Ünneplő Gyülekezet!
Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

„Legyenek boldogok, akik téged szeretnek!
Legyen békesség falaidon belül,
legyen boldogság palotáidban!
Testvéreimért és barátaimért
mondom: Békesség neked!
Istenünknek, az Úrnak a házáért is
jót kívánok neked! „
A Zsoltárok könyvének 122. fejezete az az igeszakasz, mellyel ebben
a tanévben a Kecskeméti Református Általános Iskola pedagógusai
egyhetes reggeli áhítaton való szolgálatukat indították, s ezzel a
zarándokénekkel zárták imaközösségben a tanévet annak utolsó
tanítási napján. A zarándokzsoltárok a Zsoltárok könyvének egyik
belső egysége. A kutatók szerint a fogság után az ún. „második
templom” (épült Kr.e.515-ben) idején keletkeztek ezek a zsoltárok, és
a Jeruzsálembe történő zarándokláskor imádkozták őket, mintegy
rákészülve a Templommal való találkozásra. A Károli
Bibliafordításban „grádicsok éneke”-ként ismert ez az egység, s az
elnevezés onnan ered, hogy a leviták a Nikánor kapunál levő tizenöt
lépcsőfok mindegyikén egy dalt énekeltek.
A 2015/2016-os tanév napjai számunkra 181 lépcsőfokot jelentettek,
melyekre lépve kerültünk egyre közelebb a tavaly szeptemberben
kitűzött vállalásaink eléréséhez. Egyévnyi utunk során megálltunk
minden hétfőn reggel hétkezdő áhítaton itt a templomban közösen, s
minden nap a tantermekben reggel és a nap végén igeolvasással,
imádsággal, kértünk erőt az előttünk álló feladatokhoz, adtunk hálát az
elvégzett munka nyomán fakadó sikerekért.
Magas a templom lépcsője, ezért tartjuk legfontosabb feladatunknak,
hogy a hozzánk járó gyermekek, tanulók hittanórákon, tanórákon,

emmausi és iskolai csendesnapokon, heti áhítatokon, családi
istentiszteleteken egy-egy fokkal mindig közelebb jussanak az
Úristenhez, s őt megismerve készek legyenek mellette dönteni, vele
járni későbbi életükben. Hisszük, hogy a nevelés színtere nemcsak az
iskola, hanem a templom is. A vasárnapi gyermekistentiszteletek
egész évi hűséges látogatásáért 86 tanuló kapott könyvjutalmat a tanév
utolsó hétkezdő áhítatán. A hétközi negyed 8-kor kezdődő reggeli
áhítatok hűséges látogatásáért 84 diákunk kapott ajándékba egy
kirándulást.
Magasak a nemes anyagból, márványból készült lépcsőfokok a
Kecskeméti Református Általános Iskola épületében is,: az
évfolyamok számozása emeletről emeletre növekszik, s éppígy egyre
magasabbak azok a fokok is, ahová az itt töltött évek alatt fellépnek
tanulóink. A magas elvárásokat ki-ki tehetségével, kitartásával,
szorgalmával, csendben végzett munkájával teljesítette. S magasra
jutottunk ebben a tanévben is: nagyszerű, kiemelkedő eredményekről
számolhattam be minden hét első napján egy-egy lépcsőfokon
megállva. Így lehettünk idén is a megye legjobb iskolája
matematikából, rangos megyei, országos és nemzetközi egyéni és
csapatversenyeken szerepeltek kiválóan matematikusaink, kiemelkedő
országos eredményeket értünk el a 6. és 8. évfolyamon az országos
kompetenciamérésben matematikából és szövegértésből, vannak
országos és megyei versenyeredményeink fizikából, történelemből,
Kárpát-medencei döntőbe jutott tanulónk helyesírásból, vers- és
prózamondásban városi helyezettek lettek diákjaink, művészeti
versenyeken, kiállításokon díjakat kapnak alkotásaikért, kecskeméti és
budapesti színházi előadások szereplői, táncosai, kiváló népi táncosok,
zsoltáréneklő, bibliai történetmondó versenyek győztesei, a református
iskolák országos úszóversenyének bajnokai, több sportág dobogósai.
S miközben a hitben és tudásban egyik lépcsőről a másikra léptek
tanulóink, a lépcsőfordulók megállóiban töltött szabadidejük hasznos
eltöltésére,az önművelés igényére neveltük őket az idei tanévben 9.
alkalommal megszervezett regényolvasó pályázatunkkal, Arisztotelész
bölcsességével egyetértve: „A műveltség jósorsban ékesség,
balsorsban menedék”.

