
2007. november                                                                                                                      V. évfolyam 2. szám 
„Mit hiszünk, miért hiszünk?” 

AZ APOSTOLI HITVALLÁS MAGYARÁZATA 
 

1. családi istentisztelet:   Hiszek …. 
2. családi istentisztelet: …… egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében 

 
 

VAN TEREMTŐJE A VILÁGNAK? 
 

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te 
teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett” (Jel 4,11) 

  
 „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében…” A bibliai 
idézet egy mennyei, az Apostoli pedig egy földi hitvallás. Egybecseng a kettő, s ez itt a földön a 
legszebb harmónia, a legszebb szimfónia. Két szólam, egy felső és egy alsó szólam szólal meg 
egyszerre. 
 Azért van így, mert a Szerző ugyanaz, a mű Alkotója a menny és a föld Teremtője. Az ember 
akkor boldog, ha részese ennek a teljességnek, ha közössége van a Teremtővel, ha tudja és megéli, 
hogy Hozzá tartozik testestől, lelkestől, földi életében és földi életén túl örökre.  

Erről vall ez az egyetlen rövid szó: „Hiszek”- ismerem Őt, megbízom Benne, Rábízom magam 
egészen és örökre. Igaznak tartom mindazt, amit kijelentett számomra Önmagáról, a világról és rólam 
úgy, hogy magamat egészen ehhez tartom, és erről teszek vallomást ebben a világban. 

S miért ezzel kezdődik a hitvallás? Mert ha valaki igazán megérti azt, mint jelent a Bibliában a 
„Teremtő”, az az ember az egész Bibliát jól megértette. Ebben az egyetlen szóban minden benne van. 
Csakhogy éppen itt van ez a „ha”! Ismerik-e az emberek a Teremtőt? Tudják-e, hogy mit jelent ez: 
Isten, Te vagy az én Teremtőm? 

Nem az Isten az oka, ha nem tudják. Egy művész házában az egész ház arról a művészről 
beszél, aki ott lakik, akkor is, ha ő maga nem is mutatkozik előttünk közvetlenül. Ez a világ a Nagy 
Művész háza, Ő maga nem mutatkozik meg közvetlenül előttünk, mert amit az ember láthat, az nem 
Isten, hanem a világ. 

Azonban ez a világ az Ő teremtménye és ezért akár akarja ezt, akár nem, akár tudja, akár nem, 
Róla, Alkotójáról beszél. Az emberek még sem tudják ezt, mert igazán nem is akarják tudomásul 
venni. Pedig olyan csodálatos finomhangoltság van ebben a világban, ami lehetetlen Hangoló nélkül. 
A véletlen nem épít ilyen csodálatos épületeket, mint amelyek csak itt a mi városunk szívében is 
állnak. 

De hol van egy ilyen épület az emberi szervezet felépítéséhez képest? Gondoljunk a szemünk 
csodájára, a világmindenség egyik legcsodálatosabb művészi alkotására. Véletlenül ilyen? Bizony úgy 
viselkedünk ebben az istenteremtette világban, mint a kutyák egy pompás képcsarnokban. Látjuk a 
képeket, és mégsem látjuk. Mert akkor az Alkotót is látnánk. 

A Mindenható Isten azonban hatalmas arra ma is, hogy megnyissa a szemünket, ezért jelentette 
ki magát Jézus Krisztusban, Akiben megláthatjuk Őt, hozzánk fordulva, Aki által Őt, a láthatatlan 
Isten ismerhetjük meg. Mert Ő ma is teremt, új látást, új életet, új hitet bennünk. Összeköt a mennyel 
és a menny és föld Teremtőjével, Önmagával. S akkor tudom, honnan hová tartok, tudom, Kinek 
hiszek, tudom miért élek. Akkor meghódol a lelkem és a mennyel együtt vallom: 

 
„„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te 

teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett” (Jel 4,11) 
 

                                                                                                                                      Somogyi Péter 
                                                                                                                                        lelkipásztor 



 
 
 
Az igazgató íróasztaláról 

 
              Tisztelt Szülők! 

 
      Szeretettel köszöntöm a Családokat  és 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 2008/2009-es tanévtől a 
      Kecskeméti Református Gimnázium tanulói szeretnének lenni. 
 
     Kínálatunk: 
 
      Hatévfolyamos képzés: emelt óraszámú matematika, emelt óraszámú 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: 
 

• 2007. november 12-13-14-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  a 6. és 8. osztályos tanulóját egyaránt várjuk. 

    Gyülekezés: 815  az I. emeleti díszteremben. 
• 2007. november 13-án 1700 órától BEISKOLÁZÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  lesz, 

amelyre minden jelentkezni kívánó 6. és 8. osztályos diák szüleit  hívjuk. 
• 2007. december 7-ig kell jelentkezni a 8. osztályosoknak a központi írásbeli vizsgára 

(matematika, anyanyelv) a saját általános iskolájában, 6. osztályosoknak írásbeli vizsgát 
nem tartunk, csak szóbelit. 

