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Legyél kincskereső – és a kincs boldog tulajdonosa!   

(Máté 13:44) 
 
  
Mennyei Atyánk ajándékozta nekünk az életet. Az élet Istentől van, és vele szép. 
A bűn csúfítja és rontja azt. Ám Jézus Krisztus segít legyőzni a gonoszt, védi 
életünket, s ha megrontja is a sátán, Ő mindig újra széppé teszi. 
 
 Gyermek és ifjú korunkban minden vezetés, tanács és irányítás ellen 
tiltakozunk. Tanulunk, érettségizünk, diplomát szerzünk, családot alapítunk és 
közben – természetesen – élünk: ahogy tudunk, vagy, ahogy lehet. Mondták 
szeretteink, tanáraink, lelkészeink, hogy van kincs, de már el is felejtettük. 
 
 Ez a példázat arról beszél, hogy egyszer csak megtaláljuk a kincset, ott, 
ahol nem is kerestük, és nem is gondoltuk. Ez a kincs: az Isten Országa. 
Megjelent Jézus Krisztusban, mint a samáriai asszonynak, a filippi börtönőrnek 
vagy a pogány századosnak a kereszt alatt, és neked egy családi istentiszteleten, 
a konfirmációban, a reggeli igeolvasásban, vagy egy csendesnapon. De még 
nem a tied! Hogy lehetne megszerezni?! 
 
 Meg kell venni! Hogyan? Dönteni kell: akarom! Azért, hogy 
megszerezhesd, le kell mondani minden egyéb, felesleges és nem fontos 
dologról! Szívedet kell adni érte Jézusnak, és cserébe Ő az örök életet, az Isten 
országát adja neked. Ez életed legnagyobb gazdagsága! Ez a kincs megmutatja 
életed szépségét. Boldog és kiegyensúlyozott gyermek, ember lehetsz. A kincs 
azzá tesz. 
 
 A kincs lehet a tiéd! Legyen a tiéd! – Jézus Krisztus! Ő életed kincse, 
öröme és gazdagsága. 
 
         Szabó Gábor 
          lelkipásztor 



Az igazgató íróasztaláról 
 

              Tisztelt Szülők! 
 

   A 2009/2010-es tanév I. féléve január közepén lezárult.  
 A számszerű eredmények közül néhányat a hátoldalon közlünk.  

Ez a táblázat több szempontból is elgondolkodtató. Ezek közül most egyet szeretnék kiemelni és a 
probléma megoldásához kérni a kedves Szülők segítségét, együttműködését. 
 
Az osztályozó konferencián is megállapította a tanárok közössége, hogy összefüggés mutatható ki a 
tanulmányi eredmények és a mulasztott órák száma között. A szokásosnál jóval magasabb hiányzási 
átlag kisebb részben abból adódik, hogy ősszel volt két olyan hét, amikor influenzás, vagy influenza-
szerű megbetegedések nagyobb arányban érintették a tanulókat, illetve néhány tanuló tartós 
megbetegedése is hozzájárult ehhez. E tényeket leszámítva is tennünk kell valamit a növekvő és 
nagyon sok esetben indokolatlan hiányzások visszaszorítására. 
A táblázatban osztályonként nem az összes, hanem az egy főre jutó mulasztott órák számát 
érdemes összevetni a tanulmányi eredménnyel. Néhány osztály kivételével általánosságban 
elmondhatjuk, hogy a két szempont között jól látható összefüggés van. A legjobb tanulmányi 
átlagot elért 10.a osztály egy főre jutó mulasztási átlaga a legkisebb,  míg az 50 óra/fő átlag 
feletti két osztály (10.b, 12.c) a leggyengébb tanulmányi átlagúak közé tartozik. 
Ismételten kérjük a Szülőket, hogy kísérjék nagyobb figyelemmel gyermekük távolmaradását a 
tanítási napokról, Házirendünk szerint szíveskedjenek jelezni telefonon, ha hiányzik 
gyermekük az adott tanítási napon. A bejelentés elmulasztása esetén kénytelenek leszünk a 
hiányzást igazolatlannak tekinteni. 
 
