
           2008. szeptember                                                          VI. évfolyam 1. szám 

 
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK 

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN 
a 

2008/2009. TANÉVBEN 
 

Az istentiszteletek 1100 órakor kezdődnek a március 22-i kivételével. 
 

TÉMA:  LEVELEK A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN 
 

 
SZEPTEMBER 14.   12/A    
    LEVÉL AZ EFÉZUSI GYÜLEKEZETHEZ (Jel. 2,1-7) 
 
OKTÓBER 12.  KOLLÉGIUMI ISTENTISZTELET 
                                                   Közös alkalom a Református Általános Iskolával 
 
NOVEMBER 9.   12/B    
    LEVÉL A SZMIRNAI GYÜLEKEZETHEZ (Jel. 2,8-11) 
 
DECEMBER 14.   10/D     
    LEVÉL A PERGAMONI GYÜLEKEZETHEZ (Jel. 2,12-
17) 
 
JANUÁR 11.   12/C    
    LEVÉL A THIATIRAI GYÜLEKEZETHEZ (Jel. 2,18-29) 
 
FEBRUÁR 8.   10/C    
    LEVÉL A SZÁRDISZI GYÜLEKEZETHEZ (Jel. 3,1-6) 
 
MÁRCIUS 22.  900 KOLLÉGIUMI ISTENTISZTELET 
     Közös alkalom a Református Általános Iskolával 
 
MÁJUS 10.    8/A     
    LEVÉL A FILADELFIAI GYÜLEKEZETHEZ (Jel. 3,7-13) 
 
JÚNIUS 7.    8/B    
    LEVÉL A LAODICEAI GYÜLEKEZETHEZ (Jel. 3,14-22) 
 

 
Szeretettel hívjuk és várjuk ezekre az alkalmakra a családokat! 



Az igazgató íróasztaláról 
 

Tisztelt Szülők, Tisztelt Gyülekezet! 
 

A 2008/2009-es tanév első családi istentiszteletén a tantestület  
nevében szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket, Családokat. 
 
Részletek a tanévnyitón elhangzottakból: 
 

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 
„Ki hűséget vet: életet arat, 

   És a gyökér, az megmarad!” 
írja Wass Albert. 
 
Az új tanév kezdetén érdemes elgondolkodni ezeken a szavakon, és ezek átvitt értelmén is.  
Azt ugyanis mindenki megtanulja biológia órán, hogy a gyökér rögzít, támaszt, felszív, és 
raktároz. A jó gyökér éltet, biztonságot ad, a talajban megkapaszkodva dacol a viharokkal. 
 
Vizsgáljuk meg, melyek azok a maradandó és erős gyökerek, amelyek szilárdan és biztosan 
tartják egyházi iskoláinkat, köztük a mi gimnáziumunkat. 
 A két legerősebb gyökér 1000 éves nemzeti történelmünk és közel félezer éves 
reformátusságunk. Ez a két erős gyökér azonban nem elég az évszázadokon át való 
fennmaradáshoz, kell a terebélyesedés, kellenek az egyre újabb és újabb, a régiekhez szervesen 
kapcsolódó gyökérágak.  
 Több mint 400 éves református iskolarendszerünk ezeket az gyökérágakat kifejlesztette, 
segítségükkel a legzordabb körülményeknek is ellenállt és amikor már azt hitték, hogy 
elpusztult, a tartógyökerekből vadonatúj hajtások fejlődtek ki, amelyek erősödnek, 
terebélyesednek újra, immár 18 éve. Az eredmények mindenki számára láthatók, nem 
tagadhatók. 
 A tanévzáró ünnepélyen idéztem az Állami Számvevőszék 2008. évi jelentéséből, amely 
kiemelte az egyházi iskolák értéktisztelő szerepét, az egyre általánosabbá váló értékvesztés 
ellenpéldájaként. 
 A hagyományos értékekre alapozás tehát az egyik legfontosabb gyökérágunk, ennek 
továbbfejlesztése fontos feladatunk.  
 Folytonosan változó, rohanó, zajos világunkban egyre nagyobb szükségünk van biztos 
kapaszkodókra. Nézzük meg melyek ezek a kapaszkodók! 
Ezzel kapcsolatban ismét egy jelentésből idézek, amely egy kutatás eredményeit összegzi. Ez a 
kutatás a tizenévesek értékválasztását vizsgálta. Egy kérdést emelek ki a kutatásból. 
 Milyen mértékben határozza meg gyermekeink példaképét és értékrendjét a család, az 
 iskola és a média?  
Az eredmény azt mutatja, hogy míg a család hatásában nincs jelentős eltérés az egyházi iskolába 
járók és az összes megkérdezett között (kb. 50 – 50 %), addig az iskola és a média hatásában 
pontosan ellentétes eredmény született. A fennmaradó 50 %-ból az egyházi iskolába járó tanulók 
esetén az iskola hatása 37 %, a média hatása 13 %, az összes megkérdezett körében az iskola 
hatása 13 %, a média hatása pedig 37 %. 
Iskoláinknak tehát mérhető nevelési többlete van. 

