
    2009.  március                                                                   VI. évfolyam 6. szám 
 

„…mid van, amit nem kaptál volna?” 
I.                                                                          Kor. 4:7 

 
Kedves ünnep a családban is a születés-nap. Nálunk, magyaroknál bensőséges, valóban 
családi. 
Ma is így vagyunk együtt a gyülekezet családjában, születésnapon. 1990. március 25. 19 év.  
A születésnap mindig visszatekintés, számadás is. Legyen az ma is. 
 
l. A számadás kísértése. 
           - amikor panaszkodunk. Nem sikerült, másnak több van, más többre jutott. A 
panaszkodás a pesszimizmus különösen jellemző ránk magyarokra. Hivőkre és nem hivőkre 
egyaránt. 
           - kísértés a dicsekvés is. A számadás kísértése ez is. Megveregetjük a vállunkat. Ez 
igen, ügyes voltam, elértem, megvalósítottam. 
 
2. Az Ige arra tanít, a számadás feltekintés! „Mid van, amit nem kaptál volna…” A hivő 
ember tudja, tudnia kell, hogy minden, amit elért Isten áldása. Áldás nélkül nincs siker, 
eredmény mely örömöt ad. De hát én tettem, én gondoltam ki, én dolgoztam meg érte. De 
miért sikerült?  Mert Isten éppen akkor segített, vezetet, adott gondolatot amikor arra 
szükségem volt.   
 
3. Lássuk Isten ajándékát az eseményekben. Az alkalmas időben, amit Isten elhozott, 
megadott. Az emberekben, akiket mellénk állított, segítő vagy éppen ártó szándékkal, de az is 
szolgálta Isten áldását.  
 
4. Ezzel a lélekkel tekintsünk vissza iskolánk Kollégiumunk életére, és  
                            - tekintsünk vissza egyéni életünk eseményeire is.  
       - 1990-en az alkalmas idő. 
       - amikor épület kellett, éppen akkor mentek ki az oroszok 
       - amikor kellett az Újkollégium megvalósult az ÁZI új épülete, az ÉZI épülete. 
       - Konviktus, Internátus, Pálma Hotel mind-mind egy alkalmas idő, pillanat eredménye. 
       - voltak emberek, akik szóltak, segítettek, vagy éppen intrikáltak, de Isten azt is jóra 
fordította 
         Vedd végig magán életedet! Meglátod Isten segítő kezét. Emberekben és eseményekben 
         egyaránt.  
 
5. Ez a felismerés hálára indít, a hála pedig reményt ad a jövőre.  
Nehéz napokat élünk. Kilátástalan a holnap. De az az Úr, aki velünk volt, veled volt, Ő velünk 
marad! Ő továbbra is cselekvő Úr. Ura az embereknek és időnek és eseményeknek.  
 
Így alázattal, hálával tekintsünk vissza, és induljunk tovább.    
                                                                                                                 Varga László 
                                                                                                             főigazgató-lelkész 



Az igazgató íróasztaláról 
 

              Tisztelt Szülők! 
 
A Református Általános Iskolával közös családi, kollégiumi 
istentiszteletünkön szeretettel köszöntöm a megjelent családokat, 
a gyülekezet tagjait. 

 
A Kecskeméti Református Egyházközség presbitériuma 1990. március 25-én határozta el az 
1564-ben alapított Gimnázium újraindítását az 1948. évi államosítást követő 42 éves 
kényszerű szünet után. 
Ezt a napot azóta ünnepnek tekintjük, és e jeles  eseményről megemlékezünk minden évben az 
évfordulóhoz legközelebbi vasárnapon.  
Ünnepelni jöttünk tehát ma össze, ünnepelni és emlékezni. 
 
Most itt, ezen az alkalmon és egy héttel Nemzeti ünnepünk után különösen aktuális, hogy 
elgondolkodjunk azon, mit jelentenek számunkra az ünnepek, tudunk e őszinte szívvel, 
méltósággal ünnepelni. 

"Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen ..... 

Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. 

Készülj fel rá testben és lélekben!" 

