
2008. március                                                          V. évfolyam 6. szám 
      

„Te tanítasz engem az élet ösvényeire…” 
          Zsoltárok 16:11. 
 
Felnőttek lettünk! Betöltöttük a 18-ik évünket. Hisz ma arra emlékezünk, hogy 18 
évvel ezelőtt született meg, vagy inkább született ujjá a Kecskeméti Református 
Kollégium. 
 
A Zsoltárok könyve 16. része, amelyik a bibliaolvasásunk rendjében a mai vasárnapi 
Ige vezessen, a felnőtté lételünk emlékeiben. 
 
„Támogatod sorsomat…”  Sors, mindig a véletlent jelenti az ember számára, Kálvin 
tanította, véletlenek nincsenek. A sors az Isten kezében van. Iskolánk sorsa is. Aki 
elhozta a történelmi „rendelt” időt! Nem mi döntöttünk, de nekünk kellett felismerni 
az  alkalmas időt 1990. március 25-én. 
 
„Részem kies helyre esett…” Nem volt valami kies a hely, hisz semmi nem volt, de 
mégis az Úr 18 év alatt sok kies helyet adott. Kis tantermet, Ókollégiumot, Fráter 
utcát, Hornyik körutat, Arany János utcát, Újkollégiumot… Mennyi kies hely. Legyen 
áldott az adományozó Isten! 
 
„„…tanácsot adott nekem, még éjjel is oktatott…”   Az ő tanácsa nélkül soha nem lett 
volna iskolánk. Mennyi gondolatot adott. Megbeszéléseken, meghallgatva egymást, 
éjszaka álmatlan időben, imádság csendességében, minden jó döntés így született. 
Csak a rossz döntéseinket hoztuk meg magunk. Amikor figyeltünk, Ő tanácsolt.  
 
„Jobb kezem felöl van…”  Annyi változás, annyi útvesztő. Törvények, engedélyek. Ő 
volt ott, mint édesapa vezetett, fogta kezünket. Amikor a magunk útját akartuk járni 
kijózanított.  Ma is hiszem, Ő vezet. 
 
„…biztonságban lakozom…”  Sokszor éltük át a bizonytalanságot. A változó törvényi 
szabályozásokat, anyagi problémákat. Mindig vékony pallón egyensúlyoztunk, mégis 
volt, és ma is van biztonságunk. Nem magunkban, nem emberekben de Benne. 
Sokszor kérdezik, hogy bírjátok. Csakis Vele, aki biztonságot ad. Hitből kell élni. 
 
„Te tanítasz az élet ösvényeire, teljes öröm van tenálad…”  Ki tanít minket, ki mutat 
utat, az előzőekből már kiderült. Valóban megmutatja az ösvényt, a keskeny utat, és 
benne teljes örömöt ad. Olyat, amely nem múló. A munkában, a tanulásban.  
 
Mindez nemcsak a közösségünkre, de egyéni életünkre ugyan így vonatkozik, 
nemcsak a múltban, de a jövőben is. Mert Ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz! 
 
                  Varga László 
               főigazgató-lelkész 

Az igazgató íróasztaláról 



 
              Tisztelt Gyülekezet, Kedves Szülők! 

 
Márciusi, a gimnázium újraindulására és a megtett útra emlékező,   
ünnepi kollégiumi családi istentiszteletünkön köszöntöm Önöket. 
 
Ahogy az igehirdetésben is hallottuk, a 18. születésnap mindig jelentős esemény.  
Nemcsak azt jelzi, hogy az ifjúból lassan felnőtt lesz, hanem azt is, hogy eljött az első jelentős 
számvetés, az érettségi ideje. 
Vizsgáljuk meg 18 éves iskolánk teljesítette-e az érettségi vizsgára bocsátás feltételeit, van-e 
remény a sikeres vizsgára és a továbblépésre? 
 
Kötelező érettségi tárgyak: 
Matematika: 
 Tétel: Fejlődésünk számokban 1990-2008-ig: 
 Diákok, oktatási helyiségek: 
 

beírtak száma helyiségek 
Tanév oszt. 

száma gimn. intern. 

