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Kedves Szülők! 
 

Szeretettel köszöntjük a Kecskeméti Református Gimnázium szülői közösségében! 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt iskolánk gólyaprogramjáról. 
 

Szülőként mit kell tudnom? 
 

Tanévnyitó: Istentisztelet keretében a református templomban 2022. augusztus 31-én 17.00 órától 

lesz. Gyerekemnek 16.00 óráig kell megérkeznie a tanulói fogadalom próbája miatt. Elkísérem én 

is, és a karzatról kísérem figyelemmel az ünnepséget. 

Nevelem gyermekemet az adakozásra, azaz mint minden istentiszteleten, most is mind a magam, 

mind gyermekem részére gondoskodok arról, hogy legyen nálunk perselypénz. A tanévnyitón a 

Diákszociális Alaphoz, azaz a rászoruló diákok támogatásának fedezetéhez járulok hozzá. 

Gólyanapok időpontja: 2022. szeptember 1-3. A szombaton 11.00 órakor a református 

templomban kezdődő záróalkalmon én (mi - család) is részt veszek (veszünk). 

Helyszíne: Kecskemét. 

Részvételi díj: 11.000,- Ft. A gólyatábor díját a beiratkozáskor teljes összegben, készpénzben kell 

rendeznem. Ez tartalmazza az ebéd, segédeszközök, belépődíjak, gólyapóló, egyéb költségek árát. 

Étkezés: Az ebédet a Konviktus biztosítja. A menza igénylése esetében jóváírásra kerül az októberi 

díjban a gólyaprogram részvételi költségében már befizetett ebéd ára. Szombaton már nincs ebéd. 

Ételérzékenység és allergia: Kérem, hogy ezt az osztályfőnöknek jelezze! 

Részvételi feltétel: A gólyaprogramra akkor engedem el gyermekemet, ha magát egészségesnek 

érzi, az aktuális járványügyi előírásokat figyelembe véve tüneteket nem mutat. 

A tankönyvosztásra szeptember 1-jén, a gólyaprogram keretében kerül sor. 

Mivel tudom segíteni gyermekemet a gólyanapokon? 

- Biztosítom, hogy időben érkezzen, és a teljes időt ott tudja tölteni, ezért minden más 

programját lemondom, hiszen ez az iskolakezdésnek és osztályközösségének fontos és 

megismételhetetlen alkalma. 

- Sportos, az időjárásnak megfelelő öltözet, sportcipő; jegyzetfüzet, tisztasági és fertőtlenítő 

csomag, tízórai, uzsonna, saját ivópohár / kulacs, diákigazolvány, TAJ-kártya, okostelefon. 

- Normális öltözetben, hajfestés és műköröm nélkül érkezik. 

- Ha érte megyek, de még tart a program, megvárom türelemmel a végét, ezzel is biztosítva a 

gyerekemnek, hogy fesztelenül végig tudjon maradni. 

- Elmegyek én is a református templomba a tanévnyitó istentiszteletre, a szombaton 11.00 

órakor kezdődő gólyaprogramot záró istentiszteletre, meg a későbbi családiakra is. 

Mire nincs szüksége a gyermekemnek?  

- Napközben nem hívogatom és üzeneteket sem cserélek vele („hogy érzed magad?”, „mi van 

veled?”, „minden rendben van?”, stb). Ha mégis szükséges, a szervezők jóváhagyásával 

jelentkezni fog. Ez a tanítási idő alatt is érvényes. Hazafelé és/vagy otthon mindent elmesél. 

További információk és kérdések esetén Vincze Árpád (30/824-56-54) intézményi lelkész-

vallástanár ad további információt augusztus 21-től. 
 

Életükre Isten áldását kívánjuk! Kecskemét, 2022. június 24. 
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Kedves Gólyánk! 
 

Szeretettel köszöntünk a Kecskeméti Református Gimnázium közösségében, amelynek a 

2022/23. tanévtől tagja leszel. Várjuk a veled való találkozást! 
 

Az elkövetkezendő, refis éveidben az érettségire való készülés mellett számos maradandó élményt 

gyűjthetsz, illetve értékes kapcsolatokat építhetsz. Az iskolánkat jellemző keresztyén szellemiségről 

és családias hangulatról is meggyőződhetsz. Az elkövetkező években elhívatott pedagógusok 

kísérnek, jó diákközösség vesz körül, valamint egy élő egyház felnőtt tagja lehetsz. Mindezek 

megismételhetetlen alkalma a játékokban gazdag közösségi ismerkedő GÓLYAPROGRAM. 
 

Mit kell tudnod a gólyaprogramról? 
 

1. TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET: aminek keretében sor kerül az ünnepélyes 

fogadalomtételedre. Helyszíne a református templom, időpontja 2022. augusztus 31., 17.00 

óra, Kérünk, előtte, 16.00 óráig érkezz meg a templomba a fogadalomtétel közös elpróbálása 

és néhány fontos információ miatt. A tanévnyitóra várjuk a szüleidet is. 

Mint minden istentiszteletre, erre is hozz magaddal perselypénzt. A tanévnyitó istentisztelet 

hálaáldozata (a perselypénz) hagyományosan a Diákszociális Alapot gazdagítja, ami a rászoruló 

diákok támogatásának fedezetét biztosítja. 
 

2. A GÓLYAPROGRAM HELYSZÍNE:  

Kecskemét, a város, amely számodra lehetőségeket rejt magában, hogy otthonosan mozogj a 

középiskolai éveidet is meghatározó helyeken. 
 

3. IDŐKERETEK: Szeptember 1-2-án, csütörtökön és pénteken reggel 7.45 órakor találkozunk a 

gimnázium dísztermében. Ezeken a napokon a programod legkésőbb 17.00 órakor ér véget. 

Szombaton, 3-án 8 órára kell megérkezned a tantermedbe. 11.00 órától tartjuk a gólyatábor 

zárását a református templomban, erre is várjuk a szüleidet. Szombaton már nincs ebéd. 
 

4. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: jó kedv, bátorság, nyitottság, aktivitás, sportos, az időjárásnak 

megfelelő öltözet, sportcipő, jegyzetfüzet, tisztasági és fertőtlenítő csomag, saját ivópohár vagy 

kulacs, diákigazolvány. Szeptember 1-jén táska a tankönyveid hazaviteléhez. 
 

5. A gólyaprogram során bizonyos feladatoknál szükséged lehet okoseszközre, telefonra – ezek 

használatára majd adott esetben engedélyt kapsz. Engedély nélkül azonban kérünk, ne használd, 

mert mi, de osztálytársaid is valóságosan és személyesen szeretnénk veled találkozni. 
 

 

Kecskemét, 2022. június 24. 
 

Örömmel készülve a találkozásunkra, az osztályfőnökök nevében is 

Isten áldásával: 
 

Vincze Árpád intézményi lelkipásztor-vallástanár 
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