
 
 
 
 
 
 
 

     2009.  június                                                            VI. évfolyam 8. szám 
„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek!” 

Jelenések 3:14. 
 
Ebben a tanévben a családi istentiszteleteinken a Jelenések könyve elején található 7 levélről 
szólt a igehirdetés. Ma mint egy záró gondolat a 7. levél üzenete: Isten vár rám! 
 
l. Először is Isten úgy közelit hozzám, mint aki ismer! Nem vagyok idegen neki.  
   - „Tudom  a Te dolgaidat” (15/a) ez a mondat minden levélben előfordult. Mai Igénkben is  
        Lehet nagyon félelmetes, ha valaki mindent tud rólam, de lehet nagyon biztató és  
        vigasztaló, ha ezt szeretettel mondja valaki. Isten úgy szeret, hogy közben ismer.   

- Ismeri langyos keresztyénségemet. „Sem hideg nem vagy sem hév” (15/b) amikor 
keresztyénnek vallom magam, csak éppen nem úgy élek. Szavam és tettem egysége 
hiányzik. „Legjobb a középút, mondogatjuk! Nem!!! Isten egyértelmű utat adott nekünk.  

     A keresztyén életben nincs középút. Vele, vagy ellene. Kemény szavak ezek de a  
     reformáció éppen ezt tette hangsúlyossá. Kálvin – akiről születésének 500. évében  
     beszélünk, éppen ezt tette tanítása egyik fontos  részévé. 
- Ismeri üres öntudatomat. Amikor azt gondolom magamról, hogy minden rendben van. 

Hisz  keresztyén vagyok, egyház iskolába járok, még imádkozom is. És hányszor 
halljuk a őseinkre való hivatkozást. Sokszor vagyunk „krumpli keresztyének”, ahogy egy 
igehirdetőtől hallottam. A java a földben van. Hát nem így vagyunk sokszor, szüleink, 
nagyszüleink, elődeink hitéből, hűségéből akarunk élni.  

 
2. Ő nemcsak ismer, hanem tanácsol is. Fordulj hozzá, mert Ő meg akar ajándékozni (18) 
     -   „Tűzben megpróbált arannyal”, igaz érékekkel, a hamis, a mű, a látszat érték helyett 
 igazi  értékkel. Maradandóval, belső értékekkel. 
     -   „Fehér ruhával”. Nem más ez  mint a bűnbánat után elvehető, átélhető bűnbocsánat. A 
 tiszta, a becsületes élet, ebben a hamissággal teli világban. 
     -    Szemgyógyító irral”. A valóság és a helyes út világos látásával. Ne azt lásd csak, ami  
 az orrod előtt van. Vagy azt ami elmúlt, vagy ami majd jön! Hanem azt aminek az 
 ideje van, amit neked éppen ma tenned kell. Az utat min járnod kell. 
 
3. Azt várja, hogy „Légy buzgóságos és térj meg!    

 A megtérés, tudat váltás. Olyan tudat váltás, ami átrendezi bennem az értékeket. Ami 
helyére  teszi az életemet. Ami helyes útra állit. Megtérni: megfordulni-t is jelent, amikor 
rá jövök, hogy célt tévesztettem. A bűn a biblia eredeti szövege szerint céltévesztés. A 
megtérés pedig a cél látása, követése, meg és átélése. Amit újból és újból keresni kell, és 
azt újból és újból megmutatja Ő. Nem hamis öntudattal, nem langymeleg semmire sem jó 
életvitellel, hanem az Ő követésével akar megajándékozni a megtérésben. 

 
Isten vár rám! Ezzel kezdtük. Igen vár. „Íme az ajtó előtt állok és zörgetek.” Az ajtót nem 
akarja betörni. Az ajtót te nyithatod meg előtte. Akkor pedig „bemegyek ahhoz és vele 
vacsorálok” mondja. Velem akar közösségben lenni, Én pedig Vele lehetek közösségbe. Ez 
az igazi keresztyén élet. Ez az értékes emberi élet.  
                                                                                                                     Varga László 
                                                                                                                 főigazgató-lelkész. 
 



Az igazgató íróasztaláról 
 

 
Tisztelt Szülők, Tisztelt Gyülekezet! 
 