Örülünk annak, hogy minden osztályban vannak tantárgyi dicséretre érdemes tanulóink és 
annak, hogy 63-an kitűnő vagy jeles eredményt értek el. Ez mindenképpen bíztató a II. félévre 
nézve.  
Nem értjük viszont azokat a tanulókat, és aggódunk értük, akik nem teljesítik a képességeik 
alapján elvárható minimális szintet sem. Főként akkor aggasztó ez, ha már 11. vagy 12. 
osztályosok, mert a hanyagságból, a kitartás hiányából, a tanulás semmibe vevéséből adódó 
gyenge teljesítményük ki fog hatni továbbtanulásukra. 
A továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb információk, tájékoztatások, a középiskolából 
vitt és az érettségin szerzett pontok felvételi eredménnyé alakítása, próbaszámítások 
elvégzésére való lehetőség megtalálható a www.felvi.hu honlapon. 
Javasoljuk 11. évfolyamra járó tanulóinknak és szüleiknek a széleskörű tájékozódást, a biztos 
döntés kialakításához, és azt, hogy a kétszintű érettségire előkészítő csoportokban 
használjanak ki minden lehetőséget a tanulók a minél eredményesebb felkészüléshez. 
 

   Oktató-nevelő munkánk színvonalának fenntartásához továbbra is feltétlenül számítunk  
   a Gyülekezet és a kedves Szülők támogatására, a kétszer 1 % felajánlására és a Református 
   Kollégiumi Alapítványra történő rendszeres befizetéseikre: Számla: 51700100-10000238-00000000
 

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 
 

Támogató együttműködésüket köszönjük és várjuk a továbbiakban is. 
                                                                                                                            Vetéssy Katalin 
                                                                                                                                               igazgató 

http://www.felvi.hu/
http://www.crescit.hu/
mailto:refgimi@reformatus-kkt.sulinet.hu


Hírek, események: 
 

Érettségire, továbbtanulásra jelentkezés: 
 
 Határidő: mindkét esetben:  2010. február 15. 
  Felhívjuk a figyelmet a felelősséggel történő választásra, a képességeknek, 
  felkészültségeknek megfelelő realitás alapján. 
 
Középiskolai beiskolázási közlemények: 

 
Minden szükséges információ továbbra is megtalálható honlapunkon, ezért itt csak 
néhány fontos tudnivalóra, határidőre és dátumra hívom fel a figyelmüket: 
 2010. február 19-ig: a tanulói jelentkezési lapok továbbítása gimnáziumunkba. 
  négyévfolyamos képzésre jelentkező 8. osztályosok esetében ezt az  
  általános iskola intézi, 
  hatévfolyamos képzésre jelentkező 6. osztályosok esetében ezt a szülők 
   döntése alapján intézheti az általános iskola, de a szülő önmaga is. 
 2010. március 2-3-4.  a 8. osztályos tanulók szóbeli felvételi vizsgája a  
  honlapon közzétett tájékoztató és témakörök alapján. A szóbeli pontos 
  időpontjáról mindenki külön értesítést kap. 
  6. osztályosoknak szóbeli felvételi vizsga nincs! 
 
Közösségi rendezvények: 
 
 2010. február 12-13-án a  minden második évben megrendezésre kerülő 
  gimnáziumi kulturális napok keretében az osztályok változatos,  
          „Ki mit tud” –szerű szóló, vagy csoportos műsorszámokkal szórakoztatták 
  a nagy létszámú érdeklődő közönséget 5 kategóriában (színpadi mű, tánc,
  hangszeres zene, ének, egyéb). A legjobb előadások fellépési lehetőséget 
  kapnak az újraindítás 20. évfordulójára rendezett ünnepi műsorban is 
  március 27-én.  
  Kiegészítő rendezvényként „művész” teaház is volt, ahol meg lehetett 
  tekinteni a diákok képzőművészeti alkotásait. Ezeket a zsűri szintén 
  értékelte. 
  A kategóriánkénti és az osztályok közötti verseny eredményhirdetése 
   február 16-án, kedden lesz. 
 
 2010. február 16-án 17 órakor  SZMK-vezetői értekezlet lesz, amely minden 
  szülő számára nyilvános. 
 
 2010. február 24-én 17 órakor a díszteremben újra indul a „Pálmaház” a XX. 
  század művészetét bemutató előadással.  
  Előadó: Szilágyi Róza 11.b osztályos tanuló. 
  Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. 
  

*     *     *     *     * 
Jó tanács a II. félévre: 
  
 „Gyönyörű, ha valaki maga előtt célt lát, s azt meg is valósítja tűzön-vízen át!” 
                                                                                                                    Babits Mihály 
 


