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„Tudjuk, hogy a hit ajándék és nem érdem. Nem lehet kiér-

demelni jó magaviselettel, származással, híres ősökkel. 

Hitre nevelni sem igazán lehet.  

A mi felelősségünk a helyes mintaadás, az útmutatás.” 

Ócsai Judit igazgató (1996) 
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Előszó 

úsz évre visszatekinteni, egy sorsfordító történelmi 

korra, különös feladat. Ilyenkor mérlegre kerül az el-

végzett munka, persze az adott lehetőségek tükrében. 

Az enyingi református 

közösség olyan feladatot 

kapott Istentől ajándékba 

az iskola indításával, amely 

– most már látjuk, bátran 

állíthatjuk – nemzedékek 

életében bír meghatározó 

jelentőséggel. 

Több évszázados örökség 

folytatását ismerhettük föl, 

amikor közel fél évszáza-

dos kényszerű szünet után 

Isten újból lehetőséget nyi-

tott az egyházi oktatásra 

Enyingen. Ő adott bölcses-

séget, hogy ne csupán tulaj-

dont gyarapítsunk iskolánk épületének visszaigénylésével, ha-

nem gyülekezeti misszióként oktatási intézményt működtes-

sünk. Jelen voltak szeretetükkel, imádságaikkal és kétkezi 

munkáikkal olyan gyülekezeti tagok, akik emlékeikben őrizték 

még a hajdani református iskolát. Örömmel gondolok azokra a 

szülőkre, családokra, akik beíratták hozzánk gyermekeiket akár 

1996-ban, amikor a zeneiskolát indítottuk, akár 2002-ben az ál-

H 
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talános iskola indításakor. Ez akkor komoly vállalás volt ré-

szükről, hiszen egy újonnan induló intézményt tiszteltek meg 

bizalmukkal.  

Személyi, tárgyi feltételek. Ezek a hétköznapi szavak foglal-

ják össze mindazt az erőfeszítést, ami az iskola elindítását je-

lenti. Presbiteri tanácskozások, szigorú és bátorító hivatalok, 

idegenből baráttá lett emberek segítőkészsége. Barkácsolás, fú-

rás-faragás, majd a nagy építkezés. Vödrök, gereblyék sikáló-

kefék, virágok. Fáradhatatlan emberek, akik közül sokan már 

csak emlékeinkben vannak velünk. Sokszor, sok mindenben 

éreztük az Úristen áldását: az egyre bővülő elkötelezett mun-

katársi közösségben, az elkerülhetetlen konfliktusok megoldó-

dásában. Kedves emlékeim a parókia fenyőfái alatt tervezgető, 

egyeztető beszélgetések, baráti jó tanácsok, segítségek a gya-

korlatban előbbre járóktól.  
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Ugyanilyen maradandó emlék számomra az első tanórára 

hívó csengőszó, ahogyan az étkezés előtti közös imádságok fel-

hangoztak, a folyósóra kiszűrődő, évről évre megismétlődő, 

ünnepekre hangoló dallamok. Isten támogató szeretetét érezve 

voltunk képesek együtt szépet és jót alkotni úgy, hogy még a 

„falakon is virágok nyíljanak”.  

Sokféleképpen próbáltuk megfogalmazni, és megfoghatóvá 

tenni azt, hogy nem elég pontosan elvégezni a munkát, az ered-

ménynek örülni is lehet, és ebbe az örömbe be kell vonni má-

sokat. Énekelni, zenélni, végigtáncolni a főutcát.  

Hagyományt őrizni, hagyományt teremteni, az elismerésnek 

közösségi, intézményi teret adni. Zászló, címer, szignál, kon-

certek, ünnepségek, táborok, baráti 

közösségek vendégül látása je-

lezte: fontos és jó dolgot csiná-

lunk, lehet csatlakozni! Is-

kolánk jó hírét emelték és 

elvitték a nálunk vizsga-

biztos tanárok, az itt fel-

lépő művészek és együt-

tesek.  

Húsz év után azokat a 

művészeket is számon 

tarthatjuk, akik tanulmá-

nyaikat nálunk kezdték és 

azóta országszerte – világ-

szerte elismerik őket. A tanul-

mányi versenyekre készülők és 
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eredményesen szereplők ízelítőt kaphattak a továbbtanulás ver-

senyhelyzetének kihívásaiból, és megerősödve vehették a ké-

sőbbi akadályokat. Diákjaink tapasztalhatták, érezhették és re-

mélem meg is értették azt az életelvet, hogy: „Ne oda akarj 

menni, ahol nagy dolgok történnek, hanem úgy élj, szolgálj, 

munkálkodj, hogy ahol vagy, ott emlékezetes dolgok történje-

nek!” 

A minket mindeddig megáldó Istenben bízva tekinthetünk a 

jövendőre azzal a reménységgel, hogy az utánunk jövő nemze-

dékek ugyanúgy imádkozzák majd a zsoltáros szavait, ahogyan 

mi is fohászkodhatunk a 90. zsoltár záró szavaival: 

„Láttassék meg a Te műved a Te szolgáidon és a Te dicsősé-

ged azoknak fiain, Legyen az Úrnak a mi Istenünknek jókedve 

mirajtunk és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.” 

 

Hajdú Zoltán Árpád 

iskolaalapító lelkész, igazgató 
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Örökség 
egyház történelmi és nemzeti küldetést teljesít a 

nevelés – oktatás területén is. Templom és is-

kola, Ige és tudomány a kezdetektől fogva ösz-

szetartozó fogalmak a keresztyén Európában. 

 évi vallásügyi bizottság jelentését idézzük:  

„Mindazonáltal a kálvinista lakosok is bírtak 

templomokat, iskolákat, parochiás házakat.” Bizonyosra vehet-

jük, hogy az igehirdetéssel egyidős maga a tanítás is. 

Lehetséges, hogy egy személy végzi először a két feladatot, 

s csak a későbbiekben válik el egymástól a két pálya. Illetve 

akkor sem egészen, mert a legtöbb prédikátor rektori (igazgatói) 

foglalatoskodással kezdi pályáját, s a legtöbb igazgató az ige-

hirdetésben sem marad szerep nélkül.  

Az első ismert nevű enyingi Schola Mester (iskolaigazgató) 

is prédikátorságra ajánlja magát a visitatio alkalmával. Ebbéli 

reményeit illetően a külső fontossága tetszik ki a Visitator 

megjegyzéséből: „Vagyon öltözete illendő.”  

Bizonyos azonban, hogy a fiatal igazgató, az egyedülálló, 

perpetua cogiát élvező Csajági Péter belső értékekben, jó ké-

pességekben sem szűkölködik. Erre vall, hogy elégedettek 

vele. Didactrumát is megkapja a legkisebbektől s olvasóktól: 

75 dénárt, a declinistáktól: 1 forintot, s az ethymologistáktól 1 

forint 25 dénárt, s mindez több mint kétszáz évvel ezelőtt: 

1747-ben (akkoriban ez tisztességes jövedelemnek számít). 

1754-ből újabb tanító nevét ismerjük: Vásoni P. János, de 

utána 10 esztendőn keresztül hallgatnak felőlük az írások. 

Az 
1721. 
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1851-től kezdődően, a források szabaddá tette nyomokon 

követhetjük a mesterek, rektorok pályáját és megismerhetjük 

nevüket, munkájukat, iskolásaik számát. Az enyingi reformá-

tus iskolának 1851-ben 232 növendéke van. Ezzel a hatalmas 

létszámmal két tanító foglalkozik. Emberfeletti munka (igaz, 

ebben az időben még megengedett volt a körmös). 

A rektor: Kutasi Ferenc, segédje: Fazekas József.  

Utána egy rendkívül érdekes 100 év következik az enyingi 

iskola történetében. Nyíri Gábor, Vincze Sándor és B Varga 

Jenő rektorságaik alatt, még két-két tanítói állás van, a rektorok 

(akárcsak a lelkipásztorok) szívesen maradnak, nem vágynak 

máshová, ott öregednek meg tanítványaik között, megbecsü-

lésben.  

Ebből két dologra következtethetünk. Egyrészt a gyülekezet 

nyugodt, vezetőit megbecsülő magatartására, másrészt arra, 

hogy a lelkipásztorok és tanítók példát mutatnak egymás meg-

becsülésében, valamint egymás munkájának elismerésében és 
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támogatásában. 1856-tól 1893-ig Nyíri Gábor igazgató idejé-

ben a következő tanítók működéséről tudunk: Vincze Sándor, 

Csajági Antal, Borsos Endre, Váczy Sándor, Kallós Béla, Új-

szászi László, B. Varga Jenő és Demjén Anna. 180 körüli ta-

nuló létszám mellett dolgoznak, három tanerőnek ez sem ke-

vés.  

A tanítás nehéz munkája mellett a templomi ének vezetésé-

nek, az énekkultúra fejlesztésének, a fiatalok foglalkoztatásá-

nak és nevelésének szolgálatát is hűségesen végzik gyülekeze-

tünknek ezek a derék emberei. Enyingen a virágzó és magas 

színvonalú énekkar is mutatja tanítóink rátermettségét és egy-

házszeretetét. 

1928-től 1947-ig B. Varga Jenő vezetése mellett Vincze 

Mária és Szalai Júlia foglalkozik a rájuk bízottakkal.  
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Az 1948. évi államosításig még Boldizsár János működik 

egy éven át az iskolánál.  

Pedagógusaink sok kiművelt főt küldenek ki az életbe, töb-

bek útját igazítják magasabb iskolák felé (legfőképpen a pápai 

Református Kollégiumba). 

A sok név között legalább egy jelezze, hogy a hű mesterek 

jó ágyat vetnek a tudománynak Enyingen is. Itt nevelik az itt 

született Bocsor Istvánt, a pápai kollégium egyik legjelesebb, 

legderekabb tanárát is. Bocsor Istvánnak a mai napig a Pápai 

Református Gyűjteményekben őrzik megtekinthető emlékét.  

Ami az iskolaépületet illeti, jelenlegi helyén az elsőt 1827-

ben építi a református gyülekezet. Akkor Micskey Sámuel a 

lelkész, és az előbb említett pápai professzor édesapja, Bocsor 

Péter a gyülekezet gondnoka (nem lelkészi vezetője).  
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Abban az épületben 111 éven keresztül nemzedékek hosszú 

sora készült fel az életre, és talán soha nem indult olyan évfo-

lyam, amelyben ne lettek volna más vallású diákok is. 1938-

ban azt az épületet lebontják, és helyére építik a lényegesen na-

gyobb és korszerűbb, ma is látható iskolát, mely 1939-ben ké-

szül el. Ennek udvarára 1940-ben új, három szobás kántortaní-

tói lakást emelnek, amelyet a világháború borzalmai során 

1944 decemberében idegen katonák felgyújtanak. Természete-

sen az iskola is megsérül. Ebben az állapotában is használják 

tanításra, de egyéb célokat is szolgál, még átmeneti kórház is 

működik sebesült magyar katonák számára. 

Háború után 

az egyház tagjai 

az iskolát sérü-

léseiből rendbe 

hozzák, beren-

dezését és fel-

szereléseit a le-

hetőségekhez 

mérten pótol-

ják. 1947-re ké-

szül el, s mint református iskola működik az 1948-49-es tan-

évig. Az iskola elkobzását (államosítását) irányítók jegyző-

könyvében „számbavételi jegyzék” szerint az iskolapadtól a ta-

nítói könyvtáron át a kolompig, minden ingóság az állam tulaj-

donába kerül. Ezt követően, az 1990-es évek elejéig mint az 

Enyingi Állami Általános Iskola, négy tanterem és négy peda-

góguslakás szolgálja az oktatás, nevelés ügyét az épületben.  
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20 év főbb állomásai 
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 Iskolánk épületének visszaigénylése 

1990 óta törvény szabályozza az egykor államosított egyházi 

ingatlanok visszaigénylésének, tulajdoni rendezésének ügyét. 

Törvény adta lehetőségével élve az Enyingi Református Egy-

házközség presbitériuma. 

szeptember 15-én meghozott határozatá-

val oktatás, hitéleti közösségi ház és szol-

gálati lakás céljára visszaigényli az épüle-

tet. A régi-új tulajdonos ezzel a határozattal kívánt biztosítékot 

adni arra, hogy a ház ezután is Enying város érdekében mű-

ködjék, hiszen egykor ezért építették, és ezt szolgálta állami 

tulajdonban is.  