Már csak egy hét hátra a 2008/2009-es tanévből, amelyet a 
2009. június 21-én a 9 órakor kezdődő ünnepi tanévzáró istentiszteleten zárunk le. 
Tisztelettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra Önöket. Itt kapják meg arra érdemes 
tanulóink jól megérdemelt jutalmaikat, ezt követően lesz a bizonyítványosztás. 
 
Mint minden évben, most is sok munka, jelentős tanári és tanulói erőfeszítések, szép 
eredmények, de nemkívánatos jelenségek is jellemezték munkánkat. 
Miközben örülünk a sikereknek, tanulóink többsége szorgalmának, képességeik 
szerinti teljesítményének, érték- és tudástisztelő tanáraink nevelő-oktató munkájának, 
növekvő aggodalommal figyeljük és vesszük fel a küzdelmet a tanulók kisebb részét 
jellemző, de növekvő mértékű hanyagsággal, igénytelenséggel, értékvesztéssel, 
deviáns magatartással, az igazolatlan hiányzások növekedésével (a „falazás”-ban sok 
esetben a szülők is partnerek!). 
A májusi Pálmahírben, amely a többivel együtt a gimnáziumi honlapon is olvasható 
közre adtuk a tanév legjelentősebb versenyeredményeit.  
Most még két szép sikert teszek ezekhez hozzá. Pályázat és több fordulós 
megmérettetés után Magyarországról összesen három diák nyerte el az United Wordl 
Colleges kétéves ösztöndíját. A háromból ketten a mi iskolánk tanulói. Földesi Dalma 
Szingapúrban, Szekeres Zsolt Olaszországban fog nemzetközi érettségi vizsgát 
szerezni. Sikerükről a Petőfi Népében is olvashattunk. A Kecskeméti Lapok Kiadónál 
megjelent, „Az én hazám” című kötetben 12 református gimnazistának jelent meg 
műve: hat esszé és hat rajz. 
Külön ki kell emelni azokat a tanárokat, lelkészeket, tanulókat, akik időt és fáradtságot 
nem kímélve szívügyüknek tekintik a közösségépítést. Ők minden alkalmat 
megragadnak, ötleteikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmasan, komolyan, vagy 
vidáman, szórakoztatva, vagy elgondolkodtatva bizonyítsák a jó közösség összetartó 
és megtartó erejét.  
A márciusi Pálmahírben már számot adtam a tanév során addig lezajlott tanórán kívüli  
rendezvényekről, ünnepélyekről, a következő oldalon az azóta megtartott 
eseményekről számolok be.  
 
Köszönetet mondok mindazoknak, akik támogató együttműködésükkel, 
szeretetükkel, eseményeink iránti érdeklődésükkel segítették egész tanévi 
munkánkat. 
               
               Vetéssy Katalin 
                      igazgató  

*          *          * 
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Rendezvények, események: 
 
