Csere-bere - szeretettel fogadtuk vendégeinket
Hagyományainkhoz híven, március végén került sor a cserediák programunk
megrendezésére. Ezúttal a Kiskunhalasi Református Kollégium Gyárfás István
Kollégiumának diákjait láttuk vendégül, akik a Szilády Áron Gimnázium tanulói.
Két 11. évfolyamos diáklány és két 10. évfolyamos diák töltött itt egy tartalmas hetet.
Délelőttönként gimnáziumunk óráit látogatták, délutánonként pedig az általunk szervezett
kulturális eseményeken vettek részt. Nagy örömmel és szeretettel fogadtuk vendégeinket, akik
a színvonalas programoknak nagyon örültek.
A Városháza Dísztermének megtekintése, a bemutatkozó est, melyen kollégistáink
megmutathatták sokoldalú tehetségüket (irodalom, zene, tánc), a híres Cifra Palota muzeális
gyűjteményének megismerése, a kézműves foglalkozás-mely a húsvéti ünnepkör jegyében
zajlott, a táncház, mely nagyon mókás volt, maradandó élményt nyújtott számukra.
Csütörtök délután a láthatatlan színház segítségével különleges módon dolgozták fel és élték
át az irgalmas samaritánus történetét.
Az esti bibliakörök alkalmával hitéleti neveléssel, a személyes lelki gyarapodás megélésével
lettek gazdagabbak.
Búcsúzóul emlékkönyvünkbe a következő sorokat írták:
„ Egy fantasztikus, izgalmas, emlékezetes hetet tölthettünk el a Kecskeméti Református
Internátus falai között. …… Külön meglepetés volt az internátisták egyéni bemutatkozó
műsora, mellyel valóban szívünkbe vésték magukat.”
(Nagy-Lukács Doroti, Takács Leila, Doszkocs Bence, Polyákovics Balázs)
Örömmel olvastuk ezeket a gondolatokat és hálásak vagyunk, hogy szívükben örömmel és
szép emlékekkel köszöntek el a kiskunhalasi diákok Kecskeméttől.

Csere-bere - és őket is szeretettel fogadták
Nagy örömmel készültek internátistáink a cserediák programra, melynek keretében
Kiskunhalasra, az ottani Gyárfás István Református Kollégiumba látogattak el.
Élményeikről, tapasztalataikról a következőképpen nyilatkoztak:
„Tavaszi szünet előtt, 2015. március 22-27-ig négyen ( Darabos Lili, Úr Barbara,Sípos Villő
Kamilla és Szilvási Vivien) ellátogattunk a cserediák program keretében a Kiskunhalasi
Szilády Áron Református Gimnáziumba, ahol megismerhettük az ott tanuló diáktársaink
mindennapjait.
Sokféle élményben volt részünk, mint például a Sós-tó gyönyörű tájképe, ahová az iskola
kerékpárjaival látogattunk el, Thorma János festőművész képeit is megcsodálhattuk és a híres
kiskunhalasi csipke készítésének titkait is megmutatták nekünk a csipkemúzeumban.
Meghívást kaptunk a Halas Rádióba is, ahol az iskolánkról és Kecskemétről meséltünk.
A kollégiumban nagyon kedvesen és barátságosan fogadtak minket. Egész héten finom
ételeket ehettünk és külön a mi tiszteletünkre egy zenés estet is rendeztek, ahol közösen
énekeltük el kedvenc dalainkat. Délelőttönként az iskolai órákon vettünk részt. A

gimnáziumban nyolc osztályos képzés is folyik, ezért egészen kis diákokkal is találkoztunk.
Mi természetesen a négy osztályos képzésbe kapcsolódtunk be, ahol nagyon befogadóak
voltak velünk.
A hét végére az a gondolat fogalmazódott meg bennünk, hogy habár sok élménnyel
gazdagodtunk és új barátokat is szereztünk, de azért örülünk, hogy újra itthon lehetünk.
Köszönjük a lehetőséget!
Áldás Békesség!
Szilvási Vivien 10.e