Tanítóink, tanáraink összesen 1326 feladatlapot javítottak iskolánk
regényolvasó pályázatán. A legtöbbet olvasó osztályok a 2.b; a 3.b és
a 4.d voltak. Az utolsó hétkezdő áhítaton könyvjutalmat vehetett át a
2. évfolyamon 45, a 3. évfolyamon 19, a 4. évfolyamon 12, az 5-6.
évfolyamon 17 fő. A 7. és 8. évfolyamosok könyvajánló prezentációt
készítettek. A legügyesebbek egy délutáni találkozás keretében az
iskola könyvtárában prezentáltak társaiknak. Az itt jelenlévő diákok és
tanárok szavazatai alapján 5 tanulót jutalmaztunk egy-egy díszkötéses
jegyzetfüzettel.
Kedves Diákok!
A 2015/2016-os tanév szépségei, örömei, sikerei, fáradalmai,
küzdelmei, nehézségei hol könnyebbé, hol nehezebbé tették előrébb és
feljebb jutásotokat, s a fokról fokra haladás olykor szárnyaló suhanás
lehetett, olykor ólomsúlyú lépegetés volt. A lépcsősor tetejéről
letekintve, számba véve a megtett utat, ne feledjétek: soha nem
voltatok egyedül. Kezeteket fogta és vezetett benneteket 64 pedagógus
itt az iskolában, s otthonról támogatást kaptatok szüleitektől. „Az első
jó, amit ember kap a földön: a szülői szeretet és gondoskodásszeretettel kell azt visszafizetnünk, mégpedig kétszeresen: egyszer a
szüleinknek, aztán a gyermekeinknek. Kezdd a szüleiddel – mondj
köszönetet a sok jóért, amit úgy adtak neked, hogy nem is kérted.” –
Seneca tanításával helyezem szívetekre a szüleitek iránti hála
kifejezésének fontosságát.
Kedves Szülők!
Köszönöm, Önöknek, hogy ebben a tanévben is zarándoktársaink
voltak, a gyermekeiket nevelő pedagógusok iránt tisztelettel,
munkájukat megbecsülve, elismerve haladtak velünk lépésről lépésre.
hogy az iskolai munkát az alapítványon keresztül is támogatják!
Köszönöm, hogy felajánlásaikkal, a szülői bál mintegy 770.000 Ft
bevételével, a piknik napi tombola 77.000 Ft-jával, az Országos
Bibliaismereti Verseny támogatásával, az Univer 24- az Úszás
Ünnepe alkalmán megjelenésükkel, a karácsonyi vásárba,
adománygyűjtésekbe szánt ajándékaikkal, iskolai és egyházi
rendezvényeinken való megjelenésükkel, rászoruló tanulóink