A visszaigénylés után egy évvel egy megüresedett lakást, az 

alagsori tantermet és a pincét gyülekezetünk használatára bo-

csátja az önkormányzat. A történelmi dátum: 1995. október 20. 

Ekkor kerül vissza az enyingiek által csak református iskola 

néven ismert épület az eredeti tulajdonos és építő nevére.  

 

  

1991. 
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A Tinódi alapítása 

április 30-ára – a Tinódi alapításának 

napjára –, mint születésnapra, minden 

évben ünnepi rendezvényekkel emlé-

kezünk meg. A névadó a 16. század legjelentősebb magyar 

énekmondója és történésze, a református Tinódi Lantos Sebes-

tyén, aki több magyar főúr – köztük Enyingi Török Bálint – 

szolgálatában is állt.  

A teljes átalakítás 1996 júniusának második felében kez-

dődik. Erről az időről nézzünk egy riportrészletet a Köznevelés 

1997. október 31-ei számából: 

„Falakat bontottunk, újakat építettünk, felújítottuk a villa-

mos hálózatot, központi fűtést vezettünk be, zuhanyzókat sze-

reltünk fel, zenetermeket alakítottunk ki. A földszinten a nép-

táncosok számára termet hoztunk létre négymillió hétszázezer 

1996. 
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forintból. Ezt csak úgy érhettük el, hogy összesen mintegy száz-

húsz ember dolgozott itt – ingyen.  

Az öregebbek gereblyéztek, a fiatalabbak azonban nagyon 

nehéz munkát végeztek. Térítésmentesen megkaptuk a szüksé-

ges gépeket is.”  

Néhány hónap alatt, nagyon sok ember áldozatos, megfe-

szített, önkéntes munkája következményeképpen, részben ado-

mányként, részben kölcsönkapott, részben pedig jótékonysági 

koncert bevételéből vásárolt hangszereken 1996 szeptember 

13-án megkezdődik a gyermekek zenei képzése, immár hazánk 

(és Közép-Európa) első egyházi fenntartású alapfokú művé-

szetoktatási intézményében.  

Az ünnepélyes tanévnyitón a Magyar Rádió Gyermekkórusa 

alapító tagjainak vegyes kara énekel Botka Valéria és Csányi 

László vezényletével, orgonán Ella István működik közre. 



21 

 

A tanévet és az iskolát Honthi Mária államtitkár nyitja meg, 

a napot Kobzos Kiss Tamás és a Musica Historica programja 

zárja. 
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A református iskola újraindulása egész városunknak javára 

válik.  

A miértre a választ akár Shakespeare-nél is megtalálhatjuk. 

Ócsai Judit, iskolánk első igazgatója a Tinódi 1996/97-es év-

könyvében tőle idéz:  

 

„Az ember, aki legbelül zenétlen  

S nem hat rá édes hangok egyezése,  

Az kész az árulásra, taktikára  

S szelleme tompa, mint az éjszaka,  

S érzelme komor, mint az Erebus:  

Meg ne bízz benne. Hallgass a zenére.”  

Shakespeare: Velencei kalmár  
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Majd így folytatja:  

„Az első érdemes hang Isten hangja volt a világmindenség 

történetében. Iskolánk alaphangja, alapdallama eredeztethető 

innen is. Édes hangok egyezése, az érdemeseké. Református 

eme iskola. Ez nem többet, de nem is kevesebbet jelent, mint 

450 éves született és őrzött hagyományt, magyar karaktert. 

A reformáció népe fedezte fel az anyanyelven éneklés örö-

mét. Pedagógiánk szempontjai között ott kell lennie mindenko-

ron a szolgálat indulatának is, mely nyomán megtapasztalhat-

juk, hogy nem hiábavaló a mi fáradozásunk.”   

1996 november 10-én isko-

lánk zászlóavató ünnepségét 

tartjuk, ahol hazai és külföldi 

szervezetek képviselői tűzik fel 

szalagjaikat a Tinódi zászlajára. 

Isten Igéjét Czövek Olivér zsi-

nati tanácsos hirdeti.  

Az iskola kertjében emlék 

tölgyfát ültet Czövek Olivér, 

Ócsai Judit igazgató és  

Hajdú Zoltán iskolaala-

pító lelkész.  
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Az általános iskolai képzés újraindítása 

iskola alapításának ötödik évfordulójára rendezett 

ünnepségen a fenntartó presbitérium újabb jelen-

tős határozatot hoz. Művészeti alapiskoláját 

(melyben mind a négy művészeti ág elérhető: zeneművészet, 

táncművészet, színjátszás, valamint képző- és iparművészet) a 

2002-2003-as tanévtől kezdve új feladattal bővíti: nyolc osztá-

lyos általános iskolai oktatással.  

Mivel ez a feladat to-

vábbi tantermeket igényel, 

az iskola egy megvásárolt 

szomszédos telken két-

szintes, nyolc tantermes, 

új szárnnyal bővül.  

április 28. 

az ünnepé-

lyes alapkőletétel idő-

pontja. (Az alapkő helye 

mai napig látható: a főbe-

járaton belépve jobbra.) 

Az általános iskolai ok-

tatás újraindításával a  

református egyház Enyingen is visszahelyeztetik végre félév-

ezredes jogaiba, s felelősen munkálkodhat a gyermekek javára 

és Isten dicsőségére.  

Az általános iskolai oktatás újraindításával kiteljesedett az 

oktató - nevelő munkában rejlő lehetőség. Ez újabb feladatot 

és felelősséget ró a kibővült tantestületre. 

Az 

2002. 
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Az alapkő letétele után alig több mint négy hónappal, az ál-

lamosítás után pedig 54 évvel az új épületszárnyban ismét 

megindul a református általános iskolai oktatás – igaz, egy-

előre csak alsó tagozattal.  

2003-ban tovább bővül intézményünk: teljessé válik az okta-

tás, mert mind a nyolc évfolyamunk fogad diákokat.  

2004-ben közösen ünnepelhetünk lengyel testvéreinkkel  

iskolánk születésnapján. Ebben az évben csatlakoznak orszá-

gaink az Európai Unióhoz.  

2004 decemberében a rézfúvós együttesünknek immár 10. 

születésnapjáért adhatunk hálát.  
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Az egyéni törődés a pedagógusok, szülők-gyermekek folya-

matosan épülő és gondozott kapcsolata mellett speciális foglal-

kozásokban is megnyilvánul. A fejlesztő foglalkozásoktól 

kezdve a tanulmányi és osztálykirándulásokon túl, a színház és 

hangverseny látogatásokon át, az egyéni és csoportos versenye-

ken és rendezvényeken keresztül segítik a személyiség kitelje-

sedését. 

Az általános iskolai ok-

tató-nevelő munka ered-

ményességének egyfajta 

visszajelzései a tanulmá-

nyi és sportversenyeken 

való sikeres szereplések.  

A kisrégió iskoláival 

együttműködve rendsze-

resen nyílik alkalom meg-

mérettetésre. 
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A református iskolák tanulmányi munkájának kapcsolatát 

reprezentálják a tehetséggondozó levelező tanulmányi verse-

nyek, a nagykőrösi Arany János Gyakorló Általános Iskola és 

a tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és 

Gimnáziuma szervezésében. 

 

Büszkeséggel tölt el bennün-

ket, hogy minden tanévben 

volt-van diákunk, akik orszá-

gos versenyen első helyezést 

érnek el, és őket az „Iskolánk jó 

híréért” érdeméremmel jutal-

mazhatjuk.  
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A művészetoktatás területén a 2007-es év fontos fordulópon-

tot jelent. Ebben az évben iskolánk az Alapfokú Művészetokta-

tási Intézmények Szakmai Minősítő Testülete által lefolytatott 

minősítési eljárása során elnyeri a „Kiválóra minősített alap-

fokú művészetoktatási intézmény” címet.  

Mind a négy művészeti ágon kiválóra minősítik az oktatást: 

zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti, vala-

mint színművészet- bábművészet ágon.  

A művészetoktatás minősítését követő évben vonul nyug-

díjba iskolánk alapító lelkész-igazgatója, Hajdú Zoltán, de 

előtte még testvériskolai szövetséget köt a Passau melletti 

Vilshofen zeneiskolájával, hogy a tinódis diákok állandó kül-

földi fellépéseinek térképére Németország is felkerüljön.  
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 Hajdú Zoltán és felesége, Éva asszony iskolaalapítói, vezetői 

munkájukkal nem csak az enyingi reformátusok körében vív-

tak ki tiszteletet maguknak. 

Utódjául Szabó Szilárd történelem-földrajz szakos tanárt vá-

lasztja a presbitérium, aki a felső tagozat indulása óta a Tinódi 

pedagógusa. 

 

Az évek során tanulóink és tanáraink rendszeresen adnak 

házi koncerteket, vesznek részt helyi és országos ünnepsége-

ken és versenyeken, belföldi és határon túli gyülekezeti kiszál-

lásokon, de említhetjük a havonta megrendezett zenés családi 

istentiszteleteinket is.  
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2008-ban Hajdú Zoltán és felesége, Éva „néni” nyugdíjba 

menetelével „örökölt” rendezvények többségét folytatjuk. A 

rendezvényeket, versenyeket igyekszünk a kor kihívásainak 

megfelelően frissíteni és kiegészíteni. 

 

Új hagyomá-

nyok, verse-

nyek is kerül-

tek a palettára, 

de továbbra is 

fő célunk a ke-

resztyén érték-

rend közvetítése.  
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Amíg Isten kegyelméből működhet iskolánk, igyekszünk 

missziós feladatainkat a lehető leghitelesebben ellátni.  

2012-ben sikerül megvásárolnunk az addig használt torna-

szobát. 

2014-ben nagyszabású épület-energetikai felújítást hajtunk 

végre a főépületben, ami hozzájárul a még takarékosabb mű-

ködéshez.  

Az iskola épületeinek modernizációja, fejlesztése folyama-

tos, évről-évre szépül intézményünk és környezete. 

A kor kihívásaihoz a nevelés-oktatás területén is alkalmaz-

kodni kell. Pedagógusaink módszertani repertoárja folyamato-

san bővül. Digitális eszközöket is mind nagyobb arányban al-

kalmazunk az oktatás során, intézményünkben már hét interak-

tív tábla-rendszer működik. Tudjuk: a jövőben is újabb és újabb 

kihívások, feladatok várnak ránk. Istenben bízva optimistán né-

zünk előre. Különösen, ha olyan szabadulás-élményeink is 

vannak, mint a 2015. május 15-ei iskolatüzet követő.  
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Pünkösdi lángnyelvek 

303 helyen szerepel tűz a Szentírásban Mózes első könyvétől 

a Jelenések könyvéig. 113 alkalommal pedig a láng szó – szin-

tén az első könyvtől az utolsóig. Igaz, ez utóbbiban már a lán-

goló harag, vagy a lángos is benne van. Az égő, de el nem égő 

csipkebokor, melyből Mózes először hallotta az Úr hangját, 

vagy a lángos, mellyel a teljes egzisztenciális válságba jutott 

Illésnek az újrakezdés erejét adta Isten, úgy vezetik a figyel-

münket lentről felfelé – a láthatótól Isten láthatatlan világának 

irányába –, ahogyan a lángokat kísérik aggódó tekintetek a 

földtől az ég felé. 

2015 áldozócsütörtökén a 64-es főút mentén élő gyülekeze-

tekkel közösen tartunk úrvacsorás istentiszteletet a templom-

ban. A szeretetvendégség után örömteli fáradsággal zárjuk be 

az iskolát, hogy reggel szokott körülmények között folytassuk 

a tanítást. De reggel nem folytatunk a szokott körülmények kö-

zött semmit sem. 

6 óra előtt sűrű füst száll fel a padlásról és a lángoló fa semmi 

máshoz nem hasonlítható pattogása hallatszik. 



34 

 

Egyik diákunk nagybátyja riasztja a siófoki tűzoltókat, akik 

pillanatok alatt megérkeznek és megfékezik az elektromos zár-

lat okozta tüzet. 