Márai Sándornak az ünnepekről írt gondolatai közül emeltem ki ezt a három rövid, 
továbbgondolásra alkalmas mondatot. 
 
Úgy gondolom, gimnáziumunk ünnepei egyre inkább megfelelnek az író kívánalmainak, 
külsőségeiben és tartalmában valóban rangot adnak az iskolai életnek. 
A külsőségeknek méltónak kell lenni az eseményhez. Ezek azonban önmagukban 
értéktelenek, csak felszínes csillogást jelentenek, ha lélekben nem készülünk fel az ünnepre, 
ha nem tudunk az értékes, megismételhetetlen pillanatoknak örülni, ha nem tudjuk legalább 
néhány órára elfelejteni a hétköznapok problémáit. 
Időnként meg kell állnunk a mindennapos rohanásban szülőnek, tanárnak, diáknak egyaránt. 
Félre kell tenni a gondokat, el kell felejteni egy kis időre a munkát, hogy erőt gyűjthessünk a 
következő feladatokra, azok megoldására. 
 
Egyetlen emberöltő alatt is észrevehető, hogy változnak az ünnepi szokások, hisz más-mást 
diktál a társadalom rendje. Bizonyos ünnepek előtérbe kerülnek, mások elfelejtődnek, 
külföldről is újabbak áramlanak az országba. Ez utóbbiak közül a legtöbb, a nagyobb 
közönséget vonzó tömegkultúrát közvetíti, ami csak szórakozást nyújt, de nem gondolkodtat, 
nem emlékeztet és nem őriz hagyományokat. 
 
Iskolai ünnepélyeink többsége egyházi és nemzeti ünnepeinkhez kötődik mindegyikéről 
elmondható, hogy újszerűségükben is őrzik évszázados hagyományainkat. 
Minden ilyen alkalmunk kiemelkedő tanári és tanulói teljesítményről, áldozatos munkáról 
tanúskodik, hiszen a szervezés és a megvalósítás feladata mindig egy-egy osztályé és az őket 
segítő tanároké, osztályfőnököké. 
Sajnáljuk, hogy ezeken az ünnepi rendezvényeken  – hívásunk és kérésünk ellenére – csak 
kevesen vesznek részt a szülők és a gyülekezet tagjai közül. 
 



Ezért szeretném most röviden felsorolni a 2008/2009-es tanév jeles ünnepeit, ünnepélyeit és 
közreműködőit. (Az egyéb eseményekről, rendezvényekről honlapunkról és a PÁLMAHÍR előző 
számaiból tájékozódhatnak.) 
 
 2008. augusztus 31.   Tanévnyitó ünnepély 
  Az iskolazászló mögött templomba vonuló 20 osztálynyi egyenruhás 
                     diák látványa élményt jelent nemcsak a szülőknek, de a járókelőknek is. 
 2008. október 3.  Az Aradra induló kerékpárosok búcsúztatása. Gimnáziumunk  
  diákjai Szabados László tanár úr vezetésével 10. alkalommal vitték el az 
                      emlékezés virágait az aradi vesztőhelyre és a Szabadság szoborhoz. 
 2008. október 7.  A 10.b osztály lélekemelő műsorral emlékezett meg a 13 aradi 
  vértanúról. Felkészítő tanár, osztályfőnök: Krettné Bagi Márta. 
 2008. október 31.  A Reformáció ünnepén a gimnázium tanárai és diákjai ünnepi 
  úrvacsorás istentiszteleten vettek részt a templomban. 
 2008. október 22-én  a 10.d osztály Tusáné Petróczi Lea osztályfőnök segítségével 
                     az 1956-os forradalomra méltó módon emlékező ünnepi műsort mutatott be. 
 2008. november 29-én, adventi csendesnapunkon minden osztály egy rövid műsorral   
  idézte fel az advent és a karácsony hangulatát. 
 2008. december 6-án  tartott szalagavató ünnepélyünk méltóságteljes és vidám 
  pillanataival maradandó élményt szerzett minden résztvevőnek. 
 2008. december 20-án  igazi karácsonyi hangulatot teremtett a 10.c osztály könnyes- 
  derűs műsora. Felkészítő tanár, osztályfőnök:  Juhász Katalin. 
 2008. december 26-án  a gimnázium tanárai és diákjai ünnepi úrvacsorás 
                      istentiszteleten vettek részt a templomban. 
 2009. február 24-én,  a reggeli gimnáziumi áhítaton Mihala Ferenc, gimnáziumunk 
  1944-ben érettségizett öregdiákja, mint 1956 után halálra ítélt idézte fel a kort  
  és emlékezett meg a diktatúrák áldozatairól. 
 2009. március 13-án  korhű hangulatot elevenített fel a 10.a osztály nagyszerűen  
  színpadra állított 1848-ra emlékező ünnepi műsora.  
  Felkészítő tanár, osztályfőnök: Kiss Zsuzsanna. 
 Minden ünnepi eseményünkhöz hozzátartozott a magas színvonalú szóló vagy együttes 
 éneklés, a  hangszeres zene. Énekkaraink két sikeres hangversenyt adtak. 
 Felkészítő tanár, karvezető: Jámbor Zsolt. 
 