 március 13-án  korhű hangulatot elevenített fel a 10.a osztály nagyszerűen  
  színpadra állított 1848-ra emlékező ünnepi műsora.  
  Felkészítő tanár, osztályfőnök: Kiss Zsuzsanna. 
 március 21-én  immár hagyományos évenkénti találkozójukra gyűltek össze az  
  újraindult gimnáziumban érettségizett fiatal öregdiákok (FÖRT) 
 március 22-én  az általános iskolával közös kollégiumi istentiszteleten hálával  
  emlékeztünk meg az újraindulástól eltelt l9 évre 
 április 1-jén  énekkaraink (vegyes kar, kamarakórus) az „Éneklő ifjúság”  
  rendezvényen bűvölték el értő közönségüket. Karvezető: Jámbor Zsolt 
 április 10-én, Nagypénteken ünnepi úrvacsorás istentiszteleten vett részt a gimnázium 
  tanulóinak és tanárainak közössége 
 április 23-án  értesítettük a 2009/2010-es tanévre felvételt nyert diákok szüleit, 
  örömmel közlöm, hogy beiskolázásunk jól sikerült, több tanulót vettünk fel, 
  mint amennyien az érettségi után elhagyják a gimnáziumot 
 április 29-30-án köszöntünk el végzős diákjainktól. A ballagást megelőző este a  
  tábortüzet követően közös vacsorán vettek részt a búcsúzó diákok tanáraikkal, 
  majd másnap szép rendben ballagtak el, a méltóságteljes ünnepi istentisztelet 
  pedig örökre emlékezetes marad ballagók és családjaik számára egyaránt. 
  A ballagókat Varga László főigazgató-lelkész látta el lelki útravalóval. 
 április hónap a szintvizsgák ideje 8. és 10. évfolyamon, sok kiemelkedő, de a  
  kelleténél több gyenge eredmény is született 
 május  4-én  megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák mind emelt, mind  
  középszinten 
 május 7-én   a 100 éves évforduló alkalmából Radnóti Miklósra emlékeztünk. 
  Korhű környezetben, diákok és tanárok egymást váltva olvasták fel a költő 
  verseit Kiss Zsuzsanna és a többi magyar tanár vezetésével értelmezték is  
  azokat, illetve sok kiegészítő ismeretet hallgathattak Radnóti életéről 
 május 11-én és 14-én az érdeklődő diákok és tanárok két rendhagyó színházi előadást 
  láthattak iskolánkban.. Az újszerű Hamlet-feldolgozás és a KoMa társulat 
  előadása egyaránt nagy sikert aratott  
 május 22-én gimnáziumunk küldöttsége részt Debrecenben a Magyar Református 
  Egyház egyesítését kimondó Alkotmányozó Zsinaton  
 május 24-én az istentiszteleten bemutattuk a 2009/2010-es tanévre felvett új 
  diákjainkat a gyülekezetnek 
 május 26-án nagysikerű hangversenyt adott iskolánk énekkara és egy dániai 
  középiskola zenekara 
 május 28-án  hagyományos találkozójukra gyűltek össze az 1948 előtt   
  érettségizett öregdiákok, a 48 résztvevőből 36-an oklevelet kaptak  70, 65 és 
  60 évvel ezelőtti érettségijük emlékére 
 Pünkösdkor volt hatévfolyamos képzésű 8. osztályosaink konfirmációi vizsgája és 
  ünnepélyes fogadalom tétele 
 Június 13-án befejeződik a tanév 
 Június 15-én megkezdődnek a szóbeli érettségi vizsgák 
 Június 21-én a 9 órás istentiszteleten lesz a tanévzáró ünnepély, majd a   
  bizonyítványosztás, melyre hívjuk és várjuk a Szülőket és a Gyülekezetet. 
 



Szeretettel hívjuk fel a figyelmet EMMAUS házunk fiataloknak szóló nyári 
programjaira: 

Június 29. - Július 4. .  

• Konfirmandus hét - 7-8. osztályosoknak. Jézus Krisztussal való kapcsolat 
elmélyítése a cél, sok jó szabadidős és sportprogrammal. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy minden konfirmandus eljöjjön erre a hétre, ahol életre szóló 
élményt nyerhet barátaival együtt. 

Július 20-25.   

• Angol nyelvi tábor – Angol nyelvtanulás lehetősége áhítatokkal, anyanyelvű, 
hívő tanárok szolgálatával, sportolási lehetőséggel, szabadidős programokkal.  

Augusztus 10-15.   

• Ifjúsági hét – konfirmált fiataloknak készített hét lelki és testi feltöltődésre, 
közösségépítésre az Úrral és egymással. 

Augusztus 10-15.  

• Német nyelvi tábor – Egy tábor németül – 12-22 ÉVES KORIG. Német 
fiatalok, ifjúsági munkások, önkéntesek által vezetett lelki hét 
nyelvgyakorlással: németül reggeltől estig! Várunk!  

Augusztus 23-29.       7. a és b:  augusztus 23 – 25;   9. c és d:  augusztus 26 – 29.   

• Gólyahét – Gimnáziumunk  újonnan felvett diákjainak közösség- és léleképítő 
hete vallástanárok, osztályfőnökök, diáksegítők vezetésével, a Gimnázium, az 
Internátus, az Egyházközség vezetőinek iránymutató gondolataival.  
 

 

Az egyéb nyári kirándulási lehetőségekről a szervező tanárok, lelkészek korábban 
már adtak tájékoztatást a tanulóknak. 
 
 

A nyári szünetre tanárnak, diáknak, családoknak jó pihenést, hasznos időtöltést, 
kikapcsolódást kívánunk! 