A 2015. május 15 utáni napokban a kétségbeesés mélységé-

ből Isten szabadító hatalmának megtapasztalásáig hosszú utat 

járunk be. Ezen az úton viszont számtalan útitársunk akad. 

Gyülekezeti tagoknak és benne diák, munkatársi és szülői kö-

zösségünknek, egyházi vezetőinktől kezdve városunk felelős 

tisztségeit felelősen viselő hivatalnokain és vállalkozóin át kö-

zelebbi és távoli jótevőinkkel, az Emberi Erőforrás Minisztéri-

umával bezárólag nagyon sokan szegődnek mellénk – kétkezi 

munkával és pénzbeli segítséggel. 

Pünkösdre már nem tudjuk nem észrevenni, ami a szemünk 

elé tárul: ahol Isten Szentlelke jelen van, ott az aggodalmasko-

dás alól teljesen felszabaduló közösség élhet tovább. Mire pe-

dig az utolsó nyomot is eltüntetjük, a Tinódi sérült épületszár-

nya szebb és korszerűbb, mint a tűz előtt. Azóta is hálásak va-

gyunk ezért a Szentháromság Istennek és köszönettel emléke-

zünk segítőinkre. 
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Az elsők: 

 Az iskolaépület első felújítása, 1996 nyara 

 

 Első tantestületünk, 1996. 

 
Véninger Sándor (szintetizátor), Dobozi Dezső (ütő), Fülöp Rita (néptánc), Györkös  

Ildikó (zongora), Juhász Lívia (szolfézs), Ócsai Judit ig. (zongora, orgona), Csukor Zsolt 

(gitár), Hortobágyi István (néptánc); Demény István (rézfúvós), Bálint Győző (szolfézs) 
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 Első kiadványunk: Sudár Balázs és Csörsz Rumen István: 

„Trombita, rézdob, tárogató…” A török hadizene és  

Magyarország 1996. 

 

 Első fellépésünk: 1996. december 7-én a helyi Videoton 

üzemben  

 

 1997-ben a 850 éves Moszkva Város Zeneakadémiájának 

Diákkórusa ad felejthetetlen koncertet templomunkban, 

Budapest után egyedüli vidéki fellépésként. 
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 Első születésnapunk: 1997. április 30. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Első külföldi szereplésünk: 1998. november 8. és 14. kö-

zött Hollandiában négy kisvárosban adunk hangversenyt 

és táncolnak néptáncosaink.  
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 Első jótékonysági koncertünk: 1998. november 30-án ta-

náraink és diákjaink részt vesznek az enyingi Művelődési 

Házban rendezett jótékonysági rendezvényen, melyet az 

árvíz sújtotta kárpátaljai gyermekek megsegítésére ren-

deznek. 

 

 Első nemzet(részek)közi néptánc táborunk: 2000-ben a 

Dióbél tánccsoportunkkal az erdélyi Kalotaszentkirályon. 

 

 Első bánffyhunyadi szolgálatunk: tanáraink 2000. szep-

tember 23-án a Ravasz László Emléknapok keretében ad-

nak hangversenyt a hunyadi református templomban.  

 

 Első rádiós szereplésünk: 2000. október 31-én élő adásban 

a Kossuth rádióban rézfúvósaink szólalnak meg az Ádán-

don tartott reformációi istentiszteletről.  

 

 Első tévés szereplésünk: 2000. december 3-án, advent 

első vasárnapján a közszolgálati televízió közvetíti taná-

raink, diákjaink és az Enyingi Városi Vegyes kar közös 

szolgálatát templomunkból. 
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 Első ballagó általános iskolai osztályunk: 2004-ben, 56 

évvel az 1949-es államosítás után 

Első sor: Szűcs Anna, Takács Erika, Gergye Katalin, Csernus Alán 

osztályfőnök, Szente Melinda, Boda Krisztina. Második: Hajdú Zoltán 

Levente (református hittan), Hajdú Zoltán lelkész-igazgató, Koncz Gá-

bor, Marosvölgyi Attila, Kovács Zoltán, Kaszoni Arnold, Miljánovits 

György, Dózsa István (római katolikus hittan), Szabó Szilárd (történe-

lem-földrajz-informatika) Hátsó: Juhász Ágnes (tanítónő), Bozsoki-

Sólyom Eszter (magyar), Katóné Szántó Márta (rajz-festészet), Purger 

Mercédesz (matematika), Latzin Anikó (angol), Grábner Tímea (test-

nevelés), Sáriné Rádi Zsuzsa (ig. h.) és Szentpéteri Klára (fizika-ké-

mia) 

 

 Első hangfelvételünk: 2004-ben a Balassi évfordulóra 

dupla CD-t adunk ki. A korabeli muzsikát az Enyingen 

már régóta ismert Kobzos Kiss Tamás és a Musica 

Historica Együttes játssza.  
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Hagyományaink 
Enyingi Török Bálint Napok 

Az Enyingi Török Bálint Napokat 1992-ben hívja életre gyü-

lekezetünk. Az első alkalmával került sor – többek között – a 

névadó (azóta is egyetlen) kültéri szobrának felavatására a 

cintériumban (templomkertben) 

Később iskolánk átveszi az ünnepség szervezését. A változa-

tos, minden korosztály számára érdekes programokkal kezdet-

től fogva az egész várost várjuk. 
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Zene Világnapja 

Október 1-jén a templomban rendezett koncerttel emléke-

zünk a Zene Világnapjára. Tanárainkon és diákjainkon kívül a 

koncert színvonalát vendégművészeink is emelik. 
 

Alsó képen: Szotyori Nagy Gábor (balra) orgona és 

Demény István rézfúvós tanáraink 
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Szüreti mulatság 

Az októberi szüreti mulatságot mindig a néptánc tanszak 

nyitja. Ilyenkor iskolánk 

néptáncos csoportjai mu-

tatkoznak be.  

A program máso-

dik felében a szüret-

tel kapcsolatos 

ügyességi és művelt-

ségi vetélkedőn vesznek 

részt növendékeink. 

 

Mikulás koncert 

Minden év decemberében – 

kicsik és nagyok nagy örö-

mére – hozzánk is megérke-

zik a Mikulás. Ilyenkor nö-

vendékeink és tanáraink vi-

dám hangulatú koncerttel 

köszöntik. (Képünkön csak a 

Krampusz nem vidám hangu-

latú.) 
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Adventi vásár  

Valamennyien nagyon várjuk a téli szünet előtt megrende-

zésre kerülő karácsonyi vásárokat. Szülők, gyerekek és peda-

gógusok kézműves munkáit lehet itt megvásárolni igazi vásári  

hangulatban. A bevételek az osztálypénzt gyarapítják. 

Farsangi koncert 

A farsangi koncert mindig a vidámság jegyében telik.  

A kabaré elemekkel feldobott koncerten diák és tanár együtt 

csal nevetést 

mindannyiunk 

arcára. A ze-

nei tanszakok 

műsorszámait 

hallva a „ko-

molyzene” ki-

fejezés is átér-

tékelődik. 
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Március 15-ei népdaléneklő verseny 
Gyülekezetünkben 1992 óta a hagyományos népdaléneklő 

versennyel köszöntjük a ’48-as forradalom és szabadságharc 

ünnepét – kistérségi és környékbeli református iskolák részvé-

telével. 1997 óta iskolánk szervezésében szólisták, énekkettő-

sök, éneklőcsoportok ifjú dalosai mutatkoznak be a népes kö-

zönség előtt. A résztvevőket szakmai zsűri értékeli. 

Születésnapi tanulmányi és  

művészeti verseny 
2003 óta minden áprilisban megrendezzük. Itt is a környék-

beli iskolák tanulói méretik meg magukat. Általában tíznél 

több iskola körülbelül 100 diákja látogat el ilyenkor hozzánk. 

Iskolai születésnap 
Délelőtt sportnapon vesznek részt tanulóink: futóverseny, já-

tékos sportvetélkedők, foci és zsinórlabda. A délután az isko-

lánk születésnapjának megünnepléséről szól. A műsort isko-

lánk néptáncosai, zenészei, vendég néptáncosok és zenészek 

adják. Itt történik meg a leendő elsősök köszöntése és bemuta-

tása. A napot mindig a várva-várt tortázás zárja. 

Bang-Jensen emlékkő koszorúzása 
1956 egyik méltatlanul elfeledett mártírja Povl Bang-Jensen 

dán ENSZ diplomata. 2012-ben állítunk neki emlékkövet (öku-

menikus összefogással). Az akkori ünnepségen Tom Nørring 

dán nagykövet és Nagy András, Bang-Jensen életrajzírója is 

vendégünk. Drámás diákjaink a dán diplomata életét adják elő 

az ünnepségen. Javaslatunkra azóta október 23-án egy tinódis 

és egy állami iskolás 8.-os diák is koszorúz. A szikla Lédig 

Gyula presbiterünk, a tábla id. Kató Balázs tanárunk adománya.  
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Kiadványaink, munkáink 
 

– Naptár: A rajz-festészet tanszakra járó gyerekek rajzaiból, 

festményeiből állítottunk össze. 

– Bibliai Kifestő: 10. születésnapunkra válogattuk bibliai tör-

ténetekből készült gyerekrajzokból. 

Ez a kifestőkönyv sok kisgyereknek segített a tanulásban, 

rajzi és íráskészségük fejlesztésében, és vitte hírünket sokfelé 

zenész-táncos gyerekeink utazásai során. 

– Hímes Dominót: Kitartó munkával és lelkesedéssel készítet-

tük festett református mennyezetkazetták képeiből. A játék se-

gíti a gyerekek eligazodását a ránk hagyott mennyezetkazetták 

felismerésében, képi memóriájuk fejlesztésében, hitük elmélyí-

tésében. 

– Hímes Szinezőt is állítot-

tunk össze, lehetőséget adva 

így azoknak a gyerekeknek 

is átélni a színek, formák 

gazdagságát, akik csak ki-

színezik az alkotott képeket, 

és ily módon játékos formá-

ban őrzőivé válhatnak motí-

vumkincsünknek. 

A gyerekek alkotókedvé-

nek, tehetségének nyomát 

nap, mint nap láthatjuk épí-

tett környezetünkben is. 

A Mese Udvar a tinódis 

gyerekek örömére készült, ők festették a falakra a hatalmas ké-

peket vidám környezetet biztosítva az udvaron töltött játékhoz. 
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A Kálvin Kuckó kialakítása is – a fenti kiadványainkhoz ha-

sonlóan – a gyerekek és a rajz-festészet tanszak vezetője, Ka-

tóné Szántó Márta keze nyomát dicséri. 

 

2009-ben, Kálvin János születésének 500. évfordulójára ké-

szült el. A betűszó jelentése: Képzőművészeti ÁLlomás 

VIdám Nebulóknak.  

A sokszínű foglalkozások számára lehetőséget biztosító vidám 

tér (jobbra látható a fejlesztő szoba) és a Kálvin Kuckó kiala-

kítása a gyerekek képzőművészeti fejlesztését szolgálja. 

De tinódis gyerekek munkáival nemcsak az iskolában talál-

kozhat az Olvasó. 
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A gyermekrendelő falait is az ő képeik díszítik, hogy a beteg 

gyerekek meseképek között várakozhassanak. 

A Pedagógiai Szakszolgálat felújított épületében is diákjaink 

hatalmas falfestményei várják a térségből odalátogató gyereke-

ket és szüleiket. 
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Visszapillantó 
avagy a Tinódi öregdiákjaink párás tükrében 

 

 Hajdú Sarolta Rege 

Olyan hihetetlen, hogy eltelt 20 év! Büszke vagyok, hogy ott 

lehettem a Tinódi indulásánál. Szüleim révén az első pillana-

toktól kezdve részese lehettem az iskola megszületésének, és 

jó darabig fejlődésének is. 

Életemre nézve nagyon meghatározó élményekkel gazda-

godhattam Enyingen gyerekoromban. Sok dolgot tanulhattam 

ott, ami eddigi egész életemben elkísért. Szerettem a Tinódiba 

járni, büszke voltam, hogy ott tanulhatok. Teljesen más volt ott 

a légkör, mint amit azt megelőzően tapasztalhattam iskolákban. 

Én igazán több tanszak munkájába bepillantást nyertem: fu-

rulyáztam, zongoráztam, orgonáltam, kicsit doboltam is, és 

persze néptáncoltam. Minden érdekelt.  