támogatásával, gyermekeik szolgálataiba való bekapcsolódással, őket
versenyekre való kísérettel, az iskolai programokhoz nyújtott szakmai
segítségükkel kinyilvánították: iskolánk fontos Önöknek. Sokat
dolgoztak, dolgoznak azért, hogy gyermekeiknek, az őket oktató,
nevelő intézménynek jobbá, szebbé varázsolják mindennapjaikat, s
sokat dolgoznak az Önök gyermekei is. S kevés idő marad az
együttlétre.
„Elveszítettük az odakintet és mindent, ami vele jár. A levegőt, a
szabad vizet, a kövekre csillanó fény játékát, az izmok munkáját, a
pihenést közben, s a fáradt napok adta elégedettséget. Milyen hazug és
megnyomorító az állítás, amit használunk, s amit elhittünk, hogy az
idő: pénz. Az idő annyi minden…. Míg megfő a bableves, míg egy
bimbóból virág lesz, míg elhervad, míg egy gyertya leég, míg
hazaérsz, míg a szádhoz emeled a kanalat… Mindez Idő..”.
Kívánom Önöknek, legyen idejük a nyáron, melyet gyermekeikkel
beszélgetve, őket hallgatva, nézve, csak rájuk figyelve tudnak tölteni,
s beléjük feledkezve ne érezzék végesnek a végtelen időt.
Ünneplő Gyülekezet! Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Kérem, hogy hallgassák meg a tanévről szóló rövid statisztikai
jelentésemet!
A 2015/2016-os tanévben 715 tanuló nevelését, oktatását bízták ránk.
A 30 tanulócsoportba szervezett diákok iskolai tanulmányi átlaga
közel 4,57 készségtárgyak nélkül 4,47.
Kitűnő bizonyítványt kap 141 tanuló, ez az iskolai létszám 19,7 %-a,
jeles eredményt ért el 124 tanuló, a diákság 17,3 %-a. Tehát együtt a
kitűnő és a jeles diákok száma 265, akik a tanulói létszám 37, azaz
harminchét%-át teszik ki. Ez az adat úgy is olvasható, hogy iskolánk
tanulóinak harmada kitűnő vagy jeles rendű.
Iskolai hiányzási átlagunk, azaz az egy főre eső mulasztott napok
száma az évek óta jellemző átlagosnál is kevesebb, 8,4, nem
mulasztott 39 fő.

A legjobb átlagú alsós osztály a 4. a, 4,85; a legjobb átlagú felsős
osztály a 7.a, 4,76.
Bukott tanulónk nincs.
E fő statisztikai mutatók után azt jelenthetem az első évfolyamról,
ahol a hangos olvasást külön is felmértem, hogy 93 kisgyermek
teljesítette a követelményeket.
Akik kitűnő vagy jeles bizonyítványt kapnak, a legmagasabb
grádicsfokra jutottak fel, az Úr asztalánál jutalomkönyveket vehetnek
át.
Kedves Diákok!
A kitűnő és jeles rendűeken túl még hosszan folytathatnám a sort azok
nevével felsorolásával, akik egy-egy tantárgyból nyújtottak
kiemelkedő teljesítményt, illetve az egész tanév során szorgalmasan
dolgoztak, példás magatartásukkal vívták ki a tantestület elismerését.
A ti nevetek az osztályozó értekezleten elhangzott, s osztályfőnökeitek
a tanteremben dicséretben fognak részesíteni benneteket.

Kedves Szülők, Kedves Diákok!
Örömmel jelentem, hogy a tanulmányi versenyek terén idén nagyon
sikeres évet zártunk, amint már korábban említettem: több területen
nemzetközi, országos, területi, megyei és városi eredményekkel
büszkélkedhetünk.
Hagyományosan az elköszönő, kiemelkedő versenyeredményeket
elérő tanulókat az évzárón külön jutalmazzuk. Mindezek alapján
iskolánk kiváló versenyzője, sportolója címet valamint a művészeti
díjat a következő tanulóknak adományozom:

Kiemelkedő versenyeredményeinek elismeréseként
Iskolánk kiváló versenyzője címet adományozom:
Asztalos Nikolett
6.d
Aczél-Szabó János 7. a
Farkas Jázmin
7.a
Hegedűs Dániel
7. a
Ritter Csanád
7.a
Osztényi József
7. c
Fodor András Benedek
Hordós Adél Zita
Kovács Lénárd Imre
Monori János Bence
Toók Enikő
Apagyi Dávid
Miszler Levente
Takaró Milán
osztályos tanulóknak

8. a
8. a
8. b
8. b
8. b
8. c
8. c
8. c
(igazgató adja át)

Kiemelkedő művészeti munkájáért elismerő oklevélben részesül:
Mikesi Júla 8. a
Péter Míra 8.a
osztályos tanulók képzőművészeti alkotásaikért.
Az oklevelek átadására felkérem Jámborné Márkus Emőke tanárnőt.
Iskolánkban két kórus működik, akik énekkari dobogók lépcsőfokaira
állva nemcsak iskolai, hanem számos városi, egyházi rendezvényen
szolgálnak, színvonalas produkcióik az őket hallgatóknak feltöltődést,
a további úthoz lelki útravalót nyújtanak, miközben a szakma kiváló
értői elismeréssel adóznak iskolánknak az ének-zenei nevelés terén
végzett munkájáról. A következő grádicsra szeptemberben lépünk,

