
 

007. szeptember                                                                                                       V. évfolyam 1. szám 

 
A tanév családi istentiszteleteinek témája: 

„Mit hiszünk, miért hiszünk?” 
AZ APOS ÁZATA 

1. családi istentisztelet:   Hiszek …. 

A hitről 
 

A hitről beszélgettünk a minap, s így szól valaki: milyen jó annak, aki tud hinni. 
Megle

avával már szólított, s elhinnivaló dolgokat mondott, ajánlott vagy 
ppen 

k neki (benne = neki). Elhiszem, 

már az első gyülekezetek közösségében megvallotta hitét Jézus 

mbernek meg kell vallania hitét. A 

ük, hasznos lesz látni és érteni, mi nem naiv és hiszékeny emberek, hanem 

                           Szabó Gábor 
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TOLI HITVALLÁS MAGYAR
 

 

pődtem, mi az hogy „tud” hinni valaki!? Hiszen a hit kérdése nem tudás, hanem 
mersz kérdése. Amit a másik ember mond, elhiszed-e? Amikor a házasság útjára indulók 
kimondják egymásnak, hogy szeretlek, ezt elhiszik egymásnak. Egyáltalán nem kételkednek 
a kimondott szóban, pedig semmit nem tudnak a közös jövőről, s mégis, - nagy merészen – 
elhiszik egymás szavát. 
 Isten a próféták sz
é kért. Mindezt javunkra. Az idők teljességében emberré lett Isten, az Úr Jézus így 
szólt: Jöjj és kövess engem. Hiszed-e amit mondok?! Aki hisz, az üdvözül. Jézusban hittek 
tanítványai. Aki hisz őbenne az nem veszik el. „Aki hisz én bennem, ha meghal is él” – 
mondja Jézus. A hit Isten ajándéka a Szentlélek Isten által. 
 Talán jobban érthető lenne, ha azt mondanánk: hisze
hogy amit ő mond, az igaz. Jézus egy betegnek ezt mondja: „Eredj el, a te hited megtartott 
téged!” Hányszor gondoltam arra, nyílván sok betegségből nem gyógyulunk meg, sok 
mélységből nem emeltetünk fel, sok bűnből nem szabadulunk és tisztulunk meg, mert nem 
tudjuk hinni igazán. 
 Az ősegyház 
Krisztusban, és vallotta, hogy „Jézus Krisztus Úr”. Ebben a hitben épült az 
anyaszentegyház, dicsőült meg az Úr neve, és bírták ki az üldözést és a próbatételt a 
mártírok. Pál apostol így szólt: „Tudom kinek hittem, s meg vagyok győződve, hogy neki 
van hatalma … megőrizni”. Majd alakult ki az apostoli korban az „egyetemes” (közös) 
hitvallás, mely így kezdődik: „Hiszek egy Istenben…” 
 Minden nemzedéknek, sőt minden keresztyén e
reformáció népe igen fontosnak élte meg a személyes és bátor hit megvallását. E tanév 
családi istentiszteletein az Apostoli hitvallást magyarázzuk a gyülekezetnek – szülőknek és 
diákoknak.  
  Hissz
szilárd hitű Krisztus követők vagyunk, hiszen tudjuk, hit által  van utunk Urunk Jézus 
követésében, és végül Mennyei Atyánkhoz. A családi Istentiszteleteken is növelje hitünket 
és tegyen bátor hitvallókká. 
 
 



                             Elnöklelkész 
 
Az igazgató íróasztaláról 

 
              Tisztelt Szülők! 

A 2007/2008-as tanév első családi istentiszteletén tisztelettel 

észletek a tanévnyitón elmondottakból 

isztelt  Szülők!  Kedves Diákok!  Tanártársaim!  

z iskolák átszervezéséről, összevonásáról, a tanárok elbocsátásáról, tankönyvhiányról 

bben a helyzetben szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy miként több mint 400 év óta 

agy mértékben fogja azonban gimnáziumunkat is érinteni, hogy a  költségvetési törvény 

 szinte válságos anyagi ellehetetlenülés közepette olyan iskolát nem ígérhetek, amely jó 

és oktatáspolitikai életünk jelenlegi állapotában 

z előttünk álló küzdelmesnek ígérkező tanévben véssük jól szívünkbe a hős egri várvédő 

n van, hanem a védők lelkében."  

