
2008.  november                                                        VI. évfolyam 2. szám 
Légy hű mindhalálig! 

(Jelenések 2, 10) 
 

A hűség szót hallva általában jó dolgok jutnak eszünkbe: hűség a szeretteinkhez, hűség a 
hazánkhoz, hűség az elveinkhez. Már az is jó lenne, ha csak ezeket megtartanánk. A hűség szép szava 
és mindaz az üzenet, amit hordoz, valami mély elköteleződést jelent, valami olyat, amiből egyre 
kevesebbet látunk. Mintha emlékeinkben régi idők sejlenének fel: „akkor még más világ volt, 
könnyebb volt a régieknek kitartónak lenni”, vagy egyszerűen kimondjuk: gyorsan változó 
világunkban lemarad az, aki nem tud változtatni, miért kell akkor hűségről beszélni? Közben pedig 
titkon irigyeljük azokat az embereket, akiknek életében valóság a hűség állandósága. 

Pedig hűség ma is van, része az életünknek még akkor is, ha nem mindig tudatos: ugyanabba a 
boltba, üzletbe térünk be, ugyanolyan márkájú új TV-t, telefont veszünk, mint az előző volt, mert már 
„bizonyított”. Próbáljuk egymást meggyőzni, mi miért ezt, vagy azt választjuk. A hűség választás 
kérdése: kihez, mihez akarok hű lenni? 

A hűségről sokféle dolog eszünkbe juthat. És nem mind feltétlenül jó. A történelem arról is 
beszél, lehet hűségesnek lenni embertelen uralkodókhoz, rendszerekhez. Lehet kitartani makacsul 
bukott, lelkeket és életeket börtönbe záró eszmék és elvek mellett. Látjuk, nem minden esetben jó a 
hűség. 

Miről beszél akkor Isten, amikor ezt mondja: „Légy hű mindhalálig!” 
A hűség kapcsolatot feltételez: kell hozzá egy másik fél, akihez hűséges lehetek, és aki 

hűséges hozzám. Isten hű és igaz. Kitart mellettünk minden körülmények között. Persze mondhatja 
valaki, hogy sosem volt kapcsolata Istennel és nem is keresi azt. De ahogyan újra felvesszük egy 
félbeszakadt beszélgetés fonalát, ahogyan újra munkába állunk betegség, vagy éppen gyermekünk 
születése után, Isten úgy keresi és akarja felvenni vele való kapcsolatunk elszakadt szálát. Ez a hűség: 
után megyek annak, aki talán nem is ismer engem, nem is hallott rólam és felhívom a figyelmét arra, 
hogy szeretem és fontos a számomra. Isten hűsége ilyen: utánunk nyúl, mert Krisztusban önmagát adja 
értünk: hű és igaz, megbocsátja vétkeinket. A hűség kapcsolatot feltételez. Amikor Isten keres minket, 
ezt a kapcsolatot akarja újjáteremteni. Ő elsősorban nem parancsolgat: megmutatja, mi az igazi hűség 
és utána kéri: mi is így cselekedjünk! 

Hogyan cselekedjünk? 
Hűséget vár tőlünk életünk minden területén: szeretteinkhez, hivatásunkhoz, hazánkhoz. Ha 

azonban csak ennyi lenne, akkor ezt bármilyen erkölcstankönyvben olvashatnánk. Ennél is többről van 
szó: legyetek hűségesek Istenhez! Ehhez először az kell, hogy mi is akarjuk, hogy a soha nem volt, 
vagy valamikor elszakadt, Istenhez kötő szál újra ép legyen. Ehhez Ő mindent megtett Fia, Jézus 
Krisztus által. Tudnunk kell azonban, hogy a hűség nem laboratóriumi körülmények között működik, 
hanem próbák és nehézségek érik. Ahogy hátszéllel könnyű hajózni, úgy könnyű hűségesnek lenni, ha 
jól mennek a dolgok. Isten azonban nagyon világosan beszél: lesznek, lehetnek szenvedések és nehéz 
idők, de ezek nem jelentenek okot arra, hogy elszakadjon a szál, hogy vége legyen az Isten 
keresésének, a vele való kapcsolatnak. Légy hű mindhalálig! Az igazán fontos kapcsolataink egy 
életen át megmaradnak. Isten azt várja tőlünk, hogy hűségünk ne járjon le idő előtt: ne múljon el 
néhány családi istentisztelet, néhány a gimnáziumban eltöltött év, vagy néhány, az új közösségben 
(gyülekezetben, iskolában) eltöltött hónap után. A hűségben való kitartásnak jutalma van: Isten az élet 
koronáját, az örök, boldog életet ígéri. 

