
2008. január                                                          V. évfolyam 4. szám 
     „ Mit hiszünk, miért hiszünk?”    
                         

AZ APOSTOLI HITVALLÁS MAGYARÁZATA 
 

1. családi istentisztelet:   Hiszek  
2. családi istentisztelet:   egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében 
3. családi istentisztelet:   és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, 

         4. családi istentisztelet:   aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Pontius 
                                                    Pilátus alatt …  
 
 

 Szenvedett Poncius Pilátus alatt 
 

Nagy lehetőséget rejt magában számunkra az idei családos istentiszteletek sora 
is. Hiszen miközben az Apostoli Hitvallás magyarázatát hallgatjuk, egyre inkább 
megvalósulhat Isten ajándékaként, hogy ne csak betanuljuk, felmondjuk, kívülről 
mondjuk, hanem megértsük, és nagy örömmel valljuk ezt a sok száz éves hitvallást!  

Magyar nyelvünket átszövik a bibliai tartalmú utalások. Pld: „tamáskodás”, 
„pálfordulás”, „áll, mint a Bálám szamara”, „mosom kezeimet”, „Belekerültem, mint 
Pilátus a credóba”. Az utóbbi kettő Jézus Krisztus szenvedéstörténetéhez, Pilátushoz, 
a mostani hitvallási részhez kapcsolódik. Az utolsó szólás mögött pedig az lehet, hogy 
eleink a pogány rómait nem szívesen méltatták arra, hogy nevét a Hiszekegyben 
említsék. Pilátus, Júda helytartója, Tibériusz császár veje, jogász, aki rendeletei 
alapján kemény, kegyetlen, rátarti és kíméletlen ember volt. Mégis van Valaki, aki a 
legnagyobb kínzások, és fájdalmak között szelíden beszélgetni kezd el vele. Mert 
Jézus Krisztust nem a múltunk érdekli, hanem a jövőnk! Jézus nem fél attól, hogy 
piszkos lesz a keze, nincs Benne megvetés, megbélyegzés Pilátus iránt! 

Csodálatos Urunk az utolsó pillanatokban is az Ő országába hívogat. Mert van 
egy másik világ, egy más dimenzió, melybe beléphetünk mi is – ez Isten Országa. 
Nem e világból való. Krisztus pedig azért született, hogy bizonyságot tegyen erről az 
igazságról. Mindenki, aki az Isten Országa örököse, az hallgat erre a szóra! 
Beszélgetésük után kiszolgáltatja magát Jézus Pilátusnak. Az e világból valók pedig 
megfeszítik Őt. Nem tudnak mást tenni, mint elárulni, kigúnyolni, bántani, megölni. Itt 
Istenre, aki közénk jött, csak szenvedés várt. Pilátus semleges akart maradni, de nem 
lehet! Vagy elismeri az ember Jézus királyságát, és Őt megkoronázza, vagy megfeszíti.  

Mégis kegyelemből Jézus Krisztus szenvedéséből jó származik ránk. A 
szenvedésből sokszor származik jó. Pld: kagyló szenvedéséből igazgyöngy, anya 
fájdalmából új élet, művész gyötrődéséből, műalkotás. Milyen nagy kincs és ajándék 
lesz számunkra abból, ha Isten szenved értünk!  Érted szenvedett, hogy megmentsen, 
megtisztítson, és az Ő Országát megnyithassa Neked! Csak Jézus Krisztus méltó arra, 
hogy hiteddel, meggyőződéseddel Felé fordulj. Hiszek abban az Istenben, aki az 
emberek vad gyűlölete ellenére is értük szenvedett! 
   
                                                                                      Somogyiné Ficsor Krisztina 
                                                                                                          lelkész 

  
 



Az igazgató íróasztaláról 
 

              Tisztelt Szülők! 
 

  A 2008. év első családi istentiszteletén tisztelettel és szeretettel      
  köszöntöm a családokat. 
 