 
Kíváncsiak voltunk, hogy a mi diákjaink hogyan vélekednek gimnáziumunkról, ezért a 12. 
évfolyam tanulóival, a ballagás előtt kitöltettünk egy 30 kérdésből álló kérdőívet, amelyre az itt 
töltött 6 vagy 4 év tapasztalatai alapján név nélkül kellett válaszolni. 
Az iskolai élet minden területét felölelő kérdésekre sokféle válasz született, a szinte mindent 
maradéktalanul vagy jórészt jónak értékelőtől a majdnem mindent elutasítóig.  



E két végletből szeretnék kiemelni néhány példát.  
- szeretek iskolában lenni:   76 % 
- a mi iskolánk légköre olyan, ahol jól illik teljesíteni:  80 % 
- tudom mit várnak el tőlem az iskolában: 89 % 
- úgy érzem személyiségem fejlődésében pozitív hatása van annak, hogy egyházi iskolában 

tanulok kérdésre 70 % egyetértő és mindössze 11 % elutasító válasz született 
- miközben 73 %-ban elismerik, hogy tanáraik egyre magasabb színvonalú munkára 

ösztönözik őket, csak 26 %-nak fontos maradéktalanul a jó eredmények elérése, ami baj, 
mert azt jelenti, hogy nem éltek eléggé a felkínált lehetőségekkel és képességeikkel 

- fel kell figyelnünk arra, amit már a szülői elégedettség mérésekor is tapasztaltunk, hogy 
tanulóink keveslik az egyéni bánásmód mértékét, ezért itt javítanunk kell. 

 
 Örömmel közölhetem, hogy az előző válaszokat adó érettségizett diákjainkat igen magas 
arányban vették fel a felsőoktatási intézményekbe, többségüket az első helyen megjelölt helyre.  
Miközben ennek örülünk, nem vagyunk elégedettek a kétszintű érettségi színvonalával, mert 
nem tölti be korábbi, magas szintű tanulásra, céltudatosságra  ösztönző szerepét és emiatt 
néhány esetben az elért tanulói teljesítményeket is kifogásoljuk. 
 Az elmondottakon kívül törekvéseink és oktató – nevelő  munkánk   helyességét igazolta 
az elmúlt tanév versenyein elért sok kiváló tanulmányi és sporteredmény, valamint iskolai és 
egyházi ünnepélyeink, eseményeink  színvonala, a tanórán kívüli ismeretbővítő, közösségépítő, 
tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásaink, valamint szórakoztató és kulturális 
rendezvényeink, téli, nyári táboraink népszerűsége. 
Hasonlóan tesszük ezt az új tanévben is. 
 A legfontosabb bizonyíték azonban a gimnáziumunk iránt évről-évre megnyilvánuló, sőt 
egyre növekvő igény. 
Miközben fokozatosan csökken az iskoláskorú gyermekek létszáma, gimnáziumunk újkori 
történetének legmagasabb tanulói létszámával, 581 tanulóval  kezdi el az új tanévet. 
 E ténnyel természetesen nagyon elégedettek vagyunk, de ugyanakkor nem hallgathatjuk 
el azt sem, hogy év végén megváltunk öt, szabályainkhoz alkalmazkodni nem tudó diákunktól, 
többek esetében pedig rezeg a léc. Továbbra sem engedjük a deviáns viselkedést, az önpusztító 
szenvedélyek terjedését, a közösségrombolást. Ragaszkodunk hagyományos erkölcsi 
alapelveinkhez és a tudás becsületének megőrzéséhez.  
 Örömre ad okot az is, hogy napjaink zűrzavaros oktatásügyi helyzetben, mi nyugodtan,  
oktató-nevelő munkánkra, a ránk bízott diákokra koncentrálva, összevonás, átszervezés, 
elbocsátás nélkül kezdhetjük el ezt a tanévet is.     
 Feladataink teljesítéséhez azonban további erős gyökerekre: kitartásra, akaraterőre, és 
hitre van szükség. Az erő azért is kell, mert a valóságban sajnos nem mindig azé a győzelem, a 
siker, aki ezt a munkája alapján a legjobban megérdemelné.  
A hitben erős embert pedig nehéz legyőzni és kifosztani. A lelkileg erős embert nem tudja 
kikezdeni a korszellem, az önzés, a közöny. 
„Ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha egyik-másik ág le is törött, téged pedig vadolajfa 
  létedre beoltottak közéjük, akkor részese lettél az olajfa gyökerének és dús nedvének…. 
 Tudd meg, hogy nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.”       Róm 11,16-18 
 
