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„A Lélek gyümölcse pedig: … békesség …” 

 
Galatákhoz írt levél 5,22 

Lekció: János 20,19-22 

 

Mindennapos tapasztalatunk, hogy különféle konfliktusok között élünk. Konf-

liktus van először is ember és ember között. Konfliktus a házasságban: ki diktál, a férj 

vagy a feleség? Konfliktus a családban, a gyermekek és a szülők között: meddig tarto-

zik engedelmességgel a gyermek, mikortól válhat függetlenné? Konfliktus a munkahe-

lyen a vezetők és a beosztottak között: a főnöknek vajon tényleg mindig igaza van? 

Konfliktus a társadalomban a politikai irányzatok és hatalmi erők között: meddig kell a 

polgárnak engedelmeskednie a felsőbbségnek? Konfliktus a társadalmi többség és a 

kisebbségek között: azoknak lenne igazuk, akik többen vannak? Konfliktus az egyes 

keresztény felekezetek között: megoldhatók-e a felekezeti problémák a vegyes házas-

ságokban? Konfliktus a népek és a nemzetek között: ki vagy milyen erő akarja vagy 

tudja irányítani a világot? 

De nemcsak ember és ember között, hanem az ember és Isten között is konflik-

tus van. Az Isten és az ember közötti eredendő teremtésbeli jó viszony a bűneset kö-

vetkeztében megromlott. Keresztény hitünk értelmében az ember nem tudja rendezni 

az Istennel való megromlott viszonyt.  

Krisztus kereszthalála teremtheti meg egyedül a békességet az ember és Isten 

között. A megváltás művét elvégző, feltámadott és győzelmet vett Krisztus húsvét 

napján nem véletlenül köszönti így tanítványait: „Békesség néktek!”  

Ahol Jézus megjelenik, ahol a középpontba kerül, ott békességgel jelenik meg. 

Olyan különös békességet hoz, mely sokkal több, mint a nyugalom. Olyan békességet 

kínál, amely nem zavartalan, de megzavarhatatlan. Olyan békességgel akarja megaján-

dékozni övéit, mellyel a legbékétlenebb körülmények között is lehet élni. Ez a békes-

ség valóban nem olyan, mint amilyet a világ adhat, mert ez a szív mélyében van elrejt-

ve és a Lélek gyümölcse az életünkben.  

Annak ellenére azonban, hogy ezt a békességet magunkban hordozhatjuk, nem 

jelenti, hogy kifelé nincs hatása, gyümölcse. A Krisztust követők Uruktól a békéltetés 

szolgálatát kapják. A Krisztusban megbékéltek ugyanis valódi békességszerzők lehet-

nek a családban, a munkahelyen, a társadalomban, a többség és a kisebbség, a különfé-

le felekezetek és nemzetek között is. Így teremhetjük a Lélek gyümölcsét: a békessé-

get! 

 

 Pál Ferenc 

 lelkész-vallástanár 



Az igazgató íróasztaláról 
 

A Gimnázium tantestülete nevében szeretettel köszöntöm a 

kedves Családokat, a Gyülekezet tagjait! 

 

„Az igazgató íróasztaláról” rovat ebben a számban – szokás szerint – elsősorban azoknak a 

szülőknek szól, akiknek jelenleg az általános iskola 6. vagy 8. osztályába jár gyermekük, vagy 

családjukban, ismerősi körükben van ilyen korú gyermek. 

 

KÍNÁLATUNK: 

Hatévfolyamos képzés: 

 A hatévfolyamos képzésben két osztályt indítunk négyféle oktatási típussal: általános 

tantervű oktatás, emelt szintű angol nyelvi csoport, emelt szintű matematika-informatika 

csoport, emelt szintű német nyelvi csoport 

 

Négyévfolyamos képzés:  

A négyévfolyamos képzésben két osztályt indítunk, négyféle oktatási típussal: általá-

nos tantervű oktatás, emelt szintű biológia csoport, emelt szintű angol nyelvi csoport vagy 

emelt szintű német nyelvi csoport. 

 

NÉHÁNY FONTOS, A FELVÉTELIHEZ KAPCSOLÓDÓ IDŐPONT: 

2010. november 15-16-17-én nyílt napokat rendezünk a hatodik és nyolcadik osztá-

lyosok számára, az érdeklődőket 8 órára várjuk a gimnázium dísztermébe. 