Kívánok Önöknek  olyan  esztendőt,  amelyben a békesség és az  örömök  lesznek  túlsúlyban.  
Kívánok olyan társadalmi, gazdasági körülményeket, amelyben nyugodtan nevelhetik 
gyermekeiket. 
 
Kialakult hagyományainknak megfelelően ilyenkor szoktuk röviden tájékoztatni a Szülőket és 
az iskolafenntartó Gyülekezetet az előttünk álló évben várható oktatásfinanszírozási helyzetről. 
A Költségvetési törvény a 2007/2008-as tanévre szólóan bevezette az ún. csoportfinanszírozást. 
Ennek megfelelően a különböző évfolyamokba járó tanulók nem egyforma összegű normatív 
támogatást kapnak. A 9. évfolyamon pl. 49.152 Ft/tanuló a csökkenés összege az elmúlt 
tanévhez képest. Az összes évfolyamra vonatkoztatva az e tanévi veszteség kb. hét millió Ft. 
Ugyanakkor az energiaárak lényeges emelkedése tovább fokozza a nehézségeket és növeli a 
veszteség mértékét. A 2008/2009-es tanévre pedig a jelenleg érvényes 2008. évi Költségvetési 
Törvény további alapnormatíva csökkentést vetít előre. 
 
Mindezek ellenére reményünk van arra, hogy e tanévben szinten tudjuk tartani intézményeink 
működését, hiszen az egyházi iskoláknak juttatott állami közoktatási kiegészítő támogatás 2006. 
évi elszámolása után az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Pénzügyminisztérium 
illetékesei elismerték, hogy kb. 7,2 milliárd forinttal adósok maradtak az egyházak által 
fenntartott közoktatási intézményeknek. A kiegészítő támogatás annak arányában jár az egyházi 
iskoláknak, amennyit az önkormányzatok adtak saját iskoláiknak. Az elszámoláskor ez az 
összevetés kb. 80 000 Ft/tanuló hiányt mutatott az egyházi intézmények hátrányára. Ennek egy 
részét már megkaptuk az elmúlt év végén, a többi része pedig beépül a 2008. évi kiegészítő 
támogatásba. 2009-re e téren is megváltozik a számítási mód mind az egyházi, mind az 
önkormányzati iskolák esetében. Várhatóan itt is csökkenés lesz. 
Tekintettel arra, hogy az alap- és a kiegészítő normatívák, támogatások nem fedezik a 
kiadásokat, az intézményeinket fenntartó Kecskeméti Református Egyházközség igen jelentős 
anyagi áldozatot vállal a hiány pótlásához, a zavartalan működés biztosításához.  
Sokat segít a Kollégiumi Alapítványra Önök által történő befizetés, valamint az adóból való 
kétszer 1%-os felajánlás is. Ez utóbbinak az összege az elmúlt évben kb. 4,5 millió Ft volt, 
amelyért ezúton is hálás szívvel mondunk köszönetet. Csoportbontásra, felzárkóztatásra, 
tehetséggondozásra használjuk fel. 
 
Nagyon fontos, hogy az eddigiekhez hasonló színvonalon tudjuk végezni oktató-nevelő   
munkánkat, hiszen változatlan az érdeklődés gimnáziumunk iránt. Az általánosan csökkenő 
gyermeklétszám ellenére, iskolánk tanulói létszáma lényegében hosszú évek óta változatlan. 
Kérjük tájékoztassák a gimnáziumunkban folyó munkáról rokonaikat, ismerőseiket és ajánlják 
jó szívvel gimnáziumunkat. A tájékozódáshoz használhatják honlapunkat is:  www.crescit.hu

     
A tantestület nevében kérem továbbra is megértő szeretetüket és támogatásukat. 
 

