A gimnázium jelképei
Címer és jelmondat
A „Crescit sub pondere palma” (Teher alatt nő a pálma) jelmondatot és a
címer jelképrendszerét, a növekvő pálma alatti bibliát – az okiratok tanúsága
szerint – az 1740-es évektől használta az iskola.
Először jelvényén, majd pecsétjén is megjelentek e szimbólumok
emlékeztetve azokra a vérzivataros időkre, amikor az ellenreformáció közepette
meg kellett küzdeni a fennmaradásért.
A pálma a zord körülmények közötti életnek, a megmaradásnak, a
viharokkal való dacolásnak a jelképe.
Termést érlelve szilárdan állni egy bizonytalan talajon, meggyökerezni a
laza, a szél által folyamatosan mozgatott homokban nemcsak jelkép, hanem erőt
adó példa is a jelen és a jövő mindennapi küzdelmeiben.

Üvegablak 1912-ből

A gimnázium címere

A református kollégium Intézményeinek címere

Az iskolazászló
A zászló az összetartozás szimbóluma, a református kollégium
közösségéhez való tartozást jelenti. E mögött vonulunk iskolai ünnepélyeinkre a
templomba, megbecsülése hagyományainkhoz tartozik.
Legfontosabb jelképeink láthatók rajta: iskolánk címere: a pálmafa, alatta
a nyitott Biblia: amely legfontosabb útmutatónk Alfától az Omegáig; a fiait
vérével tápláló pelikán: mint egyházi szimbólum és a kecskeméti református
egyházközség címere. A másik oldalán olvasható évszámok emlékeztetnek arra,
hogy iskolánk egy 1564-ben létrejött, nagy múltú intézmény, amelyet 1948-ban
megszüntettek, de a kecskeméti református közösség hitének és akaratának
köszönhetően 1990-ben újra megkezdhette működését.
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Az iskolazászló két oldala

Épületeink:
amelyekben a Kecskeméti Református Gimnázium tanulóinak oktatása,
nevelése, testi, lelki épülése történik.
Ókollégium: épült 1830-ban a legelső iskolaépület helyén
1991-ben itt kezdte meg ismét önálló működését a Kecskeméti Református
Gimnázium
Jelenleg itt működik: - a Károli Gáspár Református Egyetem és a Szegedi
Tudományegyetem közös Jogi Kara,
- a Ráday Múzeum.
Az épület egy évszázada,

és napjainkban.
Újkollégium: épült 1911-1912. Új tanulmányi és sportszárnnyal kiegészült
2002-ben
Jelenleg itt működik: - a Református Gimnázium és a Református
Általános Iskola.
80 éve
és
napjainkban:

Internátus: épült 1993.
Itt működik:
- a Református Gimnázium Diákotthona

Konviktus:
Itt működik:
- az egyházközség konyhája
és étterme

Tanuszoda: az Újkollégium új
sportszárnyában

Emmaus
Református Egyházközség
Gyülekezeti és Ifjúsági Háza
Nyárlőrincen

A kezdetek, az újrakezdés igen nagy elszántságot és bátorságot követelt
akkor is, majd később sem volt könnyebb a folytatás. De, amint azt jelképeink is
sugározzák, a hit, a kitartás, az együttes szándék és akarat erőt adott mindahhoz,
amit az elmúlt évek során végrehajtottunk és megéltünk. A szemmel látható,
kézzel tapintható és szívvel érezhető eredmények mind-mind azt fejezik ki, hogy
nem volt hiábavaló a küzdelem, a fáradozás. Bár tudjuk mindannyian, hogy a
harc és a munka folytatódik, nem lesz lehetőségünk tétlenkedésre - örömmel
folytatjuk tevékenységünket, híven és féltve őrizzük az eddig elért
eredményeket.