Sok emberhez és sokféle dologhoz hűek vagyunk, miért ne lehetnénk hűségesek Istenhez? 
 
                                                                                                                           Laczay András 
                                                                                                                        lelkész-vallástanár 

 



Az igazgató íróasztaláról 
 

 
A tantestület nevében szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket, 
Családokat, a Gyülekezet tagjait! 
 
E havi tájékoztatónk elsősorban azoknak a szülőknek szól, akiknek jelenleg  6. vagy 8. 
osztályba járó gyermekük vagy ismerőseik ilyen korú gyermekei a 2009/2010-es tanévtől a 
Kecskeméti Református Gimnázium tanulói szeretnének lenni. 
 
Kínálatunk: 
 
      Hatévfolyamos képzés: emelt szintű matematika-informatika, emelt szintű angol nyelv, 
                                              általános tantervű oktatás 
 
      Négyévfolyamos képzés: emelt szintű biológia tagozat, emelt szintű angol nyelvi 
                                               tagozat, általános tantervű oktatás 
 
      Felhívjuk figyelmüket néhány fontos, a gimnáziumi felvételivel kapcsolatos időpontra: 
 

• 2008. november 10-11-12--én NYÍLT TANÍTÁSI NAPOKAT tartunk, naponta 
a 2-3-4. órában, amelyekre a  Református  Általános Iskolának csak a 8.. 
osztályos tanulóit, illetve minden más általános iskola  6. és 8. osztályos tanulóját 
egyaránt várjuk. 

    Gyülekezés: 815-ig  az I. emeleti díszteremben. 
• 2007. november 11-én 1700 órától BEISKOLÁZÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  

lesz, amelyre minden jelentkezni kívánó 6. és 8. osztályos diák szüleit  hívjuk. 
• 2008. december 10-ig kell jelentkezni a 6. és 8. osztályosoknak a központi 

írásbeli vizsgára (matematika, magyar nyelv) az általános iskolában kapott, 
vagy a honlapunkról www.crescit.hu/gimnázium letölthető jelentkezési lapon. 

•  2009. január 6-ig kérjük leadni saját jelentkezési lapunkat, az állami 
jelentkezési lapok leadási határidejét az általános iskolák tűzik ki, 

• 2009. január 23-án 1400-tól lesz a 6. osztályosok, 2009. január 24-én 1000-tól 
pedig a 8. osztályosok központi írásbeli vizsgája, az írásbeli helyszínéül 
Gimnáziumunk is kérhető. 

• 2009. március 2-3-4 közötti napok valamelyikén kerül sor a 8. osztályosok 
szóbeli vizsgáira. 6. osztályosoknak szóbeli vizsgát nem tartunk.. 

 
Részletes tájékoztatás:  www.crescit.hu  gimnáziumunk honlapja 
                                         www.okm.gov.hu  11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 8.sz. m. 
                                                                         17/2008. (V.9.) OKM  rendelet 
                                         igazgatóságtól személyesen 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő, tanulni vágyó, értékrendünkhöz 
alkalmazkodni tudó diákokat a Kecskeméti Református Gimnázium két 
hatévfolyamos és két négyévfolyamos új osztályának tanulói közé. 
 
                                                                                                                    Vetéssy Katalin 
                                                                                                                                    igazgató 

http://www.crescit.hu/gimn%C3%A1zium
http://www.crescit.hu/
http://www.okm.gov.hu/


Hírek, események: 
 

Tanévünk második hónapja, az október, most is, rendezvényekben, ünnepi eseményekben 
gazdag volt. 
                                                                                                      

Október 3-án a gimnázium tanulóinak képviselői, 
tanárok,  szülők ünnepélyes keretek között 
búcsúztatták el az  immár 10. alkalommal Aradra 
induló kerékpáros   csapatot. A jubileumi túrán a 13 
jelenlegi tanulón kívül 46 öregdiák is részt vett. 
Az ünnepséget Varga László elnöklelkész szolgálata 
vezette be, majd a köszöntők után a koszorúra 
felkerültek az Egyházközség és intézményei, valamint a támogatók nemzetiszínű szalagjai 
és a tapsoló búcsúztatók sorfala között elindultak 250 km-es útjukra a kerékpárosok 
Szabados László tanár úr vezetésével. 

 A koszorút október 6-án, az aradi vesztőhelyen felállított emlékmű talapzatára helyezte  
      el a  küldöttség. A kegyelet virágait elvitték a Szabadság-szoborhoz is. 

