön
a nevelési munka neheze: meggyőzni az ifjakat, akiknek személyisége és jelleme most van
alakulóban, hogy ez jelentheti
számukra a jövőt, az életet.

 A tisztelt olvasó számtalanszor láthatta már a Református Telefonos Szeretetszolgálat (RefTelSz) nevét az újság hasábjain, könnyen megjegyezhető telefonszámunkat (0264/56
56 56) is többször hallhatták
már. A 870 betelefonáló közül
egyesek segítséget kértek, mások segítséget kínáltak rászoruló embertársaiknak. A szeretetszolgálat önkéntesei hétről hétre azért gyűlnek egybe,
hogy betöltsék a rést, melyet
egy városi szolgáltatás, segélyhívószám vagy netalán családtag sem tölt be egy-egy válságos
helyzetben: segítő kéz a bevásárlásban, ügyintézésben, utazásban, asztalterítésben, együtt
gondolkodásban, és mindenekfelett a közös imában. Ügyeleteink során arra törekszünk, hogy
a gyülekezetbe visszakapcsoljuk azon betelefonálókat, akik
valamilyen oknál fogva elmaradtak közösségüktől. Négy éve
önkénteseink betegeket, nagycsaládosokat, munkanélkülieket, hajléktalanokat vigasztalnak és lelkesítenek. A nehézségek ellenére a következő években is minél több embertársunkkal szeretnénk megosztani
a munkatársi közösségünkben,
betelefonálóinkkal való beszélgetéseinkben jelenlévő örömöt.
A RefTelSz a város lakóit
mozgósító tevékenységeket is

szervez. Ilyen az Adventi Szeretetvendégség, mely több száz
ember részére kínál ünnepi
műsort és meleg vacsorát, továbbá a Mindennapi kenyerünk
program, melyet a Kolozsvári
Magyar Napok alatt összegyűlt
adományok tesznek lehetővé,
valamint az egynapos nyárvégi gyerekkirándulás 7–14 évesek számára.
Az elmúlt években számos
bemutatót tartottunk Kolozsvár
és Marosvásárhely református
gyülekezeteiben, ifjúsági találkozókon, konferenciákon. Legutóbb a Kárpát-medencei Református Egyetemi Gyülekezetek Találkozóján, illetve a Kolozsvári FIKE istentiszteleten
vettünk részt lehetőséget nyújtva az érdeklődőknek a bekapcsolódásra, terepmunkára.
Köszönjük kolozsvári támogatóink szép példamutatását
kitartásban, hűségben, áldozatkészségben és pontosságban.
Hívjanak bizalommal továbbra
is péntekenként 15–20 óra között, és kapcsolódjanak be a közel 40 önkéntest számláló közösségünkbe.
Református Telefonos Szeretetszolgálat, gondolkodjunk
együtt!

Adventi Szeretetvendégség, százaknak
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