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Ahogy nézem a híreket a neten vagy beszélgetek az embe-
rekkel az utcán, úgy tűnik, hogy az egész világ mozgás-

ban van. Naponta bemondják a rádióban, hogy épp hány me-
nekült érkezett a magyar határra, és naponta hallok olya-
nokról, akik elmentek a falunkból külföldön keresni munkát.

Mozog a világ… Mindenki elvágyik otthonról. Kárpátal-
járól főleg Csehországba mennek az emberek. A csehek leg-
inkább Angliában keresnek munkát. Az angolok pedig Ame-
rikába és Ausztráliába költöznek… Tehát nemcsak itt nálunk
indultak el világgá az emberek, hanem mindenhonnan.

Az sem vigasztal minket, hogy a külföldi munkavállalás és
elvándorlás mindig is létező jelenség volt. Ady Endre már száz
éve így írt erről: „AFöld nem tud futni, / Csak a Földnek népe

/ S ezer Kinizsi sem / Térülhet elébe.
// Nagy az idegen Föld, / Sokasul az
útja, / Tegnap csatatér volt / S ma
puszta a Puszta.”

Megyünk tehát: fogunkat össze-
szorítva, kedvetlenül, de megyünk.
Muszáj. Kibírjuk azt a pár hónapot,

és megéri, ha megkapjuk a fizetésünket.
A mai zsoltár olyan népnek szól, akiket a háború és a lét-

bizonytalanság kergetett el a szülőföldjükről. Máshol voltak
kénytelenek berendezni az életüket. Ennek a népnek üzen
Isten: ő hazahozza az övéit. A mi Istenünk olyan Úr, aki tö-
rődik az elhagyottakkal, a kivetettekkel, a foglyokkal. Jézus
Krisztus jól tudja azt is, mit jelent valakinek az otthonától
távol élni. Értünk vállalta ezt. Harminchárom éven át a föl-
dön élt a menny Ura: távol az otthontól, meg nem értetten. És
mindezt azért tette, hogy az Istentől eltávolodott embert ha-
zavigye. Haza az Atyához. Erről beszélt a legszebb példáza-
taiban: a jó pásztor is megkeresi és hazaviszi az elkóborolt bá-
rányát, a tékozló fiú is hazatér. Mert kínálhat sok szépet és
jót a világ, a legjobb mégis otthon!

Talán ezekben a sorokban magadra ismersz. Talán te is
kénytelen voltál elindulni a világba szerencsét próbálni. Most
Isten neked is üzen: ő tudja, mit érzel, ismeri a küszködése-
det. Az idegenben is ott van veled, és ő hoz majd haza. Az is
lehet, hogy „csak” lelkileg vagy távol tőle, az otthont jelentő
Istentől – Isten viszont nincs távol tőled. Ő ott van veled a
lelki mélységekben is, és szeretne hazahozni. A bűn foglyai-
nak boldog életet kínál, az elhagyottaknak otthont!

A mai üzenet végtelenül egyszerű, de óriási erőt ad: Isten nem-
csak hazavár, de ott van veled az idegenben is, és majd hazahoz!
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isten hazahozza az elhagyot-
takat, kihozza a foglyokat bol-
dog életre… (Zsolt 68,7a)
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Neked honnan kell hazatérned?

Család, iskola, tehetség, szorgalom
késztető. saját osztálytársait tanítja fizikából, bronzérmes lett Indiában a Nemzetközi Csillagá-
szati és Asztrofizikai olimpián, és ha sikerül az érettségije, indulhat a Cambridge-i Egyetemre to-
vábbtanulni. Gémes Antal, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium végzős
diákja asztrofizikus vagy részecskefizikus szeretne lenni. Felkészítő tanára, Lakatos-Tóth István
azt mondja róla: Anti a valaha volt legtehetségesebb tanítványa.

– A fizikával szépen le lehet írni a ter-
mészeti jelenségeket, ez fogott meg
benne – mondja Gémes Antal, a hód-
mezővásárhelyi Bethlen Gábor Re-
formátus Gimnázium végzős tanu-
lója. Antit már gyerekkorában érde-
kelte a fizika, ismertterjesztő-kísérle-
tes könyvekből kezdte megismerni a
természettudományt, sok kísérletet
elvégzett otthon is. Az általános is-
kola elején a matematika kötötte le,
hetediktől már inkább a fizika. Ta-
nára, Lakatos-Tóth István azt mond-
ja, a kezdetektől látszott Antin, hogy
többet tud, mint ami kötelező, és
már az első versenyén érezte, hogy di-
ákja kiemelkedik kortársai közül.
Aztán jöttek az eredmények: 2012-
ben a fiatalember abszolút első he-
lyezett lett több különdíjjal az Öve-
ges József Kárpát-medencei Fizika-
versenyen, 2013-ban pedig bronz-
éremmel tért haza az Indiában
megrendezett Természettudományi
Olimpiáról. 2015-ben megnyerte a
Tornyai Sándor és Wigner Jenő fizi-
kaversenyeket, az Európai Uniós Ter-
mészettudományi Olimpián pedig
második lett. 2016-ban a Nemzet-
közi Csillagászati és Asztrofizikai
Olimpián bronzérmes lett Indiában.

