
 
Iskolánk múltja 
 
 
2005-06-01 09:29:00

Iskolánk múltja több mint négy évszázadra 
nyúlik vissza. Egészen pontosan 1546-re. 
Ebből az időből származik az első írásos 
feljegyzés, ami említést tesz \"Oskola 
utca\" létezéséről... 
  

 

Később 1564-ben pedig már konkrét irásos dokumentum van a 
református iskola létezéséről. Ezután Sztárai Mihály, Buzás Mihály és Petri 
György jön iskolánkba néhány tanítvánnyal. Ezzel iskolánk megerősödik, 
és az alapfokú oktatás után magasabb szintű oktatás indult el. 1830-ben a 
gyülekezet felépíti az Ókollégium épületét, majd 1831-ben iskolánk 
megkapja a főiskolai rangot. Megindult a lelkészképzés és a jogi képzés. 
1908-ban a Presbitérium határozata alapján egyesítik az iskolák 
könyvtárait egy közös könyvtárba. A századforduló előtti években a 
Presbitérium egy új iskola építésének tervével foglalkozik. Először azonban 
a templomot körülvevő üzletsor épült meg, amit Lechner Ödön és Pártos 
Gyula terveztek. Az üzletek bérleti jövedelme az új iskola építéséhez 
teremtett anyagi alapot. Mende Valér és segítője Dombi Lajos tervei 
alapján 1910. április 18-án megkezdődik az építkezés. 

 

Az új épületet 1913-ban adják át. A háború alatt az Újkollégium katonai 
kórház volt 1946-ig. 1948-ban mindent államosítottak. Az épületben 16 
évig muködött a Kodály Zoltán Ének-Zene Általános Iskola. 1990. március 
25-én a Presbitérium kimondta az iskola újraindítását és az igényét az 
iskolai épületekre. 1990 őszén Mester Barnabás és Adorján Mihály 
segítségével 26 tanulóval, egy osztállyal létrejött az iskola. 1991-re 
visszakaptuk az Ókollégiumot. Az osztályok száma minden évben három 
osztállyal nőtt. Ezután az Újkollégium visszaszerzése volta cél. Kecskemét 



városa 540 millió forintott kapott az épület kiürítéséért. Ekkor épült meg 
az Ének-Zenei iskola is. 

 

Az iskolánkban folyó oktatás színvonala az intézményt hamar magasra 
emelte. A kitűnő és jeles tanulók száma igen magas, megközelíti a 25%-
ot. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen szinte minden 
tárgyból van kiváló eredményt elért tanítványunk: biológiából, magyar 
nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből 8 tanulónk ért el 1 
- 10. helyezést. Egyéb országos versenyeken több mint 30 tanulónk jutott 
be a döntőbe. A megyei megmérettetéseken szinte minden tantárgyból ott 
vagyunk a legjobbak között. Országosan a 19-31. helyek valamelyikén 
állunk a középiskolák rangsorában a felsőoktatásban felvettek számaránya 
alapján. Iskolánk 76%-80%-os felvételi aránya Kecskemét városban és a 
református gimnáziumok között az 1. helyet jelenti és bizonyítja azt, hogy 
nem csak a tehetséggondozás áll biztos alapokon. 

 

  


