Az ORTE konferencia köszöntése
a Keresztyén Nevelés és Oktatás Nemzetközi Szövetsége nevében
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Igen tisztelt Elnökség, tisztelt Tanárnők és Tanár urak, kedves Kolléganők és
Kollégák!

Öröm és nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptam az éves
konferenciájukra, és hogy itt a Keresztyén Nevelés és Oktatás Nemzetközi Szövetsége
nevében köszöntő szavakat mondhatok.
Mindenek előtt szeretném átadni az elnökünk, Dr. Wim Kuiper úr, üdvözletét.
Szívesen csatlakozott volna hozzám, azonban ma fontos kötelezettségének kell eleget
tennie a keresztyén iskolák ernyőszervezetének vezetőjeként Hollandiában.
Így én fogok szólni Önökhöz az egyesületünk nevében.

Az egyesületünk titkáraként ismerem azt a fontos szerepet, melyet a Magyar
Református Tanáregyesület már évek óta betölt a nemzetközi együttműködésben.
Az ORTE a legnagyobb és legfontosabb tagszervezetünk Közép-Kelet-Európában.
A magyar egyházi iskolák sokasága és minősége jól ismert a saját országukban,
más országok számára pedig példakép.

Már másodjára vehetek részt ORTE konferencián, és Önök közül sokakat már
2011(kétezer tizenegy)-ben megismerhettem Nagyenyeden.
Mégis szeretnék Önöknek még egyszer bemutatkozni, hogy megtudják idejövetelem
egészen személyes okait.

A hazám Németország, pontosabban Bajorország. Önök, mint tanárok, nagyon jól
ismerik a Közép-Európa történetét. Így nincs szükségem részletesen beszélnem arról,
hogy mennyi szoros kapcsolat szövődött országaink közt. Gizella királynéval kezdődik
és Erzsébet császárnéval még messze nem ért véget. Mindketten bajor hercegkisasszonyok voltak.

Még a mai napig is szoros kapcsolatok vannak Bajorország és Magyarország között,
melyeket sok ember támogat, különösen a keresztyén egyházak köréből. A
protestánsok közül ez az állítás mindenek előtt az evangélikusokra vonatkozik,
de ez a tény egyszerűen abból adódik, hogy a bajor tartományi egyház lutheránus.
Honfitársaim érdeklődése és szimpátiája ugyanúgy irányul a nemzetre, mint a
felekezetre. Ezt egészen közvetlenül megtapasztalhattam a munkám során.

Egy evangélikus gimnázium igazgatójaként és a bajor iskolaalapítvány
munkatársaként mintegy tíz évvel ezelőtt elvállaltam azt a feladatot,
hogy kapcsolatokat építsek ki magyar iskolákkal és hogy ápoljam azokat
folyamatosan.
Egy kicsit büszke is vagyok rá, hogy nagyon sok tanárban, diákban - és gyakran
szülőkben is - fel tudtam kelteni a magyar kultúra iránti érdeklődést és szimpátiát.
Ez a hazám számára nagy nyereség.
De nem maradhatunk ennyiben. Bármennyire fontosak is a kétoldalú kapcsolatok –
minden emberi kapcsolat eleinte két ember közti kapcsolat – így nem hagyhatjuk
figyelmen kívül, hogy mi Európában a népek nagy családjában élünk, akkor is,
ha nem is mindig úgy viselkedtünk és viselkedünk egymással, mint családtagok.
A családban fontos együtt maradni, a kapcsolatokat erősíteni ott, ahol ez lehetséges
és elviselni a különbözőségeket ott, ahol ez nem olyan egyszerű. Nem ritkán éppen
azoktól tudjuk a legtöbbet tanulni, akiket nem találunk egyből szimpatikusaknak.
Éppen ők tágítják a látóterünket, ha képesek vagyunk nyitottá válni feléjük.
Néhány héttel ezelőtt részt vehettem az Európai Egyházak Konferenciájának
közgyűlésén. Mélységesen beleégett az emlékezetembe, hogy milyen keményen
egymásnak feszültek a különböző vélemények és érdekek az egyházi emberek
esetében is, és hogy milyen megindító ezek után is testvérekként együtt maradni,
együtt énekelni, imádkozni és istentiszteleten részt venni.