2010. november 16-án (kedd) 17
00

 órakor beiskolázási szülői értekezletet tartunk, er-

re várjuk a jelentkezni kívánó 6. és 8. osztályos diákok szüleit. 

2010. december 10-ig kell jelentkezni az általános iskolában kapott vagy a honla-

punkról letölthető központi jelentkezési lapon a központi írásbeli vizsgára (matematika, ma-

gyar nyelv). A jelentkezési lap letölthető honlapunkról is: www.crescit.hu/gimnazium. 

2011. január 21. (péntek) 14
00

 – központi írásbeli vizsga a 6. osztályosok részére, a 

vizsga helye a tanuló által megjelölt gimnázium, amely a Kecskeméti Református Gimnázium 

is lehet. 

2011. január 22. (szombat) 10
00

 – központi írásbeli vizsga a 8. osztályosok részére, a 

vizsga helye a tanuló által megjelölt gimnázium, amely a Kecskeméti Református Gimnázium 

is lehet. 

2011. március 1-.3 – szóbeli vizsga a 6. és 8. osztályosok részére (tárgyait és a téma-

köröket lásd a gimnázium honlapján!). 

 

Részletes tájékoztatás: 

  www.crescit.hu (gimnáziumunk honlapja) 

  www.kir.hu 

  az igazgatóságtól személyesen, vagy telefonon 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő, tanulni vágyó, értékrendünkhöz alkalmaz-

kodni tudó diákokat a Kecskeméti Református Gimnázium hatévfolyamos és 

négyévfolyamos új osztályainak tanulói közé! 

 

Szenes Mártonné igazgató 

http://www.crescit.hu/gimnazium
http://www.crescit.hu/
http://www.kir.hu/


Hírek, események 

 
Őszi terepgyakorlaton vettek részt biológia tagozatos diákjaink. Szeptember 

17-19-ig élvezhette a biológus csapat a természet minden szépségét a festői Zemplén-

ben Juhász Katalin és Vargáné Lengyel Adrien tanárnők vezetésével. A programban a 

tokaji Kopasz-hegy, Sárospatak és környéke, az Aranyosi-völgy, az erdőbényei 

diatóma bánya és a Kisfaludi Bodrog-zug természeti értékeinek megismerése szere-

pelt. A csapadékos időjárásnak köszönhetően a vártnál több gombafajjal ismerkedhet-

tek meg a diákok, sőt gombapaprikás formájában némelyiküket meg is ízlelhették. Él-

vezetes volt a diatóma bányában a szép lenyomatok kutatása, de különösen nagy sikert 

aratott a BISEL-program alapján végzett vízminőség vizsgálat, amihez elengedhetetlen 

a vízi parányok mikroszkópos vizsgálata – na és a gumicsizmás mintagyűjtés. A Bod-

rog-zug festői vízi világ, ahol szemünk elé tárultak a rucaüröm, a virágkáka, a hidőr, a 

kányafű, és természetesen a lombsátor alatt az eső elől meghúzódó vízimadarak is. 

 

Szeptember 21-én Diákközgyűlést tartottunk. A Diákönkormányzat új elnöke 

Varjú Ágnes 11.c osztályos diákunk lett, az önkormányzat tevékenységét a tanári kar-

ból Rigóné Hajnal Edina tanárnő segíti. 

 

Október 1. a gólyák napja volt. A gólyabáli estén különös sakkjátszmában volt 

részünk a 9.c osztály jóvoltából. A 7.b-sek „Bezzeg a mi időnkben!” című műsorral 

mutatkoztak be. A 7.a tévéműsorát „Magyarország legnépszerűbb tévécsatornájára”-ra 

kapcsolódva nézhettük meg. A 9.d pedig „Stop trükk” sorozattal beugrózott. A zsűri-

ben Varga Nándor elnöklelkész elnökölt és hirdette ki az eredményt: „Főgólya” a 7.a 

és a 9.c lett, de az „algólyáknak” is jutott oklevél és torta. 

 

Október 3-án reggel lelkészek, tanulók, szülők, tanárok búcsúztattuk Szabados 

László tanár úr kerékpáros csapatát. A csapat Varga Nándor elnöklelkész áldása és 

Szenes Mártonné igazgató köszöntője után vágott neki 250 kilométeres útjának, hogy a 

Nyárlőrinc-Tiszaalpár-Csongrád-Mezőhegyes útvonalon kerékpáron érkezzenek meg 

Aradra az október 6-i ünnepségekre. 

