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„Mert hallottuk, hogy veletek van az Isten” 
 

Zakariás 8:23/b 
 
Ma mielőtt hozzáfogtam az ünnepi Pálmahír bevezető gondolatinak írásához, olvastam a 
fenti Igét, és még hozzá a Zakariás 8:13-ban „ … megszabadítlak titeket, és áldássá lesztek. 
Ne féljetek! Erősödjenek meg kezeitek.” Szíven ütött és mélyen elgondolkodtatott az Ige, 
amelynek fényében gondoltam és gondolhatunk vissza mindannyian az elmúlt 17 évre.  
 
17 évvel ezelőtt éltük át a valóságát annak, hogy „… megszabadítalak titeket!” milyen csodás 
élmény volt, semmivel sem hasonlítható, amikor 1990 március 25-én, a vasárnapi 
istentisztelet keretében tartott ünnepi presbiteri gyűlésen kimondhattuk, élünk Isten szabadító 
tettével.   42 év után újraindítjuk a Kecskeméti Református Kollégiumot. Valóban a szó 
legszorosabb értelmében ekkor hitből léptünk, mert kézzel foghatóan semmink nem volt 
hozzá. Csak a reménységünk, a szabadító Isten kegyelmébe. Ugyanakkor annak lehetősége és 
szintén reménysége, hogy „áldássá lesztek”, áldássá lehetünk. És a biztatás átélése, elfogadása 
és komolyan vétele:… erősítsétek meg kezeiteket”! 
 
Visszatekintve, lépésről lépésre láthatjuk a vezetést, a nyíló kapukat, lehetőségeket, élhettük 
át a újból és újból Urunk kegyelmét kezünk munkájának megerősítésében. Legyen áldott neve 
mindazért, amit átélhettünk, amiben eszközei lehettünk, amiben valóban áldását 
közvetíthettük immár több ezer gyermeknek, fiatalnak,  indítva és segítve  Őket az életre. Soli 
Deo Glória!   Egyedül Istené a Dicsőség! 
 
És ma újból aktuálisan szól hozzánk az Ige. „Ne féljetek!” 
 Mennyi bizonytalanság és félelem van bennünk. A világ, a társadalom a politika lépéseit 
látva, fenyegető,  egzisztenciális veszedelmét látva. Pedig minden változhat, minden 
körülmény lehet más, de egy valaki nem változik, aki ma is cselekvő Úr! Rá nézve állunk 
meg ma hálaadással és indulunk tovább az úton, amelynek nem lehet más a célja, mint áldássá 
lenni, diákok, családok, egyházunk és a társadalom valóságában hétköznapjaiban és 
ünnepeiben..  
 
Milyen feltétele van ennek? Nem a  külső feltételek, hanem a bennük lévő és Tőle kapott hit,  
az  általa megerősített kéz és értelem. A mindennap elkérhető: „erőnek, szeretetnek és 
józanságnak lelke.” Imádságom, imádságod, imádságunk. Mindannyiunké. 
 
Visszatekintésben a múlt erősítsen, tanítson, biztasson. Előre tekintésünkben pedig az Ige 
biztat: „Ne féljetek! Erősödjenek meg kezeitek”, hogy valóban igaz legyen újból és újból, 
hogy akik látnak bennünket azok mondhassák: látjuk, „…hallottuk, hogy veletek van az 
Isten.!  
 
Adja az Úr, hogy így legyen. 
                                                                                           Ámen 
 
                                                                                                            Varga László 



Az igazgató íróasztaláról 
 

              Tisztelt  Gyülekezet! 
 

        Pálmahír című hírlevelünkben a családi istentiszteletekhez  
kapcsolódva havonta tájékoztatjuk a családokat a 
gimnáziumi élet aktuális kérdéseiről.  
Kollégiumi istentiszteletünkön most a szülők mellett, elsősorban a gyülekezet 
tagjaihoz szeretnénk szólni. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy – minden erőfeszítésünk 
ellenére – keveset tudnak arról a tantestület segítségével megvalósuló sokoldalú 
tevékenységről, ami az oktató munkán kívül a közösségi életre nevelést, a világra 
való nyitottságot, a valódi értékekre, a szépre való fogékonyságot, a lelki 
gazdagodást hivatott szolgálni.  
Sajnáljuk, hogy csak kevesen fogadják el meghívásainkat iskolai rendezvényeinkre, 
ezért szíves figyelmükbe ajánljuk a gimnázium internetes honlapját   www.crescit.hu   
tanulmányozásra. 
Itt szövegben, képben és hosszabb-rövidebb filmbejátszásokkal adunk hírt minden 
fontosabbnak ítélt eseményről, a sokszínű komoly és vidám diákéletről. 
 