 Ezzel még nincs vége e tanévi ünnepeink sorának. Következik még a húsvéti ünnep- 
 kör, a ballagás, a  8. évfolyam konfirmációja és a tanévzáró ünnepély. 
  
Gimnáziumi ünnepeink nem megosztanak, hanem békességet teremtenek. Erre nagy szükség van 
azért, hogy hazánkban, iskolánkban és a családi otthonokban egyaránt a tehetség, a szeretet, a 
tisztesség és a békesség teremtő ereje munkálkodjék. 
Adja Isten, hogy ez a mi világunk nyitott legyen az ünnepek elfogadására, igénylésére és nyitott 
legyen erre fiataloknak és felnőtteknek a szíve. 
               Vetéssy Katalin 
                     igazgató 

*          *          * 
Honlap: www.crescit.hu

E-mail: refgimi@reformatus- kkt.sulinet.hu
Telefon: gimnáziumi: 76/500 380 

Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány:  18348464 – 1 –  03 
               Magyarországi Református Egyház:   0066 

http://www.crescit.hu/
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Közoktatási törvény  118. § (4) 
  
„A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív 
költségvetési hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére 
ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás. 
Ha a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény feladatainak az 
ellátásához az intézményfenntartó normatív költségvetési hozzájárulást vesz igénybe, az adott 
költségvetési évet követő év március 31-ig köteles a szolgáltatásait igénybe vevő részére 
közölni a támogatás egy főre jutó összegét, továbbá köteles - a helyben szokásos módon - 
nyilvánosságra hozni, hogy az adott intézmény feladatainak ellátásához igénybe vett normatív 
hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezi.” 
 
Költségvetési törvény    3. sz. melléklet  

 

Jogcím 2008. 2009. 
1-8. hónap 

2009. 
9-12. 

hónap 
15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
15.b) Általános iskola 7-8. 
7. évfolyam 224.400 224.400 194.365 
8. évfolyam 224.400 224.400 223.520 
15.c) Középiskola 9-12. 
9.   évfolyam 212.196 212.196 211.364 
10. évfolyam 228.519 212.196 211.364 
11. évfolyam 270.692 270.692 250.371 
12. évfolyam 270.692 270.692 269.631 
15.f) Kollégiumi nevelés   + 17.3 318.000 318.000 309.080 
 
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 
17.1. Kedvezményes iskolai étkeztetés 
a) iskolában, szervezett kedvezményes étkeztetés 55.000 65.000 65.000 
17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása 
a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10.000 10.000 10.000 
b) Általános hozzájárulás  1.000  1.000  1.000 
17.3.Kollégiumi lakhatási feltételek (ld. 15.f)    
 

2006. 2007. 2008. Normatív hozzájárulások, juttatások és 
támogatások %-os aránya az intézményi 
költségvetés fedezetéből: 75 % 70 % 65 % 
 

 
 