övetkezetes pedagógiai elveink, oktatási színvonalunk, ragaszkodásunk az etikai 

örekvéseink és a tehetséggondozó munka helyességét, igazolta az elmúlt tanév versenyein 

 

és szeretettel  köszöntöm a családokat. 
 
R
 
T
 
A
szóló hírek már hónapok óta borzolják a kedélyeket és keltik a bizonytalanságot nemcsak a 
pedagógustársadalomban, hanem az iskolai élet minden közvetlenül, vagy közvetve érintett 
résztvevőjében.  
 
E
minden szeptemberben most is nyugodt körülmények között, átgondolt oktatási-nevelési 
programmal, összevonás és elbocsátás nélkül, megrendelt és kiszállított tankönyvekkel, 
kiváló, összeszokottan dolgozó tantestülettel kezdjük el az új tanévet. 
 
N
szeptembertől jelentősen csökkenti az iskolák finanszírozására eddig juttatott normatívákat 
és a közoktatási törvény módosítása is több kedvezőtlen változást hozott.  
 
A
körülmények között teljesítheti küldetését.  
Olyat azonban ígérhetek, amely társadalmi 
is megtalálja az egyenes, jól járható, szülő és diák számára egyaránt kiszámítható és 
kívánatos utat, és biztosítja az eddig megszokott tudás és értékközpontú oktatást, iskolai 
életet. 
 
A
Dobó Istvánnak tulajdonított szavakat:  
 "A vár ereje nem a falak erejébe
Legyünk erős lelkű védői gimnáziumunknak! 
 
K
kódexünkben megfogalmazott értékrendünkhöz azt eredményezi, hogy a szülők 
biztonságban tudják nálunk gyermeküket. Ezt jól jelzi a gimnáziumunk iránt évről-évre 
megnyilvánuló igény, amelynek eredményeként - ellentétben az ország iskoláinak 
többségével - a drasztikusan csökkenő gyermeklétszám ellenére, tanulóink száma nem 
csökkent. Az év végi létszámmal megegyezően az új tanévet is 20 osztályban 565 tanulóval 
kezdjük el. 
 
T
elért sok kiváló tanulmányi és sporteredmény, a kétszintű érettségi városi összevetésben is 
elismerésre méltó eredménye, az államilag finanszírozott felsőoktatásba felvettek nagy 
száma, az országos mérésben elfoglalt, az országos átlagot jóval meghaladó teljesítménye 
elmúlt tanévi 8. és 10. osztályosainknak.  
 



 
 
 
Ünnepélyeink, eseményeink színvonala városszerte elismert, méltó hagyományainkhoz. 

ülső, állami felmérések is megállapítják, hogy az egyházi oktatási intézmények szinte 

e általában bizakodóbb, 

indezek erősítésén, véghezvitelén, az értékek megőrzésén és továbbadásán töretlenül 

isztelt Szülők!    

 felsoroltakért cserébe két dolgot kérek, bizalmat és együttműködést.       
lai élet. Amikor 

ggódva tapasztaljuk, hogy a társadalmi közállapotok miatt egyre több olyan hatástól kell 

rmekük iskolán kívül 

isztelt Szülők, Gyülekezet!  

érem, tiszteljék meg továbbra is folyamatos figyelmükkel gimnáziumunk éltét, vegyenek 

 
Köszönöm a Presbitérium iskolafenntartó áldozatát. 

égezetül azt a közös felelősséget szeretném hangsúlyozni, amely valamennyiünkre hárul, 
              

 közös felelősséget és az összefogás szükségességét, mivel ifjaink számára a tudást, hitet, 

zért jegyezzük meg az igét a Példabeszédek könyvéből: (19,8) 

     „Aki értelmet szerez, önmagát szereti,   
 

                                                                                                                Vetéssy Katalin 

Bizonyítja ezt, hogy a város vezetése gimnáziumunk tanulóit kérte fel az elmúlt tanévben az 
október 6-i városi ünnepély, ebben a most induló tanévben pedig az október 23-ai főtéri 
ünnepély megszervezésére, előadására. Hívunk és várunk erre az alkalomra mindenkit. 
  