Sok jó tanárt, pedagógust ismerhettem meg. Ócsai Juditot, 

Demény Istvánt, Juhász Líviát, Teleki Miklóst, Dobozi Dezsőt, 

Paár Tibort.  

A Tinódiban eltöltött évek után, a Fóti Népművészeti Szak-

középiskolába mentem, majd a Magyar Táncművészeti Főis-

kolára. Profi táncművészként dolgoztam a Honvéd Együttes-

ben, a Budapest Táncegyüttesben, majd a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes szólistája lettem.  

Bejárhattam a fél világot a magyar néptánccal. 

Most a kislányommal vagyok, és néptáncot oktatok 5 cso-

portban. Emellett férjemmel, Zámbó István Tyupi, Príma 

Primissima Díjas táncművésszel vezetjük a saját társulatunkat. 
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Sajnos nem tudok részt venni a születésnapodon, kedves Ti-

nódi, de köszönöm az útravalót, amit kaptam! Minden jót kívá-

nok az akkori és a mostani diákoknak, tanároknak! 

 

Kató Bálint  

– Milyen emlékeid vannak az iskoláról? Szerettél ide járni? 

– Jó érzés visszaemlékezni, szerettem a Tinódiba járni. 

– Melyik tanszakra jártál, kik voltak a kedvenc tanáraid? 

– Dob szakra jártam Dobozi Dezső tanár úrhoz. Szerettem a 

vidám, jó hangulatú és mégis hasznos óráit. Kedvenceim vol-

tak: Juhász Lívia szolfézs órái, Ócsai Judit zongora órái.  

– A mai gyerekeknek mit üzennél, megérte a kitartás?  

– Visszagondolva, talán jó lett volna többet gyakorolni, komo-

lyabban venni. Érdemes kitartóan fejleszteni magatokat, ha 

őszintén muzsikálással szeretnétek foglalkozni, bármilyen mű-

faj is az. 

– Milyen sikereket értél el, oszd meg velünk, hogy mi is örül-

hessünk!  

– Könnyűzenét játszom. Szerencsés vagyok, mert kiváló em-

berekkel zenélhetek, zenéltem együtt. Ismert művészek, akik-

kel zenéltem: Ferenczi György, Póka Egon, Deák Bill Gyula, 

Tátrai Tibor, Pap Gyula, Zalatnai Sarolta, Heincz Gábor Biga, 

Torres Dani. 

– Hogyan élsz, mik a terveid a jövőben? 

– Jelenleg Dánia és Norvégia között közlekedő komphajón ze-

nélek egy hattagú magyar zenekarral. Boldogan élek a csalá-

dommal, feleségemmel és két gyermekünkkel, hála Istennek. 

A testvéremmel közösen működő saját zenekarunk a jövő, ez a 

legfontosabb, ezen dolgozunk. 
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Megyeri Zoltán 

Sziasztok! 

Megyeri Zoli vagyok, az iskola volt tanulója. Engedjétek 

meg, hogy bemutassam pár sorban a Tinódi és a köztem lévő 

kapcsolat eddigi 18 évét. 

8 éves voltam, és elhatároztam, hogy zenélni tanulok. Így 

léptem át 1998-ban először a Tinódi kapuit, amely akkor még 

zeneiskolaként működött. 

A gyermekkoromban hallott jellemző zenei stílusok hatására 

(blues/rock) szívem szerint a gitár tanszakot választottam 

volna, hogy reprodukálhassam az akkoriban rám hatást gyako-

roló zenéket. Sajnos (vagy nem sajnos) a feltételek nem tették 

lehetővé, hogy ezen a hangszeren tanuljak, így hirtelen dönte-

nem kellett, hogy mit válasszak gitár helyett. Ebben segítsé-

gemre volt Deákné Marika néni, aki körbevezetett és így bepil-

lantást nyerhettem az éppen zajló tanórákra.  

Így lettem végül Teleki Miklós orgonaművész növendéke, 

aki zongorát tanított nekem két éven keresztül. Miklós klasszi-

kus zenész révén megismertette velem, hogy a könnyűzenén túl 

is van élet. Segített abban, hogy hogyan kell egy komolyzenei 

művet megérteni, ezáltal élvezettel hallgatni. Úgy gondolom 

ezt a mai világban elsajátítani nem egyszerű feladat, és hálás 

vagyok azért, hogy ez nekem akkor megadatott! 

Lévén, hogy nem a zongora, és nem dallamhangszer lett az, 

amiből végérvényesen színpadképes tudást szereztem, örülök 

neki, hogy így döntöttem, hiszen még ha az ember a dobok mö-

gött foglal is helyet, elengedhetetlen számára egy dallamhang-

szer ismerete is. 
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Két év zongoratanulás után ideiglenesen elhagytam a hang-

szeres pályát, és Paár Tibor növendékeként néptáncolni kezd-

tem. Tibor hihetetlen energikus személyiség volt. A hangulatos 

órákon és fellépéseken kívül betekintést nyerhettem általa a 

rendezvényszervezés fortélyaiba is. (Ezeket később, zenekari 

koncertek szervezése kapcsán kamatoztathattam.)   

Egy meghatározó emlék számomra ezzel kapcsolatban a Ti-

nódi 8. születésnapja 2004-ben, amely egybeesett Magyaror-

szág Európai Unióhoz történő csatlakozásával. Ekkor lehettem 

részese először egy ilyen folyamatnak. Később Tibor révén ju-

tottunk el az ütő tanszak növendékeivel több, nagyobb állami 

rendezvényre is. 

Négy év néptáncolás után döntöttem úgy, hogy tanszakot vál-

tok. Ekkor indult a Tinódiban az általános iskolai oktatás. Úgy 

döntöttem, a nem hangszeres tanulmányaim utolsó két évét is 

itt folytatom. Felkerestem Dobozi Dezső bá’ -t (ahogy min-

denki ismeri), hogy dobolni szeretnék. A zongora- és a szolfézs 

órák által már nem volt idegen számomra a ritmika világa, de 

gyors fejlődésemet Dezső bá’ oktatási és pedagógiai módsze-

rének köszönhettem. Megszeretette velünk a hangszert annyira, 

hogy amikor csak lehetett - szünetekben, iskola után - a dobte-

remben töltöttük a szabadidőnket. Segítségével egy év alatt el-

jutottam arra a szintre, hogy Potesz Balázzsal és Zurhold Phi-

lippel egy triót alkotva egy, majd később több országos verse-

nyen vehettem részt, melyeket soha nem felejtek el!  

Számtalan hazai és külföldi rendezvény, verseny és az ezek-

kel járó utazások jellemezték az ütőtanszak működését. Több 

állami rendezvényen (Kossuth tér, Ötvenhatosok tere) valamint 

Puskás Ferenc temetésén is részt vett a dobos alakulat. A ver-

senyek/találkozók alkalmával alig akadt olyan alkalom, ahol ne 
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valamilyen minősítéssel (arany/ezüst/bronz) öregbítettük volna 

az iskola, az ütő tanszak és Dezső bá’ hírnevét.  

Örülök, hogy Dezső bá’ keze alatt kezdhettem el tanulni. 

Megtanított arra, hogy ne csak dobosok, hanem zenészek le-

gyünk! Érezzük és váljunk eggyé a zenével! Nem a mennyiség, 

hanem a minőség a lényeg! Ezek alapján zenélek ma is! Ezúton 

is köszönöm Neki! 

Ütő tanszakos élményeim nagy részét már a gimnáziumi 

éveim alatt szereztem. Állandó visszajáró vendégei voltunk az 

iskolának Simon Kristóf barátommal, akivel itt ismerkedtem 

meg, együtt kezdtük a dobolást és éltük át a fenti élményeket, 

valamint továbbtanulásunkat követően is egy padba sodort 

minket az élet. 

Gyermek- és tinédzser korunk meghatározó helyszíne volt a 

Tinódi. Ide mindig úgy tértünk vissza, mintha a második ottho-

nunk lenne. De talán az is volt, hiszen tökéletesen ezt sugallta 

az, amit annak idején Hajdú Zoltán bácsi és Éva néni megál-

modtak. 

Az érettségit követően főiskolai tanulmányokat folytattam, 

majd villamosmérnökként szereztem diplomát. Jelenleg egy 

multinacionális vállalatnál dolgozom mérnöki pozícióban. 

A zenei pályán is sikereket értünk el azokkal a zenekarokkal, 

melyeknek tagja voltam és vagyok is. És itt meg kell jegyez-

nem, ezekben a zenekarokban - rajtam kívül - mindig volt pár 

ex-Tinódis!  

Kívánom a jelenlegi diákoknak, hogy találják meg azt, ami 

örömet okoz számukra. Ebben a Tinódi a legjobb hely, hiszen 

kínálatban nincs hiány. 

Amit az életben más munkának hív, az legyen Nektek szóra-

kozás!  
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Kovács Márton 

Sziasztok! 

Mikor a Tinódiba kerültem, 5. osztályos tanulóként kezdtem 

a felső tagozatot. Előtte Székesfehérváron laktunk, így ott is ta-

nultam alsóban, ezért a többiekkel ellentétben én nem ismertem 

az osztálytársaimat. A beilleszkedés viszonylag könnyen ment, 

így azt kell mondanom, alapvetően szerettem oda járni. 

Az osztálytermünk a földszinten, közvetlenül a lépcső mel-

letti terem volt, úgy emlékszem, hogy csak 7. vagy 8. osztály-

ban kerültünk át a másik oldalra, a mosdó mellé. Eleinte az ak-

kori Török Bálint Általános Iskolába (amit mi egyébként csak 

röviden „törökbélának'” hívtunk) jártunk át tesiórára, illetve 

ebédelni is. A tornaszobát azt hiszem már akkor is használtuk 

időnként, de a saját ebédlő használatára csak később került sor, 

ami jelentősen megkönnyítette olyan ellenünk irányuló verbális 

támadások elkerülését is, mint pl. a „Na, megjöttek a Jedik!”.  

Ezen kívül persze kényelmesebb is volt, hogy nem kellett 

napi rendszerességgel átjárkálni. Akkoriban még a suli mögötti 

nagy terület sem volt szabad, de igazából már nem is emlék-

szem, hogy mi volt ott, csak arra, hogy szépen eltakarították. 

Az intézmény igazgatója annak idején Hajdú Zoltán reformá-

tus lelkész volt, akit remélem, viszontláthatunk majd az iskola 

születésnapján. Osztályfőnökünk az iskola jelenlegi igazgatója, 

Szabó Szilárd volt, ő tartotta a törit, a földrajzot és az informa-

tikát is. Szerettem ezeket az órákat, talán a történelem érdekelt 

leginkább, úgyhogy mondhatni Szilárd bácsi a kedvenc taná-

raim közé tartozott. A felső tagozatot rajz szakon kezdtem 

Márti néninél, egyrészt azért, mert már alsóban is szerettem raj-

zolni. Nem igazán emlékszem, hogy milyen alkotások születtek 

a kezem alatt, talán még megvannak valahol, de azt tudom, 
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hogy mindig szívesen mentem rajzórára. Másrészt azért a rajz 

szakot választottam, mert azt mondták, hogy akik hangszeren 

tanulnak, azoknak kötelező szolfézs órára járni, ahol egyedül 

kell énekelni és szigorú a tanár. Ez pont az a két dolog volt, amit 

nagyon nem akartam, szigorú tanár, egyedül éneklés... De aztán 

valahogy mégis sikerült rászánni magam, azt hiszem félévkor 

beiratkoztam zongorára, de már pontosan nem emlékszem mi-

ért pont arra.  

Később kiderült, hogy a szolfézs tulajdonképpen nem is olyan 

hátborzongató, mint amilyennek elsőre látszott, néha azért kel-

lett egyedül énekelni, de az akkori szolfézstanár, Homoky Vik-

tor sem volt olyan nagyon szigorú. Persze, azt nem igazán sze-

rette, amikor valaki nem figyelt, pedig kellett volna. Szeren-

csére az én esetemben ilyen probléma nem volt, így az a bizo-

nyos keménykötésű napló is rendeltetésszerűen került felhasz-

nálásra, tehát nem volt szükséges komolyabb fizikai megpró-

báltatásoknak kitenni (tréfa). 