érett- 
ségizett

Felső-
okt.-ba 
felvett 

% 

Nyelv- 
vizsga 

% okt. sport 

1990/1991 1 26 --- --- --- --- KJG KJG 
1991/1992 6 183 48 --- --- --- 11 1 
1992/1993 11 355 87 --- --- --- 
1993/1994 14 448 116 29 --- --- 
1994/1995 16 517 129 85 61 --- 
1995/1996 16 502 127 87 72 74.2 

Ókollégium 

1996/1997 16 502 131 90 79 84,7 22 1 
1997/1998 16 499 132 90 77 83,5 24 2 
1998/1999 16 514 137 80 65 81,6 
1999/2000 16 516 133 96 87 78,2 
2000/2001 16 511 134 86 83 77,3 
2001/2002 16 532 127 92 93 69,4 
2002/2003 17 541 109 88 79 75,4 
2003/2004 18 554 112 100 73 85,9 
2004/2005 19 562 111 95 67 84,1 
2005/2006 20 571 118 108 83 86,6 
2006/2007 20 572 114 108 84 87,1 

Újkollégium 

2007/2008 20 565 108 116   36 4 
 

 Tanárok: főállásúak létszáma:  36     
                                ebből:   15-18 éve itt tanít: 20 fő 
                                             10-14 éve itt tanít:   8 fő 
                          óraadó:     7 fő 
                          iskolatitkár:   1 fő 
                          oktatástechnikus:  1 fő 
 
 



Magyar nyelv és irodalom: 
  Tétel:  Hogyan járul hozzá az irodalmi művek ismerete a református szellemiséghez? 
 Vázlat:  

- Tartalmas, elgondolkodtató iskolai, egyházi ünnepélyek,  
- Irodalmi színpadi összeállítások, vers- és prózamondás, 
- Irodalmi estek, Pálmaház, színházlátogatás, filmklubok,  Olvasás éje, 
- Zenés irodalmi teaház:  diákíróink, -kőltőink alkotásainak felolvasása, 
- Kiemelkedő eredmények az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV):  

  országos döntőbe jutott: 10 tanuló, legjobb helyezések: 4., 7., 10. 
   egyéb országosan kimagasló helyezések nyelvi és irodalmi versenyeken 
Történelem: 
 Tétel: Nemzeti múltunk és hőseink tisztelete 

Vázlat: 
- Nemzeti ünnepeink hiteles tolmácsolása, méltó emlékezés a hősökre, 
- Évente kerékpártúra Aradra, tisztelgés a vértanúk emlékműve előtt, 
- Történelmi emléktúrákon való részvétel, emlékhelyek felkeresése, 
- Pályamunkák készítése, 
- Kapcsolat a Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel, 1956-os hiteles tanúkkal, 
- Történelmi előadások, Pálmaház, 
- Kiemelkedő eredmények az OKTV-n:  országos döntőbe jutott: 13 tanuló,  
                   ebből hárman 1. helyezést szereztek. 

Idegen nyelvek: 
 Tétel: Más népek kultúrája, hagyományai, iskolarendszere 
 Vázlat: 

- Testvériskolai kapcsolatok: Waldmichelbach (Németország), Schiers (Svájc), 
- Európa Jövője Egyesület diáktalálkozói, csereutazásai, 
- Nyelvi hetek az Emmausban anyanyelvi tanárokkal (angol, német), 
- Nyelvvizsgák, nyelvi versenyek, OKTV döntőben 3 helyezés, közte egy 3. hely. 
- Nyári csoportos kirándulások nyelvgyakorlással (Anglia, Svájc, Franciaország). 

 
Választható érettségi tárgyak: 
Hit- és erkölcstan: 
 Tétel: „Az Úr Istennek nagy tetteivel járok” (Zsolt. 71,16.) 
 Vázlat: 

- Hittanórák: felkészülés a konfirmációra, bibliaismeret, erősödés a hitben, 
- Emmaus: táborozások, alternatív tanítási napok során gyarapodás, lélekben, 

közösségi élményekben, 
- Csendesnapok, bibliodráma foglalkozások, ökumenikus imadélután, bibliakör, 
- Szuplikációk, istentiszteleti és egyéb egyházi szolgálatok, eredményes versenyek 
- Szociális intézményeknek, határon túli iskoláknak adományok gyűjtése, eljuttatása, 
- A gimnázium közösségének jelenléte nagy egyházi ünnepeinken. 