K
minden tekintetben hatékonyabbak, mint a magyar iskolák átlaga. 
Az egyházi iskolába járó diákok tudása biztosabb, jövőkép
értékrendje határozottabb, magyarságtudata erősebb. 
 
M
fáradozni, tanárnak, diáknak közös feladata a következő tanévben is. 
 
T
  
A
Kölcsönös bizalom nélkül nem létezhet jól működő, kiegyensúlyozott isko
beíratták hozzánk gyermekeiket elfogadták  oktatási  -  nevelési  alapelveinket és 
biztosítottak bennünket támogatásukról. 
 
A
megóvni az ifjúságot, amely csak egymással összefogva lehetséges.  
Elsősorban azt kérjük Önöktől, hogy figyeljék és ellenőrizzék gye
töltött idejét, szórakozási szokásait, társaságát, jelezzék, ha gondjuk van, mint ahogy ezt 
tesszük mi is. 
 
T
 
K
részt rendezvényeinken, családi istentiszteleteinken.  

 
V
akik most itt összegyűltünk a tanévnyitó ünnepélyen.                                                                  
 
A
biztonságot, a jól végzett munka örömét bár egyre nehezebb, de feltétlenül szükséges 
biztosítani.  
 
E
 
  
         aki megőrzi tudását, megtalálja a  jót.”
 
  
                                                                                                                         igazgató 
 
 
 



 
 
 
Hírek, események: 

 nyári szünetben is igyekeztünk tanítványainknak hasznos és értékes, de kikapcsolódásra, 

ő-tó környékén 
     yel Adrien, 

 közül hatan kerültek be a londoni világtalálkozóra utazó csapatba, 

 átus 

 
Az énekkar közel 60 tagja Mátraházán, a református            

ő

 
• Korábban érettségizett diákjaink egy kis csoportja Szabados László tanár úrral a 

kon vettek részt egyhetes edzőtáborban. Edzők: Dunszt 

nk számára jelentett aktív pihenést az angol és a 

 
z új tanévben is törekszünk  megteremteni a komoly tanulás és a vidám, szórakoztató, de 

endezvényeinkre tisztelettel hívjuk és várjuk a kedves Szülőket és a Gyülekezet tagjait. 

• Ezek közül most a szeptember 18-án esedékes                         

          

iket, javaslataikat. 

• Egész tanévünk rendjéről tájékozódhatnak honlapunkon és gyermekeik  

 
Kapcsolattartás: 

Ho hu

 
A
pihenésre, szórakozásra is alkalmas lehetőséget teremteni. 

•    A biológiát emelt szinten tanulók 44 fős csoportja a Fert
       terepgyakorlatozott. Vezető tanárok: Juhász Katalin, Vargáné Leng

            Tóth Attila. 
• Cserkészeink
 a többiek itthon voltak cserkésztáborban. Parancsnok: Szabó Zsuzsanna tanárnő 
• Diákjaink egy csoportja angliai tanulmányúton vett részt a Baár-Madas reform

gimnázium tanulóival. Kísérő: Kovács Rita tanárnő. 

  
üdül ben táborozott és készült fel a tanév feladataira Jámbor 
Zsolt tanár úr vezetésével. Kísérő tanárok: Majzik Ágnes, Pál 
Ferenc 

 
     Tátrában túrázott. 
• Röplabdásaink Izsá
     Orsolya és Dunszt István. 
• Az Emmausban sok tanuló
     német  nyelvi tábor, anyanyelvi és gimnáziumi tanárok közreműködésével. 
• Az új osztályaink 114 diákja szintén az Emmaus házban gólyatáborozott, 
     ismerkedve egymással, az osztályfőnökökkel és az iskolai szokásokkal. 
• 10 diák evezős táborban volt Pál Ferenc tanár úrral.  

A
tartalmas események összhangját. 
 
R
 

szülői értekezletre hívom fel figyelmüket, amely 1630-kor 
 a templomban kezdődik, majd az osztálytermekben  

           folytatódik. 
 Kérjük ötlete
 

ellenőrzőjéből. 

nlap: www.crescit.
E-mail:  refgimi@reformatus-kkt.sulinet.hu

Telefon:  76/500 380 
 
 

A 20072008-as tanévben is kérjük támogató együttműködésüket, bizalmukat.                                        
   