Természetesen Viktor bácsitól sok hasznos dolgot sikerült el-

sajátítanom, így a középiskolában nagy előnnyel indultam a 

többiekkel szemben. A négy év során több zongoratanárom is 

volt, már egyikük sem tanít ott, Győző bácsit leszámítva, de úgy 

emlékszem, hozzá csak rövid ideig jártam az utolsó évben. Sze-

retném megemlíteni még Szotyori Nagy Gábor orgonaművész 

nevét, azt pontosan nem tudom, meddig tanított, 1 vagy 2 évig 

azt hiszem, de neki is sokat köszönhetek. Ezenkívül még Teleki 

Miklós orgonaművésztől, az intézmény egykori tanárától ma-

gánúton vettem zongoraórákat, ő is rengeteg segítséget nyújtott 

számomra, hogy sikeresen felvételt nyerjek a székesfehérvári 

Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskolába. 
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A szakközépiskola befejeztével felvettek a Liszt Ferenc Ze-

neművészeti Egyetem (közismertebb nevén: A Zeneakadémia) 

klasszikus zongora szakára, ahonnan aztán egy év elteltével át-

jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Ka-

rára, ahol jelenleg a klasszikus zongoraművész mesterszak első 

évfolyamán tanulok. Emellett a nagykőrösi Weiner Leó Zene-

iskolában dolgozom, mint óraadó zongoratanár. Általános isko-

lásokat tanítok, 2. osztályostól 8. osztályosig, így ebből a szem-

pontból kicsit a volt tanáraim helyében érzem magam, akik ta-

lálkoztak az akkori zongoratanulmányait kezdő énemmel.  

Számomra nem a zeneiskolai zongoratanárrá válás a legfőbb 

életcél, de mindenesetre érdekes élmény ezt is megtapasztalni. 

Az iskola születésnapján szívesen részt veszek, úgyhogy aki 

esetleg ennél többre kíváncsi, az nyugodtan keressen meg, ott 

leszek! 

Hogy megérte-e a kitartás? A válaszom egyértelműen igen. 

A zenésszé válás sok lemondással, áldozattal és rengeteg be-

fektetett energiával jár. Véleményem szerint ez nem egy 

szakma, amit ha megtanultunk, akkor munkaként végezzük a 

munkahelyünkön. Zenésznek lenni sokkal inkább hivatás, vagy 

életvitel, amihez természetesen szükség van egy egyfajta ve-

lünk született adottságra is, de ezt szorgalom és kitartás nélkül 

képtelenség tovább kamatoztatni.  

Viszont akinek komolyabban felkelti érdeklődését a zene, és 

emellett hajlandó elegendő időt és energiát áldozni a zenetanu-

lásra, esetleg ezt képes közép- és felsőfokon is folytatni, az egy 

rendkívül izgalmas, változatos, folyamatosan újabb és újabb 

kihívásokkal teli világban találja magát, melyet valójában 

semmi sem képes pótolni. Ezért a mai gyerekeknek azt üzen-

ném, aki még nem tette, mindenképpen próbálja meg felfedezni 
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a zenélés, a hangszeren való játék élményét. Aki pedig elég te-

hetséget és elhivatottságot érez magában, hogy a zenével ko-

molyabban is foglalkozzon, ne féljen belevágni, idővel a zene 

képes kárpótolni a rengeteg fáradozásért! 

 

Simon Kristóf 

– Milyen emlékeid vannak az iskoláról? 

– Csak jó. 

– Szerettél ide járni? 

– Számomra nagyon furcsa volt, ahogyan a Tinódiba kerültem, 

hiszen akaratom ellenére hoztak át ebbe az intézménybe szü-

leim a 7. osztály félévekor. Itt meg kell jegyezni, hogy az iskola 

felső tagozatának ez volt az első féléves fennállása, így egy fé-

lig kész osztályba kerültem. Mindig is szerettem ellenezni min-

dent, de önmagában itt sem tudtam mit tenni, és az első pár nap 

ellenállás után sikerült beilleszkednem az osztályközösségbe, 

diáktársaim is elfogadtak. Elképesztő 1,5 év kerekedett egé-

szen ballagásig . 

– Melyik tanszakra jártál, kik voltak a kedvenc tanáraid? 

– Köztudott, hogy a mi osztályunk nem az egyszerűbbek közé 

tartozott, így hát nem emelnék ki a pedagógusok közül egyet 

sem, mindenkit nagyon szerettem és köszönök nekik mindent! 

A dob tanszakra jártam, Dezső bácsi növendékeként. Azt hi-

szem az volt az a pont az életemben, amikor valami megválto-

zott, mikor először beülhettem dobórára. Köszönöm! 

– A mai gyerekeknek mit üzennél, megérte a kitartás? 

– Ezt most muszáj pontokba szednem, szóval: 
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1. Nagyon hosszú út áll előttük, ilyenkor még érett fejjel nem 

is tudnak gondolkodni, nem mintha ez idősebben is olyan 

könnyen menne.  

2. Mindig törekedjenek az igényességre, ne csapjanak össze és 

ne hagyjanak félbe semmit. A bizonyítási vágy elsősorban ma-

guknak szóljon, és leljék örömüket abban, amit csinálnak. Le-

gyen az rakéta összeszerelése, egy matekpélda kiszámolása, 

vagy csak kiásni hátul a kertben egy facsemetének a gödröt.  

3. Ha felismerik azt, hogy bizonyos feladatokban jók lehetnek, 

és az eredmény eléréséig megtett út sem elfecsérelt idő, akkor 

nagy esély van arra, hogy boldog életük lesz. 

4. Ne fogadják el azt, amit az arcukba tolnak, kételkedjenek és 

alakítsák ki saját nézőpontjukat/véleményüket.  

5. Mondjanak nemet a kommersz világra! 

6. Ne féljenek. 

7. Legyen hobbijuk és éljenek neki! 

8. Legyenek vevők az újdonságokra! 

9. Legyenek mindig őszinték! 

10. Tanuljanak meg elfogadni és ismerjék el, ha hibáznak! 

11. Ne felejtsék el hitüket! 

– Milyen sikereket értél el, oszd meg velünk, hogy mi is örül-

hessünk! 

– Eljutottam egészen a főiskoláig és jelenleg teljes állásban 

dolgozom. Jól érzem magam. 

– Hogyan élsz, mik a terveid a jövőben? 

– Jelenleg Siófokon élek a családommal. A szakdolgozatom 

leadása után szeretnék albérletbe költözni, jó szakember lenni 

a munkámban és családot alaptani. És persze továbbra is élni 

imádott hobbimnak, a dobolásnak.  
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Szűcs Anna 

 

Kedves Tinódisok! 

 

Emlékeim: Én az általános iskola indulásakor lettem tinódis, 

az első 8.-os osztályban. De a művészeti suliba első osztályos 

koromtól jártam, először hangszeres oktatásra, később aztán 

Márti néni szárnyai alatt rajz-festészet tanszakra. Szerettem az 

iskolát. Kicsi osztály voltunk, jó barátok. A gimnázium alatt 

még sokszor visszajártam.  

Furulyázni tanultam, de a zene nem volt az én világom. Vi-

szont a rajz órákat nagyon szerettem. Sose felejtem el azt a rajz 

versenyt, amit megnyertem. El se hittem, hogy Márti néni 

imádta a kis szerencsétlen madarakat, amiket rajzoltam. :) 

Én középiskolában is református intézményben tanultam: a 

pápai „Refiben”. Más a közösség, mint más iskolákban. Meg-

tanultunk egymás támaszai lenni, és azt, hogy a tanáraink a ba-

rátaink is lehetnek, nem feltétlenül ellenségek, akik csak a dol-

gozattal fenyegetnek. Ezt tartsátok szem előtt! 

A Refi után Budapesten, a Műszaki Egyetemen diplomáztam. 

Jelenleg Dunaújvárosban élek, és a Hankook Tire Magyaror-

szág Kft.-nél dolgozom, mint minőségbiztosítási mérnök. Sokat 

utazom Európában, mert a beszállítókat ellenőrzöm.  

Szeretek itt dolgozni, szeretem a szakmám. De még van mit 

tanulnom. Mindig is lesz. A multik világában sok a változás, 

úgyhogy nagyon tervezni sem tudok. 

Köszönöm, hogy gondoltatok rám. 
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Szente Melinda 

A zeneiskolás éveimben több tan-

szakra is jártam. Furulyázni tanultam 

Demény Istvánnál – ekkor kezdődött a 

zene szeretete. Majd zongorát is tanul-

tam Draskóczy Eszternél, Teleki Mik-

lósnál és Bálint Győzőnél. Közben Fan-

csali Emőke és Juhász Lívia figyeltek fel az énekhangomra, és 

kezdtek el foglalkozni velem. Sokszor esténként, akár szolfézs 

óra után is. 

Amikor én a zeneiskolát kezdtem, szinte az intézmény még 

csak akkor alapult. Az első évfolyamok között lehettem. Imád-

tam ott lenni! Sokszor egész estig is bent voltunk a barátokkal, 

még ha a zenei óráknak már rég vége volt. Emlékszem, volt 

olyan, hogy anyáék telefonáltak Zoltán bácsiéknak, hogy jöhet-

nek-e értem, mert annyira jól éreztük magunkat. Anya utólag 

mondta el, hogy tudta, hogy jó helyen vagyunk, így nem aggó-

dott értem. 

Minden tanárt nagyon szerettem ott! A mai napig!  

Így – végzett zenetanárként visszatekintve – látom, hogy ak-

kor is mindent megtettek a pedagógusok és a vezetőség is egy-

aránt a gyerekekért. Nemcsak egy adott tanár figyelt ránk, ha-

nem más tanár is terelgetett bennünket, akár a folyosón, akár a 

titkárságról! Zoltán bácsi és Éva néni tekintete mindig árulko-

dott arról, hogy épp miben „sántikáltunk”...  

Hát én már nem is tudom, hány évet töltöttem el a zeneisko-

lában hivatalosan zenetanulással.  Az emlékek összefolynak, 

mert olyan sokat jártam vissza, akár csak beköszönni, vagy kö-

zös munkára… 
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Szerencsésnek mondhatom magam, hogy baráti és szakmai 

kapcsolatot tudtam kialakítani az egykori tanaraimmal, az ott 

dolgozókkal is! 

Zenei sikereim elindítója is a Tinódi volt. Hosszú utat tettem 

meg, de elmondhatom, hogy végzett operaének-művész és ma-

gánének tanár lettem. Több neves helyen énekelhettem Pécsen 

és Budapesten, külföldön is. 

Aki a művészet tanulására és tanítására adja a fejét, az nem 

könnyű pályát választ magának, de megéri azért a szépségért 

küzdeni, amit más embernek adni és tolmácsolni tudunk egy-

egy művön, alkotáson keresztül! 

Remélem, ott tudok lenni az iskola szülinapján és közösen 

együtt ünnepelni az intézményt! 

A Tinódi mindig is az ÉN NAGYBETŰS ZENEISKOLÁM 

lesz, amire mindig szeretettel és hálával gondolok! 

Tisztelettel: Szente Melinda – „Nyuszifül” 

 

  



62 

 

László Veronika 

2003-tól 2008-ig lehettem büszke di-

ákja a Tinódinak. Tudással és biztatással 

felvértezve indultam tovább a Perczel 

Mór Gimnáziumba, emelt történelem és 

irodalom szakra, itt 2012-ben érettségiz-

tem. 

2012-től 2014-ig a Budapesti Gazda-

sági Egyetemen tanultam, majd átjelentkeztem a Pannon Egye-

tem Gazdaságtudományi Karára, ahol közgazdaságtant tanu-

lok, gazdálkodás és menedzsment szakon. 

– Milyen emlékeid vannak az iskoláról?  

– Nagyon szerettem, hogy az iskolában rendszeresen voltak 

koncertek és műsorok, a legjobb élményeim ezekhez kötődnek. 

Sohasem unatkoztunk, mindig valami előadásra készültünk, 

vagy a többi diáknak szurkoltunk, hogy sikeres legyen a pro-

dukciójuk. Egyik kedves emlékem a felsős történelem órákhoz 

kötődik. Szabó Szilárd tanár úr megállapodást kötött az osz-

tállyal, miszerint, ha szorgalmasan tanulunk és rendben zajla-

nak az órák, akkor gyorsabban végére érhetünk a tananyagnak. 