Út Cambridge-be
Mindezek tükrében kevésbé meg-
lepő, hogy kis túlzással Gémes An-
talt már jóformán érettségije előtt
felvették a Cambridge-i Egyetemre.
Amikor ezt mondom neki, helyrei-
gazít: volt már ugyan felvételi elbe-
szélgetésen, szeretne is Angliában ta-
nulni, de azért még sikeres emelt
szintű érettségit kell tennie mate-
matikából, fizikából és informati-

kából. Ha ezzel megvan, valóban
Cambridge-ben tanulhat, termé-
szettudományok szakon. Itt két év
után lehet specializálódni, és fiziká-
val szeretne majd foglalkozni. Végül
asztrofizikus vagy részecskefizikus
szeretne lenni. A kutatásban képzeli
el a jövőjét. De először is szeretne egy
doktorit – sorolja határozottan a fi-
atalember, aki azt mondja, haza-
jönne majd kutatni, ha minden kö-
rülmény adott lenne hozzá.

kiemelkedő
– Ilyen diákom még nem volt a
negyvenegy év alatt, amióta taní-
tok – mondja Anti felkészítő ta-
nára, Lakatos-Tóth István. Voltak
persze más tehetséges diákjai is,
akik versenyeket is nyertek, de eny-
nyire kiemelkedő más nem volt. A
fizika–matematika szakos tanár
arra is neveli diákját, hogy ne csak
tudása legyen, hanem azt át is tudja
adni olyanoknak, akik kevésbé ér-
tenek a természettudományokhoz.
Gémes Antal mindezt úgy gyako-
rolja, hogy bizonyos órákat – taná-
ra felügyelete mellett – már ő tart
meg a saját osztályában. – Rivali-
zálás nincs, a diáktársak elfogadták,
hogy Anti tehetséges. Én pedig
örülök, hogy van egy ilyen diákom
– mondja a pedagógus.

Tehetség, szorgalom, család és
iskola

Négy dolog kell ahhoz, hogy va-
laki, aki tehetséges, valóban ered-
ményeket érhessen el. Gémes Antal
szerint ehhez elengedhetetlen a csa-
ládi és az iskolai megértő, támogató
háttér, a diák adottságai és nem utol-
sósorban soha el nem múló szor-
galma. Ha ezek közül az egyik is hi-
ányzik, nagyon nehéz helytállni –
vélekedik a fiatal tehetség.

Hegedűs Márk

„Az első korty a tudomány poharából ateistává tesz. A pohár alján pedig ott van az Isten.” FoTók: kApás CsILLA

Az tanév utolsó óráin a teremtés-
sel, a természettudomány és a hit
kapcsolatával, valamint nagy fizi-
kusok Istenről szóló gondolataival
ismerkednek a végzős diákok –
mondja Lakatos-Tóth István tanár.
– Ez az egésznek a lényege – fog-
lalja össze tanítási filozófiájának lé-
nyegét. Ezt már hosszú évek óta
így csinálja, és ebbe mindig be is
vonja az érettségi előtt álló fiatalo-
kat. Elküldi őket lelkipásztorokhoz,
papokhoz, hogy kérjenek segítsé-
get a témában. Lakatos-Tóth Ist-
ván és Gémes Antal együtt mond-
ják Werner Heisenberg fizikai
Nobel-díjas tudós idevágó hitval-
lását: „Az első korty a tudomány
poharából ateistává tesz. A pohár
alján pedig ott van az Isten.”

TeremTésről fizikaórán

A tudást nem elég megszerezni, tovább is kell tudni adni

Egy régi történetet szeretnénk e
heti imádságunkban feleleveníteni.
Évszázadokkal ezelőtt egy kano-
nok érkezett Debrecenbe, aki azzal
a szándékkal ment el a városba,
hogy visszatérítse a reformáció hí-
veit. Történt akkor, hogy vitába ke-
veredett az ott szolgáló Bálint pap-
pal. A vita hevében a kanonok le-
tépett egy ágat egy útszéli lícium-
bokorról, és azt mondta, hogy Kál-
vin tanaiból sohasem lesz vallás,
majd a földbe szúrta az ágat, és így
szólt: „Akkor lesz valami az új hit-
ből, amikor ez a földbe szúrt lícium
fává nő!” Mire Bálint pap a követ-
kező választ adta: „Akkor fa lé-
szen.” A kis ágacska pedig fává nőtt,
és még mindig ott áll a főtér köze-
lében, és minden tavasszal meg-
újulva szimbolizálja a reformáció
megszilárdulását.

Ahogy a kétszáz éves, fává nőtt
líciumbokor minden tavasszal új

rügyeket bont, úgy kell nekünk is
újra és újra megújulnunk. A Csil-
lagpontot lassan már tizennégy
éve rendezzük meg. Kétévente
nemcsak a koordinátor személye
változik, de önkénteseink sorai-
ban is mindig feltűnnek új embe-
rek a régi motorosok mellett. Új
koncepciók, ötletek, lehetőségek
születnek.

Testvéreink, szeretnénk arra kér-
ni benneteket, hogy ezen a héten a
találkozó belső rendszeréért imád-
kozzatok! Azért, hogy azok is meg-
újulhassanak, akik régóta velünk
vannak, új harcostársaink pedig ta-
lálják meg útjukat a szervezés ösz-
szetett rendszerében! Adjon az Úr
nekünk bölcsességet évről évre való
megújulásunkban, és erősítsen meg
minket, hogy szeretetben és elfo-
gadásban tudjunk dolgozni nap
mint nap!

Csillagpont Csapat

CsP 2017. Rovatunkban hétről hétre a július 25. és 29. között
Debrecenben megszervezendő Csillagpont református ifjúsági
találkozó szervezésének folyamatáért, szervezőiért és résztve-
vőiért könyörgünk.

Csillagpont és líciumfa
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