amikor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének
egyetlen vidéki mintaiskolája leszünk. Most kórusunk 8. évfolyamos
tagjaitól búcsúzunk el Dsida Jenő soraival:
„Légy könnyű - dal - mint selyemkelyhe a kúszó hajnalkavirágnak
mint együgyű bohóka szentek füttye és mókusfarkú móka
mint láthatatlan léggömbökként föllengő pici hímporok
melyeket estenkint lehel égre a jószagú boróka
Légy könnyű - dal - mint pamacsos havas csöpp házinyúlfióka
ki áttetsző fülével tapsol s most itt virít bugrálva most ott
mint
borzas
erdei
leány
szikrákat
kacagó
szeme
mely pisztrángokkal zizegő habos hegyipatakba mosdott
Légy könnyű sziromkönnyű - dal - ugyan miért volnál nehéz?
az élet percei akár hattyúszárnyról a vízhab elperegnek
terhed hajítsd útfélre - mindent megnyer ki mindent elveszít”.
Kérem, hogy nevüket hallva jöjjenek ki az Úr asztalához, hogy
munkájukat egy oklevéllel köszönjük meg. Az elismerő okleveleket
Jámborné Márkus Emőke tanárnő, kórusvezető adja át.
8. a
Balogh Antal
Berta Zsófia
Fodor András Benedek
Magyar Emese Esztella
Mészáros Márton
Mikesi Júlia
Péter Míra

8. b
Buzánczky Fanni
Krupa Jázmin
8. c
Földházi Ákos
Molnár Csenge

Molnár Dóra
Rőfös-Horvát Judit
A sportdíjak átadására felkérem Telekes Tamás tanár urat.
Kiemelkedő sportteljesítményei alapján
Iskolánk kiváló sportolója címet adományozom
Gyergyádesz Márton Bertalan
Halasi Bende
Horváth Milán
Károssy Csenge Sára
Méhes Lili

8.a
8. a
8. a
8.a
8. a

Kovács Timon
Krupa Jázmin
Kürtösi Dávid Sándor
Nyitrai Soma Benedek
Tánczos Szabó Réka

8.b
8. b
8. b
8. b
8. b

Takaró Milán

8. c

osztályos tanulóknak.

Egyházközségünk önzetlen jótevői hozták létre azokat a pénzügyi
alapokat, amelyekből diákjainkat segíthetjük.
Néhai Szabó István presbiter úr által létrehozott alapból
jó tanulmányi eredménye,
példás magatartása alapján

Szabó István-díjban részesül:
Kutas Johanna Róza
Kovács Lénárd Imre

6.b
8.b

Szeretettel felkérem Hörcsök Imre főgondnok urat az elismerő oklevél
és a pénzbeli támogatás átadására.
A Kincses Sándorné-díj alapítvány kuratóriuma által felajánlott
összegből hitben járó, példamutató életéért és jó tanulmányi
eredményéért elismerésben részesül:
Bartos Sára Emma
Farsang Kata
Baczúr Tamara Anna
Babiczki Nándor
Jeszenői Sára

4.a
4.b
4.c
4.d
5. a

Felkérem nt. Varga Nándor elnöklelkész urat az elismerés
átadására.
Hitben járó, példamutató életéért
Dr. Székely Tibor-díj
alapítvány támogatásában részesülnek:
Fodor Pál
Fellegi Csanád Áron
Sümegi Bálint

4. a
6.b
7.a

A díj átadására felkérem nt. Varga Nándor elnöklelkész urat.
Hitéletükkel példát mutató magatartásért, istentiszteletek, gyülekezeti
alkalmak rendszeres látogatásért „Hitükben hűséges” elismerés és
jutalmat, díjat alapított főtiszteletű Varga László nyugalmazott
lelkipásztor. Hittanoktatója és osztályfőnöke jelölése alapján az
elismerést és jutalmat

Hordós Adél
Mikesi Júlia
Takaró Milán

8.a
8. a
8. c

tanulók vehetik át. A díj átadására felkérem az alapítót, Varga László
főtiszteletű urat. Kérem a díjazottakat, hogy jöjjenek ki az Úr
asztalához, hogy jutalmukat átvehessék.
A 8 illetve 6 év kitűnő tanulmányi munkájáért, a tanulmányi
versenyeken
elért
kiemelkedő
eredményeiért,
példamutató
magatartásáért és szorgalmáért
igazgatótanácsi dicséretben részesülnek:
Asztalos Nikolett
Czagán-Mákos Lili
Csonka Viktória
Kerekes Luca Kitti
Hordós Adél
Molnár Dóra Anna
osztályos tanulók.