Ezután a fennmaradó órákban kiélvezhettük a „megérdemelt 

jutalmat”, és focizhattunk.  

Másik, számomra kedves emlék harmadikosként történt ve-

lem, mikor is Márti néni először kiválasztotta a rajzomat, és 

kitűzte a fali újságra. Annyira büszke voltam magamra, hogy 

mai napig emlékszem – ha jól sejtem, mindenkinek kint volt a 

rajza, de az összes diák „kiválasztottnak” érezte magát. 

– Szerettél ide járni?  
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– A 2002/2003-as évben kezdődött meg az általános iskolai ok-

tatás a Tinódiban, én is ettől az évtől kezdve ide jártam, szóval 

igazi „öregdiák” vagyok. Nagyon boldog voltam abban a hat 

évben, amit ott tölthettem. Visszagondolva szerintem ennek az 

volt az oka, hogy a többi iskolától eltérően itt nem azt jutalmaz-

ták, ha „kívülről tudtam az anyagot”, hanem a kreativitásért, 

művészeti tevékenységért is ugyan olyan elismerést kaptam, 

mint egy jól megírt dolgozatért. 

– Melyik tanszakra jártál, kik voltak a kedvenc tanáraid?  

– Tanultam zongorát Teleki Miklósnál és szolfézst Homoky 

Viktornál, drámát Egervári Györgynél, néptáncot Paár Tibor-

nál, és rajz-festészet szakra jártam Katóné Szántó Mártához. 

Láthatjátok, próbáltam minden lehetőséget kihasználni, amit 

az iskola nyújtott, és titeket is erre biztatlak, hiszen a művészeti 



64 

 

tanszakokon megszerzett készségeket többet fogjátok hasz-

nálni a későbbi tanulmányaitok során, mint a kötelező tananya-

got. 

– A mai gyerekeknek mit üzennél, megérte a kitartás? 

– Szeretném, ha tudnátok, hogy nem a mostani jegyeitek hatá-

rozzák meg kik és mik is szeretnétek lenni. Ha valamelyik 

tárgyból nem kaptok jó jegyet, de érdekel titeket, akkor ne ad-

játok fel, ezt saját tapasztalatból mondom. Én végzős tinódis-

ként matematikából kaptam a legrosszabb jegyet a bizonyítvá-

nyomba (teljesen jogosan sajnos), az egyetemen pedig az egyik 

legjobb matekos vagyok. 

Tűzzétek ki a célt, gyakoroljatok sokat, és ha először nem si-

kerül valami, ne adjátok fel! 

Milyen sikereket értél el, oszd meg velünk, hogy mi is örül-

hessünk! 

– Ez év szeptemberétől Finnországban fogok tanulni egy sze-

mesztert a Lapland Egyetemen (a Lapland University of 

Applied Sciences) nemzetközi gazdálkodás szakon, amire rég-

óta készültem.– Hogyan élsz, mik a terveid a jövőben?– Most 

éppen egyetemista életet élek Veszprémben, a következő évtől 

diákmentor leszek, és készülök a diploma utáni megméretteté-

sekre is. Persze az egyetemi élet nem csak tanulásból áll, a ba-

rátaimmal töltök sok időt, és a finnországi tanulmányaim alatt 

szeretnék külföldi kapcsolatokra is szert tenni. 
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Szabó Ádám 

– Milyen emlékeid vannak az iskoláról? 

– Kellemes emlékeim maradtak meg az is-

koláról, boldogan gondolok vissza az ottani 

évekre. A mindennapi jó élményeink mel-

lett mindig örömmel vártuk a kiránduláso-

kat, a sport napot, az iskola születésnapját 

és az Enyingi Török Bálint Napokat. 

A legemlékezetesebbek azonban az osztá-

lyok közötti focimeccsek és a sakkversenyek voltak. Ezeknek 

a szervezésében sokszor mi is részt vettünk, talán ezért ezekre 

emlékszem leginkább.  

– Szerettél ide járni? 

– Igen, nagyon szerettem ide járni, szerintem nagyon jó osztá-

lyunk volt és nagyon jó tanáraink voltak. Néha most is vissza-

vágynék! :)  

– Melyik tanszakra jártál, kik voltak a kedvenc tanáraid? 

– Egy évig kerámiára jártam, majd utána 4 évig dobolni (a 4. 

osztályt kezdtem, amikor elindult az általános iskola, ezért én 

csak 5 évig jártam oda). 

Kedvenc tárgyaim a matek és az informatika voltak, így sze-

rintem nem meglepő, ha kedvenc tanáraimnak is Merci nénit és 

Szilárd bácsit tartom. Rajtuk kívül Dezső bácsi óráit szerettem 

nagyon, hozzá néha gimiből is visszajártam dobolni.  

– A mai gyerekeknek mit üzennél, megérte a kitartás? 

– Biztos vagyok benne, hogy Titeket is örömmel tölt el, ha azt 

látjátok, hogy fejlődtök valamiben. Ehhez az kell, hogy szor-

galmasan gyakoroljatok, és ne adjátok fel, ha valami elsőre 

nem sikerül. A tehetség önmagában nem elég! 
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Úgy gondolom, hogy a befektetett idő és energia mindig 

megtérül, ez Nektek most még jobb tanulmányi eredményeket 

jelent, de ahogy haladtok előre, a jutalom is nő. Persze ez az 

iskola mellett ugyanúgy igaz sportra, zenére, rajzolásra, vagy 

bármire amire időt szántok. 

– Milyen sikereket értél el, oszd meg velünk, hogy mi is örül-

hessünk! 

– 2011-ben érettségiztem a Siófoki Perczel Mór Gimnázium-

ban, ahonnan felvettek a Budapesti Műszaki Egyetem jármű-

mérnöki szakára, itt 2015 tavaszán diplomáztam alapképzésen. 

Jelenleg ugyanitt járműmérnöki mesterképzésen tanulok.  

– Hogyan élsz, mik a terveid a jövőben? 

– Budapesten lakom egy kollégiumban az egyetemhez közel, 

hétvégente általában 1-2 napra hazajárok. Egyelőre szeretném 

befejezni a mesterképzést, ha minden jól megy, a nyártól 

kezdve el tudok helyezkedni az egyetem mellett gyakornok-

ként, majd idővel teljes állásban. 

Ezen kívül felmerült, hogy elkezdem a doktori képzést is, de azt 

már csak munka mellett. Köszönöm, hogy válaszolhattam a 

kérdésekre, nagyon jólesett, hogy gondoltatok rám. 

 

Kiss Bálint Lehel 

Kedves Tinódis Tanárok, Diákok! 

Rengeteg jó emlékem van az iskoláról, és szerettem ide járni.  

Az évek alatt több szakon is megfordultam (rajz, néptánc, ke-

rámia), de legjobban a kerámiát szerettem. A tanárokkal mindig 

jól kijöttem, de a kedvenceim Balázs bácsi, Szilárd bácsi, és Ka-

tóné Márti néni.  
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A mai tinódisoknak azt üzenem, hogy tanuljanak sokat, mert 

a későbbi életüket könnyítik meg vele, és hallgassanak a szüle-

ikre, tanáraikra, mert ők jót akarnak nekik, és sokszor jó taná-

csokkal tudnak szolgálni. A kitartó munkának pedig mindig 

meglesz a gyümölcse.  

Komoly sikernek a győri Széchenyi István Egyetem gépész-

mérnöki szakára való bejutást, és a jó állásomat tudnám meg-

említeni. A terveim a jövőben a diploma és egy felsőfokú nyelv-

vizsga megszerzése, valamint a karrierem további építgetése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portik Botond 

Kedves Tanárok, Diákok! 

 

Az iskolára mindig szívesen gondolok visz-

sza! Sokat gazdagodtam és tanultam ott. Vol-

tak könnyebb és nehezebb időszakok és tan-

tárgyak. Például Klári néninél egyszerűen 
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megszerettem a matematikát még annak ellenére is, hogy nem 

volt könnyű ötöst szerezni nála. Így máig célszakma, amivel 

foglalkozni szeretnék részben ezen alapul. Emlékeimben él 

még Szilárd bácsi összeszedett földrajz órái, Gyuri bácsi tanul-

ságos osztályfőnöki és kémia órái, Selmeci Márta tanárnő elő-

adó készsége a magyar órákról, Márta néni és Balázs bácsi han-

gulatos rajz és kerámia órái, és persze István atya és Tündi néni 

hittan óráit. Emlékszem a reggeli Csendes percekre, melyet 

sokszor még félálomban hallgattunk végig, sok tanulságos me-

sét, történetet akár Zoltán bácsi, Géza bácsi vagy más tanárok 

szónoklatából.  

Nem felejtem el István bácsi vicces furulya és trombita óráit, 

hisz én is a rézfúvós csapatba tartoztam egy ideig, végül – talán 

negyedik osztályban – váltva a néptánc mozgékonyabb műfa-

jára, Tibor bácsihoz, majd Gábor bácsihoz fűződött a legtöbb 

fellépésünk a tánccsoporttal, például a testvériskolánkban, 

Vilshofenben vagy Bánffyhunyadon és az ország bármely 

pontján. Tehát sok élményt és leckét kaptunk. 

A Tinódinak köszönhetem, hogy felvettek egy magas színvo-

nalú Piarista gimnáziumba, majd megszereztem az érettségit. 

A középiskola mellett elvégeztem egy web designer tanfolya-

mot, illetve verseny szinten társastáncoltam, ugyanakkor, ami 

a legfontosabb, hogy megtanultam célokat kitűzni és kitartani 

mellettük, vagy megváltoztatni úgy, hogy nem adom lejjebb a 

mércét! Megtanultam, hogy ismerjem meg önmagam, és olyan 

erkölcsi tartást szereztem, mely kapcsolataimnak nagyszerű 

alapot nyújt a mai napig!  
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Ma Budapesten élek és magasépítő technikusi szakon tanu-

lok. Építőmérnöki diplomát akarok szerezni, és ennek megfe-

lelő helyen elhelyezkedni az építőiparban. Ki akarom próbálni 

magam a sziklamászásban, tervben van néhány teljesítmény-

túra és futóverseny is. Utazni akarok Európában, és ennek meg 

kell teremtenem az anyagi feltételeit, tehát dolgoznom is kell, 

mert érdekem. 

Azt tanácsolom nektek Tinódis diákok, fogadjátok meg, amit 

a tanáraitok mondanak! Lehet játszani, viccelődni jó hangulat-

ban tölteni az iskolai időt a tanárokkal, de sose feledkezzetek 

meg a tiszteletről, saját hibáitok elismeréséről, és bocsánatké-

résről! Középiskolában és az egyetemen egyre kevesebb lehe-

tőségetek lesz. 

Bátran ismerkedjetek a szakkörökkel, sportokkal, és űzzétek 

általános iskola után is! Hasznotokra fog válni, mert ki tudtok 

kapcsolódni a nagy mennyiségű tananyag mellett. Végül a ta-

nulásról se feledkezzetek meg, bátran kérjetek segítséget taná-

roktól, iskolatársaktól. Ha tudjátok a leckét, segítsetek mások-

nak! Az iskolában megismerhetitek a világot az parányi pro-

tontól az emberen keresztül a csillagokig! 

Ti vagytok a jövő, akik alakítani fogjátok az országot, a föl-

det és a világot!  
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Sziklai Anita  

Nos, először is én nagyon 

örültem, hogy ennek az iskolá-

nak a diákja lehettem. Az itt el-

töltött évek alatt megtanultunk 

egy nagy közösségként együtt 

lenni, és megismerni a másikat.  

A tanárok mindig példát mu-

tattak nekünk, és a helyes útra 

tereltek minket. A közös farsan-

gok, mikulás koncertek, sportnapok és ifjúsági programok első-

sorban a diákok szórakoztatására és összekovácsolására irá-

nyultak. Az iskola sokszínűségét jellemzik a különféle művé-

szeti tanszakok. Én a kedvenc időtöltésemet itt találtam meg: a 

néptáncot, ahová most is, középiskolásként is minden órára 

visszajárok, és ezt nem szégyellem.  