 
Természettudomány: 
 Tétel: Természeti és épített környezetünk, értékeink védelme 
 Vázlat:  

- Biológiai terepgyakorlatok, természet- és országjáró osztálykirándulások, 
- Nyári kül- és belföldi utazások, téli táborok, 
- Barlangtúrák, evezés, hegymászás, kerékpár- és természetjáró túrák, 
- Megújuló, környezetkímélő energiaforrások kutatása, használata, 
- Az egészséges életmód fontossága, káros szenvedélyek elleni küzdelem, 
- Természettudományos tárgyakból 10 OKTV döntős helyezés, közte egy 2. hely.  

 



Testnevelés:                                               
 Tétel: Ép testben, ép lélek 
 Vázlat:  

- Iskolai házibajnokságok több sportágból, 24 órás focibajnokság, 
- Tanár-diák mérkőzések, 
- Edzőtáborok, edzések, sportolás versenyszerűen és kedvtelésből, úszás, 
- 4 csapat és négy egyéni sportágban értek el tanulóink a diákolimpiákon országos 

1-10. helyezést. 
Művészetek: 
 Tétel: Az esztétika szerepe életünkben 
 Vázlat: 

- Ének-zene: vegyeskar: aranyminősítés, kamarakórus: az Év Kórusa díj, 
  a tanév során kb. 20 énekkari, hangszeres zenés fellépés egyházi, iskolai, 
                 városi, külföldi helyszíneken, népdaléneklő versenyeken jó eredmények, 
- Rajz és vizuális kultúra: diák-képzőművészek kiállítása évente az Ifjúsági Otthonban, 

            az iskolában, portfoliók készítése, vetélkedőkön való eredményes részvétel, 
                 a művészettörténet OKTV-n egy 1. és egy 4. hely. 
-     Médiaismeret: a stílus és a megjelenítés kultúrája, a helyes látásmód és értelmezés, 
-     Tánc és dráma:  változatos szalagavatói táncok, néptánc, kulturális napok műsorai. 
   

    A fentiek alapján kérem, döntsenek:  érettségi vizsgára bocsátható-e 18. évét betöltött 
    gimnáziumunk. 
 
   Visszatekintve az elmúlt 18 évre elmondhatjuk, hogy gazdag hagyományokra alapozhattunk, 
   amikor 1990-ben  - az országban az első négy között -  itt Kecskeméten is újraindíthattuk a  
   42 évig csak az öregdiákok és a város közvéleményének emlékezetébe élő gimnáziumunkat.  
   A kedvezőtlen külső hatások ellenére is örvendetes az a társadalmi igény, amely még ma is 
   megnyilvánul az egyházi iskolák iránt. Ez az igény a gyermeklétszám csökkenése ellenére  
   sem vesztett erejéből, ami biztosíték a jövőre nézve.        

      Ezért kell, hogy az egyházi iskola elsősorban minőségi iskola legyen, amelynek 
összetevői: a hit, a közösségformáló erő, a tanítás színvonala, a tantestület felkészültsége, 
a tanulók tehetsége, kötelesség- és felelősség tudata, ahol mindenkinek el kell fogadni a 
külső és belső rendet és azt, hogy a tőle telhető legjobb teljesítményt kell nyújtania. 
Bátran, büszkén és tudatosan kell vállalnunk múltunkat, hittel kell jövőnk felé fordulni. 
Azon kell fáradoznunk, hogy a több mint négy évszázad alatt felhalmozott értékeinket, a 
jó ügybe vetett hitünket, oktatási-nevelési hagyományainkat, anyanyelvünket megőrizzük 
és fejlesszük, hogy évszázadok múlva is magyarul beszéljünk, magyarul álmodjunk  és 
magyarul imádkozzunk. 
Az előttünk álló – remélhetőleg újabb több száz éves úton – vezéreljen bennünket Szent-
Györgyi Albert Nobel –díjas tudós fohásza: 

 „Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát! 
   Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá legyek általa.” 

Kérjük továbbra is és köszönjük támogató együttműködésüket, munkánk iránti figyelmüket.  
                                                                                                                     Vetéssy Katalin 

                                                                                                                       igazgató 
*      *      *      *      *      *      *      * 
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