 

Október 5-én a reggeli áhítat keretében emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. 

A Kovács Zoltán tanár úr által készített és betanított műsort a 10.c osztály mutatta be, 

így hozzájárulva közös emlékezésünkhöz. A műsort az ott lakók örömére egyházkö-

zségünk Sion Nyugdíjasházában is bemutatták. 

 

A gimnázium színjátszóköre hétvégi tréninget tartott október 8-10-ig Kiss Zsu-

zsanna tanárnő vezetésével. A színjátszók birtokba vették az iskolaépületet megkeres-

ve benne a színházi tereket. A beszéd-, és mozgásórák valamint az új „évad” darabjai-

nak első próbái között a szabad játékra is lehetőség nyílt. Az éjszaka mesekastélynak 

tűnő épület élményénél csak a közösség, a színházcsinálás lámpalázas csodája jelentett 

többet. 



Október 12-én az osztályok szülői munkaközösségeinek vezetői tartották első 

félévi összejövetelüket, amelyen a szülők mellett tanárok és a fenntartó képviseletében 

Varga Nándor elnöklelkész is részt vett. Az SzMK elnökévé Steinné Egri Olgát vá-

lasztották a szülők. 

 

Október 22-én iskolai ünnepség keretében emlékeztünk az 1956-os forrada-

lomra és szabadságharcra. A 10.b osztály műsorát Galambos Katalin tanárnő és Ga-

lambos Péter osztályfőnök állította össze és tanította be. A megemlékezésben a 100 

éve született Faludy György író, költő írásaiból hangzottak el részletek. 

 

Cserediák-program 

Cserediák-programunkat három éve indítottuk azzal a céllal, hogy a Kecskeméti 

Református Gimnázium és Internátus más magyar református gimnáziumokkal kap-

csolatot építhessen.  

A program mindig egy hétig tart. Leginkább az internátusban lakó diákok cse-

rélnek helyet, és a hét során „egymás bőrébe bújva” sok-sok tapasztalatot, élményt és 

barátot szereznek, miközben részt vesznek a gimnázium és internátus munkarendjé-

ben, megismerik a várost és ott élő társaik mindennapjait.  

Programunk során gimnáziumunk és internátusunk tanulói eljuthattak a miskol-

ci Lévay József Gimnáziumba, a Debreceni Református Kollégiumba, a Pápai Refor-

mátus Gimnáziumba, a Sárospataki Református Kollégiumba és egy ízben Kárpátaljá-

ra, a Tivadarfalvi Református Líceumba.  

Legfrissebb élményünk a Pécsi Református Gimnáziumhoz és internátusához 

fűződik, ahol diákjaink számára leginkább a családias légkör volt vonzó. 

Az idei tanévben még Nagyenyedre tervezünk egy hetet, ezzel is erősítve a ha-

táron túli kapcsolatainkat. 

A jövőre nézve szeretnénk tanévenként egy országon belüli és egy határon túli 

programot szervezni, erősítve diákjainkban a református hitünk értékeit. 

 

 

Előttünk álló fontosabb időpontok: 

November 19-én Cserkész-est kerül megrendezésre, melynek programjai között a ter-

vek szerint helyet kap teaház, társasjáték, filmvetítés és táncház is. 

November 20-án Református Bálat rendezünk, melynek bevétele a Kollégiumi Alapít-

ványon keresztül iskoláink nevelési-oktatási céljainak megvalósulását szolgálja. Je-

gyek 9.000 Ft-os áron kaphatók a Lelkészi Hivatalban. 

November 22-27-ig minden este 5 órai kezdettel adventi evangélizáció lesz templo-

munkban. 

November 27-én 2 órától gyülekezeti családi nap lesz az Újkollégium épületében. 

November 23-án 16
30

-tól fogadódélutánt tartunk a gimnáziumban. 

November 28-a advent első vasárnapja, úrvacsorás istentiszteleteket tartunk. 

December 4-én gimnáziumunk végzőseinek szalagavató ünnepségére kerül sor. 

December 11-én szombati tanítás lesz, ezen a napon tartjuk adventi csendesnapunkat. 

December 11-12-én kerül megrendezésre a szokásos karácsonyi vásár a Kiskonviktus-

ban, melynek bevételével rászorulók karácsonyi ajándékát támogathatjuk. 

Következő gimnáziumi családi istentiszteletünket december 12-én tartjuk. 