A részletes beszámoló a gimnázium honlapján olvasható, ahol fényképek segítségével az 
egész út végig követhető.   

 
Október 7-én  rendeztük meg a reggeli áhítat keretében az iskolai megemlékezést az  aradi 
 vértanúkról.  

      A Krettné Bagi Márta tanárnő által összeállított és betanított, elgondolkodtató, 
      nemzeti múltunk megbecsülését szolgáló, lélekemelő ünnepi műsort  a 10. b 
      osztály tanulói mutatták be méltó módon.  
 

Október 10-én   jól szórakozott a népes közönség új osztályaink vidám bemutatkozásán.  
 

Sok ötlettel, kiváló megfigyelőkészségről vagy színészi képességekről 
tanúságot téve, jókedvűen adták elő műsorukat. 
 
Hagyományainkhoz híven tortával jutalmaztunk minden osztályt, de a 
Varga László főigazgató úr által vezetett zsűri sorrendet is 
megállapított: 
            a  „Főgólya” címet a 7.a osztály kapta, 
                „Algólya” lett       a 7.b, 
                                              a 9.c, 
                                              a 9.d 
Az  eredményhirdetés után kezdetét vette a gólyabál.    

 
 
Október 14-én az osztályok szülői munkaközösségének vezetői gyűltek össze tanácskozásra. 

Simonné Bakó Mária, a gimnáziumi szülői munkaközösség-vezető bevezetője fórum-
szerűen folyt a beszélgetés. Kérések, javaslatok hangzottak el, súlyosabb panasz, kifogás 
egyik osztály részéről sem merült fel. Örülnek a szülők az e-mailen és a honlapon történő 
rendszeres tájékoztatásnak, de továbbra is kérik az egyéni, személyre szabott törődést is.. 
Örömmel nyugtáztuk, hogy a szülők nagy többsége egyetért nevelési elveinkkel, 
elvárásainkkal, érzékelik az egyházi jelleg pozitív hatását. Sajnáljuk, hogy néhány osztály 
szülői munkaközösségének vezetői nem éltek ezzel az alkalommal. 



 
Október 22-én  tartottuk az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező iskolai 
            ünnepélyünket.      
            A műsort Tusáné Petróczi Lea tanárnő és                            

 Harmath    Sándor tanár úr állította össze és  
 tanította   be. 
 Őszinte átéléssel, fiatalos lendülettel előadták    
 a 10.d osztály tanulói.                           

 
Az őszi szünetben a hittan érettségi előkészítő csoport tagjai Pál Ferenc tanár úrral 
meglátogatták az őrbottyáni szeretetotthont és a Református Egyház Bethesda 
Gyermekkorházát. 
 
Október 31-én, a reformáció emlékünnepén  a gimnázium közössége ünnepi, úrvacsorás 

         istentiszteleten vett részt. 
         Igét hírdetett: Varga László főigazgató. 
 
         A reformációhoz és a halottak napjához kapcsolódóan ez évben  
         is felkeresték diákjaink Tóth Imre igazgatóhelyettes vezetésével a  
         református temetőben nyugvó egykori Református gimnáziumi 
         tanárok sírját, ahol megemlékezés után virágot helyeztek el.  
 

*    *    * 
     Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy 2008. november 18-án 1630-tól szülői fogadó 
     délutánt   tartunk. 
       Kérjük éljenek a tanároktól való személyes érdeklődés lehetőségével. 

 Amennyiben az osztályfőnökkel, vagy valamelyik szaktanárral máskor is beszélni 
 kívánnak,  ezt a  tanulók ellenőrzőjébe beírt, illetve a honlapon is közzétett 
 fogadóórákon, vagy e-mailben a tanév során bármikor megtehetik. 
 
November 21 – 22 -én  Gimnáziumunk rendezi meg a Tudományos Diákkörök Országos 
 Konferenciájának  (TUDOK) regionális döntőjét. 
 Részletes tájékoztatás a honlapon. 
 
November 29 -én   adventi csendes napot tartunk. Ez a nap a tanulók és a tanárok 
 számára a tanév rendjében előírt tanítás nélküli munkanap. 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket a minden hónap 2. vasárnapján 
esedékes, 11 órakor kezdődő családi istentiszteleteinkre, amelyeken mindig más-más 
osztály teljesít szolgálatot az igehirdetés mellett. 
A családi istentiszteletek egész évi rendje szintén megtalálható a honlapon, a Pálmahír 
szeptemberi számában.  
 

*    *    * 
Honlap: www.crescit.hu

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

                 Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány:  18348464 – 1 –  03 

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

