
 

A pályázat keretében Evangélikus Diákparlament volt Balatonszárszón szeptember 13-15-én. 

60 diákönkormányzati elnök és az őket segítő pedagógus érkezett szeptember közepén a napfényes Balaton part-
ra. Három napos program várta Őket. Érkeztek Soprontól Nyíregyházáig, Győrtől Bonyhádig, Orosházától Marcal-
tőig a résztvevők, általános iskolából és középiskolákból egyaránt. 

Az első előadónk dr. Aáry-Tamás Lajos az oktatási jogok biztosa volt. Érdekes, példákkal teli előadást tartott az 
emberi jogokról, a diákjogokról. Lehetőség volt kérdezni is, amellyel okosan, érdeklődően éltek a hallgatók. 

Ezután arra próbáltunk válasz kapni, mitől evangélikus egy diákparlament. Játékok, beszélgetés, csoportmunka 
zajlott Sziráki György vezetésével. Este az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói nyűgözték le a jelenlévő-
ket zenéjükkel, áhítattal és játékokkal. 

Másnap délelőtt szekciókban folyt a munka. Deákvarga Kinga, Valentínyi Erika, Sziráki György vezetésével és se-
gítésével. Téma a diákönkormányzat lehetőségei az intézményekben. Jó volt látni, hogy élvezettel vettek részt a 
pedagógusok a játékokban is. 

Délután két példakép érkezett hozzánk. Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó és Suba Róbert parakenus. Két 
beszélgetés zajlott, mely után szabadon kérdezhettek tanulók és tanárok egyaránt. Megható volt hallgatni a kitar-
tásról, a küzdelemről, a boldogságról és teljes életről. Óriási fotózkodás követte a programot. 

Este Wettstein József a Piarista Gimnázium tanára érkezett, aki Rozs-Nagy Szilvia lelkész segítségével a diákfilme-
zésről tartott filmekkel tarkított bemutatót. Bátorította a gyerekeket, hogy merjenek belevágni ebbe a filmkészí-
tésbe, fotózásba. Minden segítséget felajánlott. 

Ezután az Ökumenikus Diákfilmszemle díjnyertes filmjei kerültek levetítésre. 

Elkövetkezett az utolsó nap. A reggeli áhítat után dr Illisz László újságíró, az Evangélikus Információs Központ 
vezetője beszélt az újságírás szépségeiről és nehézségeiről. Mitől hiteles és jó egy hír? Hogyan manipulálnak ben-
nünket? Sok izgalmas kérdés került terítékre. És mintegy folytatásként Mészáros Attila diakóniai munkatárs követ-
kezett. Ő a migrációról beszélgetett a résztvevőkkel. Ekkor derült ki mennyi kérdés feszít mindenkit e témával 
kapcsolatban. 

Varga Márta a NOO osztályvezetője zárta az eseményt, majd Rozs-Nagy Szilvia úti áldásával ment mindenki haza. 

Mire volt jó ez rendezvény? 

Megismerhették egymást az evangélikus iskolába járó DÖK vezetők és az őket segítő pedagógusok. Kapcsolat 
alakult ki, és igény hogy évente találkozzanak. Remek gyerekek és remek pedagógusok jöttek el. Élvezet volt 
hallgatni az okos hozzászólásokat, jó volt látni az igényes munkát. 

A kapcsolat élővé vált. Facebook-csoport alakult, ahol tartjuk a kapcsolatot. Összegyűjtésre kerülnek az intézmé-
nyekben működő diákújságok és diákrádiók elérhetőségei és honlapunkon a címlista hamarosan megtalálható 
lesz.  

Kedves Testvérünk, tisztelt Olvasónk!   
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Reformáció az oktatásban 2015. 

Fenntartás, megújítás,  

szolgálat és szolgáltatás 

az evangélikus köznevelési 

rendszerben. 