6.d
6.a
6.c
6.b
8.a
8. c

Az elismerő oklevél és jutalomkönyv átadására felkérem nt. Kuti
József lelkipásztor urat, az igazgatótanács elnökét.
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Pénteken ballagási istentiszteletünkön elköszöntünk a 8. évfolyamot
befejező 69 tanulónktól. Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a
jelentkezési és felvételi eljárást követően mindannyian középiskolában
folytatják tanulmányaikat.
Gimnáziumba 47 diák (68%), szakközépiskolába 19
szakiskolába 3 tanuló (4%) került.
Isten áldását kívánjuk további életükre!

(28%),

Ünneplő Gyülekezet, Kedves Szülők!
„Azt kívánom a világnak és benne minden embernek: vigyázzatok a
gyerekekre! Akkor mutatjátok meg nekik a szeretet, amikor nem
tudtok erről. Akkor tanítjátok meg, hogyan szeressenek, ha nem
beszéltek erről. Csak szerettek. Őket, egymást, mindenkit. Csöndben,
ahogy az Isten.” Thalasszinosz görög költő, író jellemzése azt a féltő,
óvó szeretetet, példamutató, egymás elfogadására, szeretetére nevelő
magatartást, keresztyén pedagógusi etikát mutatja be, mely iskolánk
tanítóinak, tanárainak munkájában mindennapi valóság, s akik közül
most két pedagógus elismeréseinek átadására kerül sor.
2014-ben a Kecskeméti Református Általános Iskola 20 éves
fennállásának évében Hörcsök Imre tiszteletbeli igazgató díjat
alapított. A Hűséges Szolgálatért Díjat ebben az évben a tantestület
jelölése alapján Józsa Anikó, az 1-2. évfolyamért felelős
munkaközösség-vezető kapja a díjat. A díj átadására felkérem az
alapítót, Hörcsök Imre főgondnok urat!
Egyházközségünkhöz, intézményeinkhez közel álló személyek közel
10 évvel ezelőtt alapították a Tradicionális Keresztyén Magyar
Oktatás Megőrzéséért Díjat azzal a céllal, hogy a Kecskeméti
Református Egyházközség oktatási intézményeinek pedagógusai
közül évente egy fő a keresztyén szellemű nevelés elismeréseként
kapja. Idén, a Kecskeméti Református Általános Iskolából
másodikként Bárdos Péterné tanító, hittanoktató a díjazott. A díj
átadására felkérem főtiszteletű Varga László urat, a Kecskeméti
Református Kollégium Alapítvány Kuratóriumának elnökét.
Kedves Szülők és Diákok!
Hamarosan az osztálytermekben átvehetitek a bizonyítványokat,
elköszönnek, elköszöntök az osztályfőnököktől, egymástól, s ebben a
tanévben utoljára koptatják lábaik, lábaitok az osztálytermekből
elmenőben
az
Újkollégium
lépcsőfokaitúgy,
ahogyan
egyházközségünk Szőlőskert című kiadványának júniusi, iskolánkkal
több cikkében foglalkozó számának hátsó borítólapján lévő fotón
teszik tanulóink.

Következő találkozásunk időpontja 2016. augusztus 31-én 16.30 óra, a
Kecskeméti Református Általános Iskola ekkor tartja az ünnepi
tanévnyitó istentiszteletét.
A zsoltáros soraival
mindenkinek:

kívánok

jó

pihenést,

tartalmas

„Legyenek boldogok, akik téged szeretnek!
Legyen békesség falaidon belül,
legyen boldogság palotáidban!
Testvéreimért és barátaimért
mondom: Békesség neked!
Istenünknek, az Úrnak a házáért is
jót kívánok neked! „
E gondolatokkal a 2015/2016-os, iskolánk 22. tanévét bezárom.

nyarat