Kérem, ne szegje kedvüket, ha nincs otthon számítógép, vagy nem jártasak annak 
kezelésében, a gimnáziumban vagy az egyházi könyvtárban segítséget adunk a 
megtekintéshez, de gyermekeiket, unokáikat is megkérhetik erre.  
 
Kedvcsinálásként felsorolunk néhány részletet a honlapon található anyagokból. 
 
Kisfilmek:  A Kecskeméti Református Gimnázium bemutatása 
         Az Aradra induló kerékpáros küldöttség indulása (KTV híradóból) 
                  Összefoglaló a református diák-képzőművészek kiállításáról (KTV  
                         híradóból) 
                  Szalagavató: ünnepély, a 11. évfolyam műsora, nyitótáncok: 12.a 
                          keringő, 12.b swing, 12.c slowfox és quick-step, 12.d tangó és 
                          paso doble 
Képsorozatok: 400 tanév, 400 km két keréken 
       az évfordulóhoz kapcsolódva kerékpáros küldöttségünk  
                         felkereste azon helységek többségét, amelyek tanulókat küldtek 
                gimnáziumunkba, 
                   Emmausi alternatív tanítási napok a tanév kezdetén minden  
                          osztály egy napot tölt az Emmaus házban, ahol meghatározott  

      tematika szolgálja a testi-lelki ráhangolódást a tanévre,  
                   Aradi kerékpártúra  13 diák, 1 tanár és 1 lelkész vitte el Aradra 
                          az emlékezés koszorúját,                       
                  Olvasás éje a képsorozat és a hozzá írt szöveg önmagáért beszél 
                  Ballagás az elmúlt évi ballagás képei híven tükrözik az esemény 

      méltóságát, ünnepélyes pillanatait, hagyományainkat 
 

http://www.crescit.hu/


Szöveges információk: 
 Iskolatörténet 
 Házirend és etikai kódex 
 Pálmahír – hírlevél szülőknek 
 A tanév rendje 
 Érettségivel, továbbtanulással kapcsolatos információk 
 Versenyeredmények   
 Tantárgyi, tanári közlemények 
 Aktuális hírek, események 
 
Fentieken túli rendezvényeink, eseményeink közül a legfontosabbak: 
Méltó megemlékezéseket tartott négy 10. osztályunk nemzeti ünnepeinken: 
 október 6-án a 10.d, október 23-án a 10.a, március 15-én a 10.c 
 karácsonyi ünnepély:10.b 
 
Diákjaink elismerést aratóan vettek részt a „72 órán keresztül kompromisszum 
nélkül” elnevezésű ökumenikus szeretetszolgálati tevékenységben. 
 
Arany minősítésű énekkarunk szép adventi hangversenyt adott és Erdélyben énekelt 
több magyar város március 15-ei ünnepélyén (beszámoló a következő számban). 
 
Az élénk sporttevékenységet az iskolák közötti és gimnáziumi házi bajnokságok 
(kosárlabda, labdarúgás, röplabda) eredményei mutatják. 
Igen nagy sikere volt a 24 órás focibajnokságnak, amelyen több mint száz tanuló 
vett részt. 
 
A kikapcsolódást a diákhangverseny-bérlet előadásai, az iskolabálak, kirándulások, 
terepgyakorlatok szolgálták. 
Ismét megrendeztük az újraindulás óta érettségizett Fiatal Öregdiákok Találkozóját. 
 
Az emmausi és a csendesnapok, különböző istentiszteletek, előadások, bibliaórák  a 
hitmélyítés alkalmai voltak. 
 
Fontos további munkánkhoz a megerősítés, de az előremutató, segítő szándékú 
kritika is. Ugyancsak fontos a kölcsönös bizalom és együttműködés. Ezért néhány év 
elteltével ismételten szeretnénk felmérni a szülői elégedettség mértékét. 
Ezúton is kérjük  a szülőket, segítsék munkánkat a már megküldött elégedettségi 
szintet felmérő kérdőív kitöltésével, a visszajuttatásával. 
Az eredményekről tájékoztatást fogunk adni  
 
A gimnázium tantestülete és tanulói nevében ismételten tisztelettel meghívjuk és 
várjuk a gyülekezet tagjait és a kedves szülőket, családokat eseményeinkre, 
rendezvényeinkre. Köszönjük támogató szeretetüket, bizalmukat. 
                                                                                                         Vetéssy Katalin 
                                                                                                                igazgató 



Számszerű adatok az újraindult egyházi oktatás 15 évéről 

 
Forrás: Az Országos Közoktatási Intézet kiadványa 