• 2008. január 4-ig kérjük leadni saját jelentkezési lapunkat, az állami jelentkezési lapok 
leadási határidejét az általános iskolák tűzik ki, 

• 2008. január 26-án 1000-tól lesz a 8. osztályosok központi írásbeli vizsgája, az írásbeli 
helyszínéül Gimnáziumunk is kérhető. 

• 2008. február 20-23. közötti napok valamelyikén kerül sor a szóbeli vizsgákra. 
 
Részletes tájékoztatás:  www.crescit.hu  gimnáziumunk honlapja 
                                         www.okm.gov.hu  19/2007.(III.23.) OM rendelet 8.sz. m. 
                                         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/
http://www.okm.gov.hu/


 
 
 
Hírek, események: 

 
Tanévünk második hónapja, az október, mint minden évben, most is, rendezvényekben, 
ünnepi eseményekben gazdag volt. 
                                                                                                      
Október 3-án a gimnázium tanulóinak képviselői,  tanárok, 
 szülők ünnepélyes keretek között  búcsúztatták el az 
 Aradra induló kerékpáros csapatot. 
 Az ünnepséget Szabó Gábor elnöklelkész szolgálata 
 vezette be, majd Dr. Zombor Gábor polgármester és 
 Szenes Mártonné  igazgatóhelyettes köszöntötte az útra 
 indulókat. 
 Végül 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.  
 
Október 5-én  rendeztük meg a reggeli áhítat keretében az iskolai megemlékezést az  
      aradi  vértanúkról.  

      A Harmath Sándor tanár úr által összeállított és betanított, elgondolkodtató, 
      történelemszemléletet formáló ünnepi műsort  a 10. d osztály tanulói mutatták be  
      méltó módon.  

 
Október 9-én az osztályok szülői munkaközösségének vezetői gyűltek össze tanácskozásra. 

Simonné Bakó Mária, a gimnáziumi szülői munkaközösség-vezető bevezetője után Szenes 
Mártonné igazgatóhelyettes számolt be a szülői elégedettségi kérdőív kiértékeléséről, az 
eredményéből levont következtetésekről, tanulságokról, a feladatokról.  A honlapon keresztül 
minden szülőt tájékoztatunk majd a részletekről. 
Örömmel nyugtáztuk, hogy a szülők nagy többsége egyetért nevelési elveinkkel, elvárásainkkal, 
érzékelik az egyházi jelleg pozitív hatását. Fel kell figyelnünk arra azonban, hogy többet kell 
tennünk a kölcsönös együttműködés javításáért, a bizalom erősítéséért, a tanulókkal való 
személyes törődés fokozásáért. 
 

Október 12-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 Harmath Sándor tanár úr által vezetett zsűri sorrendet is 
megállapított: 
            a  „Főgólya” címet a 9.c osztály kapta, 
                „Algólya” lett      a 9.d, 
                                             a 7.a, 
                                             a 7.b  
 Az  eredményhirdetés után kezdetét vette a gólyabál.    
 

 
 



 
 
 
Október 14-én  a Pálmácska Óvodával és az  Általános Iskolával közös kollégiumi 

 istentiszteleten vettek részt a családok. 
 
Október 20-án  tartottuk az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező iskolai 
            ünnepélyünket.  
  A műsort Kiss Zsuzsanna tanárnő állította  
            össze és tanította be. 
  Előadták a 10.a osztály tanulói.                           
 
Október 23-án az 1956-os emlékműnél, a városi 
  ünnepélyen is nagy sikert aratott az 
   elgondolkodtató, eszméltető, őszinte 
            átéléssel, fiatalos lendülettel előadott műsor. 

 
 
Október 27-én, készülve a reformáció ünnepére, csendesnapot tartottunk 
  „Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?” témakörben. 
   Áhítat és közös éneklés után évfolyamonként csoportokra oszlottak a tanulók, a 
             kissebbek  játékos beszélgetésen, illetve bibliodráma foglalkozásokon vettek részt. 
             A nagyobbak két csoportban a Ráckeresztúri Otthon vezetőjével és néhány 
             lakójával beszélgettek a drog veszélyeiről, a drogtól szabadulás lehetőségéről. 
             A nap témájáról Horsai Ede debreceni vallástanár tartott előadást, majd ezután a 
             templomban is ő zárta le a csendesnapot áhítattal és énekléssel.   
 
 
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 a református temetőben nyugvó egykori 
         Református gimnáziumi tanárok sírját, ahol megemlékezés után 
         virágot helyeztek el.  
 

 
 

*    *    * 
 
     Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy 2007. november 20-án 1630-tól szülői fogadó 
     délutánt   tartunk. 
     Kérjük éljenek a tanároktól való személyes érdeklődés lehetőségével. 
     Amennyiben az osztályfőnökkel, vagy valamelyik szaktanárral külön is beszélni kívánnak, ezt  
     a  tanulók ellenőrzőjébe beírt fogadóórákon, vagy e-mailben a tanév során bármikor megtehetik. 