Sokat köszönhetünk tanárainknak, hogy felkészítettek minket 

középiskolás éveinkre. Nekem személy szerint nem volt ked-

venc tanárom, egyforma tisztelettel fordultam mindenki felé. 

Nagyon figyeljetek a tanórákon, mert a jövőben minden az ala-

pokra épül, amit itt megtanultok! Ezekre kell építkezni, hogy 

sikeres és boldog emberek legyetek nagykorotokban.  

Most 10.-es vagyok, és amikor felkerültem 9.-be, meglepőd-

tem, mert kinevettek, honnan jövök, aztán rájöttem, hogy erre 

büszke lehetek, mert máshol nem voltak elvárások, és a diákok 

nagy része nem tanult meg viselkedni. Legyetek ti is büszkék 

az iskolára és minden tanárra.  
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Természetesen ott leszek az iskola születésnapján, és fel is lé-

pek a táncos társaimmal, akiket a második családomnak nevez-

hetek. 

 

Molnár Angelika 

– Milyen emlékeid vannak az iskolá-

ról? 

– Nekem nagyon jó emlékeim vannak 

az iskoláról, hiszen 8 éven keresztül 

oda jártam. Nagyon sok mindent kipró-

bálhattam a művészetoktatás által. 

Nagyon jók a tanárok, és arra törekednek, hogy minél jobbak 

legyünk, így nekem csak jó emlékeim vannak. 

– Szerettél ide járni? 

– Persze, hogy szerettem. Az iskola indította el a „karrierem”, 

így nagyon nagy jelentősége van az életemben! 

– Melyik tanszakra jártál, kik voltak a kedvenc tanáraid? 

– Az az igazság, hogy elég sok tanszakra jártam: 7 évig nép-

táncoltam, citeráztam és népdalénekeltem mind szólóban, mind 

csoportban. 3 évig jártam drámára vendégként, és néha bekuk-

kantottam rajzra és szintetizátor órára is! Így nem tudok válasz-

tani, olyanokat is szerettem, akik nem voltak a tanáraim, de 

mindent köszönök Imola néninek, Gábor bácsinak, Selmeci 

Márti néninek, Kató Márti néninek és mindenkinek! 

– A mai gyerekeknek mit üzennél megérte a kitartás? 

– Igen, mindenképp megérte! A felsőoktatásban nagyon sok 

előnnyel jár, ha valamiben különlegesebb vagy egy kicsit, mint 

a többiek. 
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A hétköznapi életben is minél szélesebb a látóköröd, annál 

jobban megállod majd a helyed a nagyvilágban! 

– Milyen sikeretek értél el, oszd meg velünk, hogy mi is örül-

hessünk! 

– A Tinódi által eljutottam külföldre, mint pl. a németországi 

testvériskolánkhoz, vagy pl. Erdélybe kétszer néptánccal, két-

szer a testvérgyülekezetünkbe hittanos táborba és egyszer pe-

dig egy nemzetközi festőversenyre, ahol első helyezést értem 

el. 

Ezen kívül az országban is nagyon sok helyen jártam. Szá-

mos népdaléneklő versenyen vehettem részt, de a drámával is 

több helyen voltunk! 

Jelenleg egy dunaújvárosi népdaléneklő versenyre készülök 

a középiskolám által. 

Tavaly óta a fotózás is az életem részévé vált. Ez az, amiben 

igazán jól érzem magam, és betölti a mindennapjaim! 

– Hogyan élsz, mik a terveid? 

– Jónak ítélem az életemet, hiszen nagy részben úgy érzem, 

hogy megállom a helyem az élet eddigi részein, és remélem a 

jövőben is! 

Nagyon sok tervem van a jövőre nézve, már csak véghez kell 

vinnem őket. 

Mindenképp szeretnék egy szép érettségi bizonyítványt és 

főiskolára szeretnék menni a gimnázium után! A többi pedig 

még titok!  
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Suba-Faluvégi Zsófia 

– Milyen emlékeid vannak az iskoláról? 

– Talán a legmeghatározóbb élményeimet a sok fellépésnek kö-

szönhetem. Örömmel gondolok vissza arra, amikor a drámate-

rem közepén ülünk 20-an, némán, várva a múzsákra, több per-

cen keresztül… Aztán meghallunk egy kacajt, valaki mond 

akár csak két szót, amire eleinte fintorgunk. Utána arra alapo-

zott másik hármat, majd négyet… Végül mindenkinek elindul 

a képzelő ereje, és csak sistereg írónk keze között a toll (ámbár, 

képtelenség leírni azt a sok ötletet). Aztán sok munka, nehéz-

ség (és persze Márta néni fájó feje után), ott a kész mű, ami 

örömmel tölt el mindenkit (de főképp minket). Ezután mond-

hatnánk, hogy a könnyebbik fele jön, de aki már lépett fel, 

tudja, nem is olyan egyszerű kiállni a színpadra, a fények elé, 

az érdeklődő szemek elé. Ám mielőtt odaérnénk, egy felejthe-

tetlen utazás vár mindenkire, a „Buli buszban”! Ma is hangosan 

felnevetek, ha eszembe jut egy-egy mondat/ kép. Aztán megér-

kezünk. Ott vagyunk, a színpad mögött, tele feszültséggel, iz-

galommal és kíváncsisággal. Végül kilépünk egyszerre a füg-

göny mögül, átadva magunkat a játéknak, elfelejtve teret, időt, 

egy olyan világba kerülve, melyben csak mi vagyunk és senki 

más. 

– Szerettél ide járni? 

– Nem kérdés! Minden nap örömmel mentem be. Többször 

megesett, hogy fájó hassal, hányingerrel, betegesen keltem… 

Ilyenkor elhangzott a kérdés: „Itthon maradsz, kipihened ma-

gad?”. Erre én már kaptam is a táskám, és hirtelen minden nya-

valyám megszűnt, mert éppen aznap volt valami, amiért érde-

mesnek gondoltam bemenni. Másrészt nagyon szerettem, hogy 

mindig volt valami program, koncert, amire a legnagyobb 
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örömmel jártam. Büszkén jelentem ki, ha kérdik, hogy én a Ti-

nódis voltam. 

– Melyik tanszakra jártál? 

– Beiratkozás alapján jártam citerára, néptáncra, drámára, 

 szintetizátorra, de „nem álltam az egy helyet”. A lehető leg-

többet kipróbáltam. Ha volt szabad délutánom, elengedtek ke-

rámiára, rajzra, szolfézsra…, ahol szívesen fogadtak. 

– Kik voltak a kedvenc tanáraid? 

– Nem volt kedvenc tanárom. Mindenkiben volt valami, amit 

szerettem. Engedtek önmagamnak lenni, és segítettek megis-

mernem magam. Akárhova bementem, bármely tanszakra csak 

vendégként, nem küldtek el, hanem örömmel fogadtak. Ha va-

lamilyen gondolatom volt, nem elnyomták és rám erőltettek 

olyanokat, melyek nem az enyémek, hanem segítettek, hogy 

tovább gondoljam a saját agyam, érzésem, képességem, akara-

tom szerint. A Tinódis tanárok nagy részét nem csak tanítónak 

nézem, hanem nevelőknek, akire felnéz a diák, akik jó példát 

mutatnak nekünk, megtanítanak az életben való eligazodásban, 

és nem csak könyveket pakolnak kupacokban belénk. 

– Mit üzensz a mai gyerekeknek? 

– Azt, hogy élvezzétek, amíg ott vagytok! Nekem is sok osz-

tálytársam volt, akik már rég azt akarták, hogy vége legyen, 

hogy kerüljenek el gimnáziumba, mert úgy gondolták, „jó lesz 

messze menni”. (Talán hárman voltunk, akik tényleg messze 

mentünk.) De azt kell mondjam, nem jó messze lenni. Nagyon 

hiányzik az a 8 év, amit ott töltöttem, és az a sok barát. Ugyan 

tudom, sokszor már úgy vagytok, nem érdekel titeket semmi. 

Hogy csak azt szeretnétek, hogy vége legyen a napnak. Ám 

mégis milyen szép, mikor a nap egy jó röpivel, kosárral, focival 

zárul (És hogy sokszor tanulás nélkül megvan a jó jegy.  



75 

 

– Ezt most felejtsétek el, nem én mondtam „mindennek az 

alapja a tanulás, nehogy eltunyuljatok, most kell megtanulni, 

tanulni...!”) 

– Megérte a kitartás? 

– Mivel azt folytathatom, amit ott elkezdtem, megérte, de még 

sokáig ki kell tartsak, hogy a végére érjek. 

– Milyen sikereket értél el? 

– Néptáncot folytathatom Budapesten, egy nagynevű együt-

tesben. Elismernek a jelenlegi tevékenységeimben, melyet a 

Tinódiban szerzett tapasztalatok alapján nyújtok. 

– Hogyan élsz, mik a terveid a jövőben? 

– Folytatni, amit a Tinódiban elkezdtem (színházzal, zenével 

való foglalkozás.) 
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Bepillantó 

avagy a Tinódi mostani növendékeink csillogó szemében 

 

 

Bugyik Bálint (2. o.)  

Azért szeretem ezt az iskolát, mert találkoztam az osztállyal, 

szereztem új barátokat, megtanultam olvasni és írni betűket, 

megtanultam bennfoglalni, osztani, szorozni, számolni, ki-

vonni, mert ez a legjobb iskola a világon!  

 

Paluska Enikő Zsanett (2. o.) 

Azért szeretem ezt az iskolát, mert sok barátom van. A ked-

venc tantárgyam a matek, az olvasás meg az ének. Az osztály-

társaim és a tanár nénik is kedvesek. 

 

Farkas Zora Ilona (2. o.) 

Azért szeretem ezt az iskolát, mert kedvesek a tanárok. Azért 

szeretek ide járni, mert van néptánc.  Kedvenc tantárgyam az 

olvasás. Kedvenc tanáraim: Anita néni, Vali néni. Kedvenc na-

pom a mai nap. Barátom Viki. 

 

Kovács Kincső Kata (4. o.): 

Azért szeretek ide járni, mert sok mulatságos rendezvény 

van, mint például a karácsonyi műsor.  Nem szeretnék iskolát 

váltani, mert érdekes dolgokat tanulunk Csendes perceken, és 

a tanárok nagyon kedvesek, viccesek. Szeretem ezt az iskolát, 

mert több művészeti ágból választhatunk. Sok barát ideköt az 

iskolához. Itt barátságos a légkör. Az udvar szép és tágas, jól 

lehet játszani és szaladgálni. Szünetben, hogyha jó idő van, ki 
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szoktunk menni az udvarra. Az órák változatosak, jókat szok-

tunk az órai témáról beszélgetni. Az osztálykirándulások végén 

szinte mindig el szoktunk menni fagyizni. 

 

Nemes-Tóth Janka (4. o.) 

A mi iskolánk különbözik a többi iskolától. Reggel Csendes 

percekkel kezdünk, ahol minden héten megtanulunk egy éne-

ket, így négy év alatt sok-sok énekkel lettem gazdagabb. A reg-

geli csendesség segít ráhangolódni bennünket a tanulásra. Sze-

retek ide járni, mert itt tanultam meg olvasni, írni, számolni. 

Kedvelem az osztálytársaimat, akik között több barátom is van. 

Sok közös kalandunk volt már az elmúlt években, sok vicces 

dolog történt velünk. Ezekre mindig szívesen emlékszem visz-

sza.  

Különleges a mi iskolánk azért is, mert itt lehet citerázni, he-

gedülni, zongorázni. Mi minden évben megünnepeljük az is-

kola születésnapját, ahol akkora torta van, hogy jut belőle min-

den gyereknek. Nemcsak az iskola szülinapját ünnepeljük meg, 

de a diákok és a tanárok is kapnak egy tábla mogyorós csoko-

ládét a havi születésnapi köszöntőkön. A mi iskolánkban min-

den nyáron mesetábor van Szóládon, ahol mindig mindenki jól 

érzi magát. Sajnos az iskolánkban tavaly tűz ütött ki, de a nyári 

kazettafestő táborban készített festett kazettákkal újra megszé-

pítettük az épületet. Egy szóval szeretek ide járni és remélem, 

hogy sok év múlva az osztálytalálkozókon mindannyian öröm-

mel emlegetjük majd fel az emlékezetes éveket. 
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Tóth Bendegúz János (4. o.) 

