Beszámoló
az Országos Református Tanáregyesület konferenciájáról

Az ORTE 2019. szeptember 27. és 29. között konferenciát tartott Szatmárnémetiben.
Az első napon, pénteken, a tagok érkezése és regisztrációja után a Szatmárnémeti
Református Gimnázium dísztermében áhítaton vettünk részt, melyet Nt. Király Lajos, a
Szatmári Református Egyházmegye esperese tartott. Az áhítatot az ORTE elnökének,
Csernaburczky Ferenc úrnak a megnyitója és köszöntése követte, mely után Póti Eduárd, a
Szatmárnémeti Református Gimnázium igazgatójának előadása következett „450 év
Szatmárban” címmel. Színes és érdekfeszítő történeteket hallhattunk a Szatmárban élő
református testvéreink életéről és a gimnázium történetéről, mindennapjairól.
Az ízletes és kellemes vacsorát a Szent Alajos Konviktus éttermében fogyasztottuk el,
mely után az ORTE elnöksége és a választmányi tagok rövid választmányi ülésen megbeszélték
az egyesületet érintő aktualitásokat és az előttünk álló hétvége programját. Ezután következett
a közgyűlés, melyen a tagok meghallgatták elnök úr beszámolóját a 2019-es évről. Az estét
kötetlen beszélgetés zárta, a tagok nagy örömére.
A második napon, szombaton, a Konviktusban elfogyasztott reggeli után szakmai
kiránduláson vettünk részt. Busszal elutaztunk Nagybányára, ahol a református templomban
Nt. Bak László lelkipásztor úr igei szolgálatot tett, valamint egy versekkel, zenével színesített
előadást hallhattunk tőle Nagybánya és környékének történelmi és egyházi életéről, a bányai
magyarság és reformátusság helyzetéről. Mindannyian nagyon élveztük ezt a színes programot,
mely után történelmi sétát tettünk az éppen gesztenyefesztivált tartó belvárosban, majd
megszemléltük a Nagybányai Szépművészeti Múzeum érdekes és sokszínű kiállítását.
Utunk Koltóra vitt tovább, ahol először megebédeltünk, majd megismerkedtünk Petőfi
Sándor Koltón töltött éveinek történetével és a Petőfi Múzeumban megnéztük ezen időszak
történelmi és irodalmi emlékeit. Mindannyiunk számára feltöltődést jelentett nagy költőnk
életébe való bepillantás.

A Szatmárnémetibe való visszaérkezésünk után megtekintettük a város nevezetességeit
Póti Eduárd igazgató úr vezetésével, majd vacsora és ismét kötetlen beszélgetés s az élmények
megvitatása következett.
Az utolsó napon, vasárnap, a reggeli után Istentiszteleten vettünk részt a szatmárnémeti
református templomban, majd a búcsúzás után minden egyesületi tag hazautazott, reményeink
szerint szép emlékekkel a szívükben.
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