Tisztelt Szülők!   
Köszönjük bizalmukat, támogató együttműködésüket, oktatási-nevelési alapelveink  elfogadását. 
Kérjük, minél többen vegyék igénybe azokat a különböző fórumokat, kapcsolattartási 
lehetőségeket, amelyeket minden tanévben biztosítunk támogató vagy ellenző véleményük 
elmondására, illetve az iskolában folyó munka megismerésére. 
                                                                                                                            Vetéssy Katalin 
                                                                                                                                   igazgató 



 

TANULMÁNYI 
ÁTLAGOK TANULMÁNYI EREDMÉNY HIÁNYZÁS 

Oszt. 
Készség t. 

nélkül 
Készség t. 

együtt Kitűnő Jeles Ált. 
dicséret

Tant. 
dicséret

Figyel-
meztetés Bukás igazolt igazo-

latlan 
egy főre 

jutó 

7.a 4,21 4,30 1 4 1 10 0 0 849 2 35,46

7.b 3,78 3,93 2 3 2 11 0 3 795 4 36,32

8.a 3,98 4,11 0 5 0 15 0 0 1299 7 43,53

8.b 3,86 4,00 0 4 0 23 0 0 1470 14 49,47

9.a 3,65 3,80 1 1 0 13 0 0 1937 54 64,23

9.b 3,88 4,01 2 2 2 6 0 0 1579 8 61,04

9.c 4,06 4,16 0 4 0 24 0 1 2623 2 75 

9.d 3,76 3,94 0 0 0 17 0 1 2002 0 58,88

10.a 3,91 4,08 1 3 1 16 0 0 1674 22 58,48

10.b 4,01 4,14 1 8 0 27 0 0 1538 17 53,62

10.c 3,52 3,71 0 2 0 10 0 0 1498 9 51,97

10.d 3,95 4,10 0 6 0 23 0 1 2253 11 80,86

11.a 4,30 4,41 7 3 3 11 0 0 1474 40 65,83

11.b 3,65 3,85 1 3 0 15 0 0 2027 70 83,88

11.c 3,64 3,83 0 3 0 10 0 1 2694 30 104,8

11.d 3,89 4,06 2 2 0 21 0 0 1209 2 46,58

12.a 3,81 4,01 5 1 0 7 0 0 1431 70 48,42

12.b 3,97 4,18 0 2 0 4 0 0 1780 19 66,63

12.c 4,09 4,20 1 2 0 8 0 0 1096 21 41,37

12.d 4,02 4,15 0 3 0 14 0 0 1439 36 49,17

                        

ISKOLA 3,89 4,04 24 61 9 285 0 7 32667 438 58,18