Sokszor hallottam más diákoktól, hogy nagyon szigorúak a 

tanárok. De a Tinódiban ez nem így van. Nekünk remekül ta-

nító tanáraink vannak! Játékosan és vidáman oktatják diákjain-

kat. Sok élményt szereznek nekünk, például a téli csúszkálás. 

Figyelmes szemmel nézik a vidám száguldás játékmenetelét, 

nehogy valakinek a testi épsége sérüljön. De ne felejtsük el a 

kedves igazgató urat, akinek ha van egy kis szabadideje, le-

megy a felső tagozatos tanulókhoz futballmeccset játszani. 

Semmiféleképpen nem váltanék iskolát, mert én ide tartozom.  

 

Vass Nárcisz (5. o.) 

Jó ez az iskola, mert itt az ebéd is finom. Kedves az igazgató, 

kedvesek a barátaim, és itt a tanárok sem kivételeznek senkivel. 

Szeretem a Tinódiban, hogy mindig van valami koncert. Meg 

az is tetszik, hogy ki van díszítve a suli. Nem cserélnék más 

iskola diákjaival, mert itt vannak a barátaim, és megkedveltem 

mindenkit, még a takarító néniket is, és még azt, hogy itt elfo-

gadnak olyannak, amilyen vagyok. Itt mindig történik valami 

érdekes, pl: szokott minden évben lenni Enyingi Török Bálint 

Napok, Mikulás koncert, Farsangi koncert, Suli-buli. Mindig 

emlékezni fogok arra, hogy itt milyen kedves tanáraim vannak, 

és persze az osztályomra, a Suli-bulira, az igazgatóra és legfő-

képpen az osztályfőnökeimre. 

Pajor Eszter (5. o.) 

Jó ez az iskola, mert csomó jó program van, sok kedves tanár, 

szép környezet. Szeretem a Tinódiban, hogy összetartó és bol-

dog iskola, mely mindig megnevettet kint az udvaron és bent 

az osztályteremben is. Nem cserélnék más iskola diákjaival, 

mert erre az iskolára úgy tekintek, mint a saját hazámra.  
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Papp Luca (7. o.) 

Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert nem mindenhol 

van ilyen sok program és színes közösség, mint nálunk. Min-

denki talált valamit az évek során, amiben tehetséges és sike-

res. Én személy szerint a zenében és a táncban. Sok helyen jár-

tunk, és számtalan helyen léptünk már fel, hatalmas sikerünk 

volt. Az iskolai programokat nagyon szeretem. A kedvenceim 

közé tartozik többek között az iskola szülinapja is. De az összes 

esemény közül a legjobb a Farsangi koncert, ahol nemcsak a 

diákok, de a tanárok közül is sokan mutatnak be mókás pro-

dukciót. Végezetül pedig nagyon szeretem az osztályomat, 

mert szorosan összetartó csapat vagyunk, akik rengeteg sok él-

ményt kapnak ettől a helytől. 

 

Sofhauzer Natália (7. o.) 

Szeretem a Tinódiban, hogy rengetem lehetőséget kínál a di-

ákoknak. Számtalan művészeti foglalkozáson lehet részt venni, 

többek között színjátszó szakkörön és néptáncon is. Ezek a fog-

lalkozások sok-sok versenyre eljuttattak már minket. Szemé-

lyes kedvencem volt a veszprémi Petőfi színházban fellépni, 

ahol profi színészekkel is dolgozhattunk.  

Mindig emlékezni fogok az izgalmas rendezvényekre, amik-

ben játékosan vehettünk részt, és a végén mindig temérdek 

édességet osztottak a tanárok.  

 

 

Simon Csenge (7. o.) 

Jó ez az iskola, mert a diákok is kapnak döntési jogot olyan 

dolgokban, amiket akár jobbá is tudnak tenni. Itt mindig törté-



80 

 

nik valami pl.: focimérkőzéseket tartunk, vadászrepülőket né-

zünk, közösen métázunk. Ezek az élmények anélkül, hogy 

észre vennénk, a mókázás mellett, közelebb hoznak egymás-

hoz. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert az iskolánk 

bármilyen sikert ér el, nemcsak örül a dolognak, hanem boldo-

gan köszöni meg mindenkinek, és soha nem marad el a jutalom 

sem. 

 

Tóth Laura Evelin (8.o.) 

Lassan 8 éve, hogy ebben az iskolában vagyok. Nagyon sok 

mindent köszönhetek tanáraimnak, akik mindig támogattak a 

nehéz napokon is. Fájó szívvel lépek ki júniusban az iskola fa-

lai közül, mert tudom, hogy utána sokkal nehezebb élet vár 

rám. Az iskola hangulata feldobta minden reggelemet, amikor 

beléptem, a színes falak megadták azt a kellemes érzést, amire 

egy gyereknek szüksége van. Az iskolai rendezvényeket na-

gyon szerettem, a sok fellépő diák és persze tanár, akik mindig 

sokat fáradoztak azon, hogy színvonalas legyen a műsor. Ál-

landóan ott voltunk más versenyeken, hogy támogassuk az is-

kolát, és mindig valamilyen oklevéllel térünk vissza. Örülök, 

hogy belevágtam a néptáncba, mert ez egy olyan tánc, amelyet 

csak akkor csinál jól az ember, ha belemélyed és szeret. Na-

gyon félek, hogy a 8 éves tanulás semmibe fog hullani, és szét-

hullik a csapat. Néptánc mellett citerára is járok, de mostaná-

ban kicsit elhanyagoltam, amit bánok, mert fantasztikus érzés, 

amikor egy csapatban áll az ember, és felzendül a sok hangszer, 

és átjár a libabőr.  

Emellett ott van még a futás. Egyszerűen imádom. Amikor 

eldördül a pisztoly, és mindenki elkezd kutyafuttában a cél felé 

rohanni, leírhatatlan élmény. Ott csak te vagy és a lábaid.  
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Nem az számít, hogy heti 4-5 órát edzel keményen, hanem 

hogy akarod-e. Fejben kell rendet tenni, és a táv közben erősí-

teni magad belül.  

A néptánc által minden évben elutaztunk 3 napra Erdélybe, 

ami megint csodás élményeket nyújtott. Több minden hirtelen 

nem jut eszembe, de annyit lehetne írni, hogy közben ránk es-

teledne. Szeretném megköszönni ezt a 8 évet az egész iskolá-

nak. Nagyon hiányozni fog, és fájó szívvel gondolok vissza. 

Büszkén mondom majd bárhol, hogy  

„Igen, én Tinódis voltam!” 
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Az elmúlt két évtizedben őket 

is vendégül láttuk: 
Aikai Népi Együttes - az őshazából 

Bad Urach-i Rézfúvósok (Németország) 

Bánffyhunyadi Református Egyházközség 

Brass in the five 

Bellai Zoltán dunántúli püspöki főtanácsos 

Bölcskei Gusztáv református püspök, zsinat lelkészi elnöke 

Brzegi művészeti iskola (Lengyelország) 

Csörsz Rumen István 

Csurgói Református Gimnázium 

Darvas Iván színművész  

Ella István orgonaművész 

Gönz Árpád köztársasági elnök 

Gregor József énekművész 

Győri József Debreceni Ref. Gim. igazgatója  

Kaláka - Kossuth díjas együttes 

Kálmán Attila dunántúli református főgondnok 

Kalotaszegi menyecske kórus 

Kincses Veronika énekművész 

Kobzos Kiss Tamás 

Kopácsi Kettős János református szuperintendens (Délvidék) 

Köntös László dunántúli református lelkészi főjegyző 

Lehotka Gábor orgonaművész 

Magyar Rádió Gyermekkórusa  

Márkus Mihály dunántúli református püspök 

Moszkva Város Zeneakadémiájának Diákkórusa 

Musica Historica Együttes 

Nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskola 



83 

 

Nagyváradi-Partiumi Keresztény Egyetem Kórusa 

Pápai Református Kollégium 

Piet Hulbos orgona művész (Hollandia) 

Pitti Katalin énekművész 

Platthy Iván államtitkár 

Bácskossuthfalvi Református Kórus (Délvidék) 

Steinbach József dunántúli református püspök  

Székelyhídi Református Egyházközség (Erdély) 

Szená-Torok Kórus (Országgyűlés énekkara) 

Szotyori Nagy Gábor orgonaművész 

Teleki Miklós orgonaművész 

Tőkés László királyhágómelléki püspök  

Vörösmarti Református Egyházközség (Délvidék)… 

…és még sokan mások a világ sok-sok részéről. 
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Néhány országos, regionális verseny 

Szólisták Versenye 

Karácsony Sándor Református Általános Iskola – Országos 

Zsoltáréneklő Verseny  

Országos Zeneiskolai Ütőhangszeres - Szóló és Duó Találkozó 

Balaton parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozója 

Fejér Megyei Zeneiskolák Találkozója 

Megyei Zongora Négykezes Találkozó 

Fejér Megyei Rézfúvós Verseny 

Fodor András Napok 

Víz világnapja  

Szabadtéri Néprajzi Múzeum,  

Gyermek Képzőművészeti Pályázat 

Országos Gyermek Képző és Iparművészeti pályázat 

Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny  

Országos Szintetizátor Fesztivál 

Országos Levelező Tanulmányi Verseny 

A Hajdú- Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 

- Országos Levelezős Tanulmányi Verseny 

Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó 

Teki - Totó országos matematika tanulmányi verseny  

Magyar Nemzeti Galéria (Így alkotunk mi) című pályázat 

"Duna - mesék" Duna televízió mesepályázat 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 

Bendegúz Akadémia Országos Levelező Tanulmányi Verseny 



85 

 

Fejér Megyei Fúvós Találkozó  

Márton Napi Gyermek és ifjúsági szólótánc verseny 

Országos Elektroakusztikus- Zenei Verseny  

Nyugat-dunántúli rézfúvós kamaraegyüttesek találkozója 

Területi zongoraverseny  

Megyei versmondó verseny  

Diákmuzsika 

Lorántffy-napok  

Fejér Megyei Atlétikai döntő 

Szanyi Irma Regionális zongoraverseny 

Regionális ütőhangszeres találkozó  

Fejér Megyei Zene- és Művészeti iskolák rézfúvós versenye  

Bánffyhunyad Nemzetközi Kézműves találkozó 

Bibliaismerti verseny 

Fedorka vers- és prózamondó Verseny  

Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Fesztiválja 

Zsoltáréneklő verseny, 

Zrínyi Ilona Körzeti matematikaverseny  

Diákolimpia (RG) 

Vörösmarty Mihály Megyei Szavalóverseny 

Hermann László zeneiskola regionális furulyaversenye 
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Utószó 
Az enyingi református templom kertjében Enyingi Török 

Bálint szobra néz szembe a 64-es főút délről jövő forgalmával. 

Itt állt földvára, s benne egészen biztosan kis kápolna, 

ahol Isten Igéjének erősítő, üdítő, gyászt enyhítő, vagy éppen 

bűnbánatra hívó szava szólította meg az embert. Azóta sok idő 

telt el: a földvár eltűnt, helyén kisebb domb magasodik csupán 

mára. A kápolnának sincs már nyoma, helyette immár jelenlegi 

templomunk áll. A kápolnával együtt számolt négy templom 

28 általunk ismert lelkésze, megannyi iskolaigazgatója, peda-

gógusa, gondnoka, presbitere és gyülekezeti tagja az a közös-

ség, olyan kiemelkedő teljesítményeket nyújtó és szilárd hittel 

bíró gyülekezet, akikkel együtt mi is megtapasztaltuk a Tinódi 

első húsz évében, hogy semmink sincs, amit ne Istentől kap-

tunk volna. 

Legyen mindenért egyedül Övé a dicsőség! 
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Életképek: 
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Kiadja a Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános  

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, www.tinodi.hu 

Készült korábbi kiadványaink felhasználásával.  

Köszönet az akkori és a mostani közreműködőknek! 

Felelős kiadó: Szabó Szilárd igazgató 

Megjelent: 200 példányban, 

a Bogárd és Vidéke Lapkiadó, 

Szerkesztőség és Nyomdában 

Dicsőség az Élő Istennek! 

2016. április 30. 
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