                                                                                                                 Vetéssy Katalin 
                                                                                                                        igazgató 

http://www.crescit.hu/


Hírek, események: 
 
December 8-án  szalagavató ünnepélyünk helyszíne az impozáns bálteremmé alakított 
                              tornacsarnok volt 
 

                                         
 

                        
 

A táncokat betanította:  Molnár Tamás tanár úr, az Internátus nevelője 
 
 
December 10-én 
 

          a Gimnázium és az Általános iskola kórusai nagysikerű adventi és 
           Kodály Zoltánra emlékező hangversenyt adtak a díszteremben  
           és  közreműködtek a Magyar Kodály Társaság által rendezett 
           városi emlék-hangversenyen is.                
                      Karvezetők: Jámbor Zsolt és Jámborné Márkus Emőke 
 

 
 
December 14-15-én rendeztük meg immár hagyományos 24 órás focibajnokságunkat, 
           amelynek kb. 120 résztvevője volt. Közel 30-an 24 órán át kitartottak. 
                               Örültünk, hogy erre az alkalomra sok öregdiákunk is visszajött.  
 
December 16-án az internátusi diákok szép adventi hangversenyét élvezhettük. 
                     Hangszerszólókat, verseket és kórusműveket adtak elő. 
 
December 21-én az iskolai és december 24-én a gyülekezeti karácsonyi ünnepélyen a  
             Gimnázium kamarakórusának szólistái, gitár,  
               fuvola és orgonakísérettel Zákányi Bálint karácsonyi         
               oratóriumát adták elő magas színvonalon. 
               Közreműködtek a 10.c osztály tanulói és egy  
               négy fős tanári kórus. 
               Az oratóriumot betanította: Jámbor Zsolt énektanár. 
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December 26-án  Karácsony második napján 
         a Gimnázium tanulói és tanárai együtt vettek részt a templomban az 
          ünnepi úrvacsorás istentiszteleten. 
          Igét hirdetett:  Somogyi Péter lelkipásztor 
 

 
2008. január 3-án  kezdtük el ismét a tanítást és a tanulást a karácsonyi szünet után. 
 
Január 18-án ér véget az első félév. Már most látszik, hogy több tanulónk nem vette elég 
                          komolyan  a mindennapi munkát, tanulásukból hiányzott a rendszeresség és 
                          a folyamatosság. Örülünk viszont sok jól teljesítő, szorgalmas diákunknak.  
 
Január 21-én kerül sor a kecskeméti egyházi iskolák hagyományos 
                          Ökumenikus Imadélutánjára, ez évben először két 
                          helyszínen, két korcsoportban. 
                          A 7-8. osztályosok az evangélikus templomban, a 
                          9-12. osztályosok a református templomban vesznek 
                          részt a programon.  
   
Január 26-án írják meg a központi írásbeli felvételi vizsgát anyanyelvből 
                          és matematikából a 2008/2009-es tanévre gimnáziumunkba  
                          felvételüket kérő 8. osztályos tanulók. 
      Szeretettel hívjuk és várjuk gimnáziumunkba a 6. és 8. osztályos 
                          kecskeméti és vidéki tanulókat. 
 
Január 28 – február 3-ig tart a téli szünet, amelynek időtartama alatt a vállalkozó 
                          kedvű, téli sportokat, közösséget kedvelő diákjainknak táborozásokat  
                          szervezünk. Minden résztvevőnek élményekben gazdag hetet kívánunk! 

              
    Mátraházán a teljesen felújított református üdülőben közel 50 diák 
    Néhány tanárral és lelkésszel tölti majd idejét korcsolyázással,  
    szánkózással, síeléssel, túrázással és élvezi a téli természet szépségeit. 
    Játékok, vidám, szórakoztató esti alkalmak teszik teljessé a 
    kikapcsolódást.  
    Táborvezető: Dunszt István tanár úr 

 
                              Vale de Fiemme (Észak-Olaszország) síközpont 
                              lejtőin Tóth Attila tanár úr vezetésével  
                              gyakorolhatja a 28 diák és a néhány család 
                              kedvenc  téli sportját. 
 

                                        *          *          *          *          *        
 

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 

http://www.crescit.hu/
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