A Keresztyén Nevelés és Oktatás Nemzetközi Szövetsége is feladatául tűzte ki azt,
hogy összehozzon különböző nemzetiségű, felekezetű és nevelési hagyományokkal
rendelkező keresztyén tanárokat nem azért, hogy mindnyájan egyformák legyenek,
hanem azért, hogy magukat a sokféleségre tekintettel jobban megismerjék, a
látóterüket tágítsák és kihasználják a lehetőséget arra, hogy egymástól tanuljanak.
„Dancing with difference“, azaz „a különbségekkel táncolni” a címe egy európai
tanárszemináriumnak, amelyet a mi nemzetközi szervezetünk tartott ez év áprilisában
a Fekete-erdőben elhelyezkedő Bad Wildbadban, és amelyen tíz országból vettek részt
kollegák. Az alcím: „A keresztyénség által inspirált oktatás esélyei Európában”. A
táncnál a táncosok közti különbségeket – férfiak, nők, fiatalok, idősek – nem
fenyegetettségnek fogják fel, hanem gazdagságnak, és ez emeli a közös cselekedet
vonzerejét. Az Újtestamentum is tele van a harmónia ilyen megtapasztalásával a
sokféleségben - kezdve a pünkösdi csodával. Az egység csodája természetesen a
Szentlélek dolga. Mint a Keresztyén Nevelés és Oktatás Nemzetközi Szövetsége csak
bíztatást adhatunk ahhoz, hogy az embereket hozzunk össze.
Ennek a munkának néhány további példája:
 Iskolaigazgatók tanulmányútja az angliai és walesi anglikán iskolákba
(ez év áprilisában másodjára történt meg)
 Éves taggyűlések (tavaly Lengyelországban, melynek a témája az iskolai
lelkigondozás volt, ez év novemberében - még egyszer ugyanez a téma Hollandiában)
 Teljes lendülettel folyik ez a projekt amit nevezik: „500 (ötszáz) iskola
ünnepli világszerte a reformáció 500. (ötszázadik) évfordulóját”.
Az ötlet ehhez a németországi egyházaktól érkezett.
A Keresztyén Nevelés és Oktatás Nemzetközi Szövetsége szervezte az előkészítő
konferenciát Eisenachban, amelyen négy kontinensről jöttek össze a keresztyén
iskolákért felelős szakemberek.

A következő lépés egy adatbank felépítése lesz, amelyhez az egész világról
csatlakozhatnak keresztyén iskolák azért, hogy kapcsolatokat építsenek ki és
megszervezzék az együttműködésüket.

A Keresztyén Nevelés és Oktatás Nemzetközi Szövetsége azonban nem csak abban
látja a feladatát, hogy a protestáns iskolák egymás közti összetartását és együttlétét
munkálja.
Mint a keresztyén tanárok és iskolák ügyvédje is artikulálja magát az egyházakkal,
a kormányokkal és a pedagógiai kutatással szemben.
Képviseli a protestáns tanárokat az Európai Egyházak Konferenciájának konferenciáin
és konzultációin, részt vesz az Európa Tanács projektjeinek kidolgozásában
és politikusokat és kutatókat hív meg beszélgetésekre. A legaktuálisabb projekt egy
memzetközi konferencia amelynek a cime: „Vallás a szekuláris Európa iskoláiban? A kutatás, a politika és a gyakorlat perspektívái”. Ez a konferenciát közösen
szervezzük más a vallásos neveléssel foglalkozó európai szervezettel. Kerül
megrendezésre ez év novemberében Hollandiában.

Manapság, amikor a hit és a vallásos nevelés Európa legtöbb országában
visszahúzódóban van, nagyon sürgősnek ítéljük meg az egyházi nevelés és a
keresztyén pedagógia kvalifikált képviseletét európai szinten.

A Keresztyén Nevelés és Oktatás Nemzetközi Szövetsége örül annak, hogy a
keresztyén oktatás értékét Magyarországon jelenleg csak kevesen kérdőjelezik meg.
Azért is hálásak vagyunk, hogy a református tanáregyesület, az ORTE, a nemzetközi
munkát is folyamatosan és magasan kvalifikált személyek révén támogatja.
Szeretettel kérem Önöket egész vezetőségünk nevében is, hogy ezt továbbra is tegyék.
Munkájukhoz sok sikert és Isten áldását kívánom.
Ezen a helyen szeretném szívből megköszönni a vendégszeretetüket, amelyben
részesítenek.

Sok sikert kívánok a konferencia lebonyolításához és már előre örülök az Önökkel
együtt eltöltendő időnek.
Nagyon szépen is köszönöm Gaal Izabellának ezek a köszöntő szavakat fordítását.

Köszönöm a figyelmüket.

