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Miért hozunk áldozatot? 
Az igazgyöngy példázata 

Máté 13, 45-46 
 

Ebben a példázatban egy olyan ember szerepel előttünk példaként, aki úgy tűnik, 
meggondolatlan döntést hoz: mindenét eladja, hogy egy különösen értékes gyöngy a birtokába 
kerülhessen. És győz, mert megszerzi a gyöngyöt, bár nem tudjuk volt-e egyáltalán ellenfele, 
aki elől meg kellett vásárolnia. A példázat üzenete azonban nem is itt keresendő. 

Egy embert látunk, aki megszállottan keres, hiszen gyöngyökkel kereskedik. Az évek 
során nyilván bőséges tapasztalatra tett szert, különbséget tudott tenni értékes és értéktelen 
között. Nem sajnálja idejét, energiáját és legfőképp pénzét, hogy a legjobbat, legszebbet 
szerezhesse meg. És máris kérdésekbe ütközünk! Képesek vagyunk-e megkülönböztetni az 
igazat a hamistól? Van-e elég tapasztalatunk, hogy jól döntsünk? Korunk sokat emlegetett 
értékválsága éppen abban áll, hogy a világ a feje tetejére állt: sok korábbi értéket egyre 
kevésbé tekintenek annak, míg hamis csillogású gyöngyöket keresünk, vagy éppen hozunk 
értük áldozatot. Közben persze úgy vagyunk, hogy mindig a legjobbat, legtökéletesebbet 
keressük: magunknak, gyermekünknek, szüleinknek, szeretteinknek. Aztán pár nap múlva 
kiderül: van szebb, jobb, csillogóbb, és indulhat az új kincsek keresése. Ebben a körhintába 
ma mindenki beleült és kiszállni belőle csaknem lehetetlen, pedig egyre többen élik át, hogy 
már nincs mit pénzzé tenni, nincs miből új „gyöngyöket” venni. Az ember lemarad és talán 
önbecsülését is elveszti lassan. Talán mi is valamikor eladtuk, ha nem is mindenünket, de túl 
sokat, hogy megszerezzünk valamit, valakit – de mikor a miénk lett, már kevés volt! 

Jézus mégis azt mondja: nem az igyekezettel van a baj, hanem az igyekezet tárgyával. 
Egy helyen arról beszél: kétféle kincs van. Az egyik múlandó, a másik megmarad, az egyik 
földi, a másik mennyei. És hozzáteszi: gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben! Jézus 
sohasem azt mondja: nézd meg, milyen kincseket gyűjtöttél és szégyelld magad amiatt, hogy 
bizony vannak értéktelen, semmirekellő dolgok, amiért igenis sokat, talán mindent odaadtál. 
Ő azt mondja, hogy ezzel az igyekezettel keressünk mennyei kincseket. A történetbeli 
kereskedő mindenét eladja az igaziért és nincs kétsége, hogy jó vásárt csinált. 

Miért ne lehetne a nagy odaadással keresett kincs nem földi és múlandó, hanem 
mennyei és megmaradó? Miért ne lehetne töretlen lelkesedéssel keresni az Isten országát? 
Sok alkalom után, amikor mindet odaadtunk és csalódnunk kellett, nem kellene-e valami mást 
keresni, többet annál, ami földi, ráadásul olyat, ami elérhető. Mert a példázat erről is szól: a 
mennyei kincsek, maga az Isten országa elérhető! Az Isten országa elérhető, mert Krisztus 
közel hozta. Az ő országát igazság és szeretet bősége jellemzi. El nem múló, isteni értékek 
építik és akarják építeni bennünk is, közöttünk is. Sok célért tudunk lelkesedni: egy új 
feladatért, változásért életünkben, emberekért, munkánkért. Tudjuk, ami igazán fontos, az 
megragad és magához vonz. Isten országa megragadhat, mert könyörületről, újjászületésről, 
áldásról, megváltásról, szeretetről és igazságról szól. 

Rajtunk egy dolog áll: továbbra is kétes értékekért hozunk áldozatokat, vagy őszinte 
igyekezettel ragadjuk meg Isten országa közelségének lehetőségét? Krisztus közel hozta az 
Isten országát, mi mit teszünk? 

                                                                    Laczay András 
                                                                                                 lelkész-vallástanár 

 
 



Az igazgató íróasztaláról 
 

              Tisztelt Szülők! 
 

   2010. március 25-én volt 20 éve annak, hogy az 1948-as államosítást 
követő 42 éves kényszerű szünet után kimondta a Kecskeméti 
Református egyházközség Presbitériuma a Gimnázium újraindulását. 

   A 20 éves évfordulót megünnepeltük március 27-én a színházban, ahol diákjaink adtak nagy 
sikerű, változatos gálaműsort, majd március 28-án a templomban, ünnepi hálaadó 
istentiszteleten. Volt mire emlékeznünk, hiszen amit elértünk ebben a 20 évben nem kevés.  

   Erre az alkalomra kiadtuk jubileumi évkönyvünket, amely a fejlődés, növekedés számszerű 
adatain túl a szellemiekben, hitben, hagyományőrzésben, hagyományteremtésben való 
gyarapodást is mutatja, és amelyből itt most néhány visszaemlékező gondolatot közlünk.  

 
Visszaemlékezések: 

 
1948 előtt érettségizettek 

 
Nem a világ változott meg, hanem az emberek. Ennek az új generáció jellemformálásában igen 
nagy szerepe van a református iskolának és a felelőssége is igen nagy. Úgy látom, hogy ennek 
a nemes feladatnak iskolánk igyekszik megfelelni, melyhez Isten segítségét és áldását kérem. 
Soli Deo Gloria!  

                Dr. Dömötör Endre, Öregdiák (1938-1946), Kecskemét Város díszpolgára
  

A gimnázium egyházközségünknek, de az egyetemes magyar református egyháznak is 
évszázadok óta lelki-szellemi testrésze volt. Most hát újra él! 
A tapasztalatokból kiindulva mondhatjuk: „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.”  
A később végzettek kedvéért: bármit teszel, okosan tedd és várd ki a végét. 
Mert „a reménység meg nem szégyenít.”                  
                Dr. Sz. Tóth Gergely, Öregdiák (1938-1946) 

 
1994-ben, az első induló osztályban érettségizettek 

 
Köszönettel és hálával tartozunk lelkészeinknek, tanárainknak, akik nem adták fel a reményt, 
és megteremtettek egy olyan iskolát, amely arra törekedett, hogy a tudás mellett hitben, 
jellemben, emberi tartásban növekedjünk.  

                           Hajagosné Kovács Diána   
 

Tudom, hiszem, hogy nem véletlen az, hogy éppen abban az évben, és éppen az én 
városomban indulhatott újra a református gimnázium. Nemcsak az elindulás, hanem az ott 
töltött négy év alatt is erősödhetett meg bennem: „hogy minden az Ő atyai kezéből jön”. Ezért 
tekintek mindig hálával vissza a gimnáziumi évekre.                                              Varga Tamás   

 
A gimnáziumi évek egy életet meghatározó élményt jelentenek, amely időben és térben – 
bárhová is kerüljünk a világban – állandó emlékként előtör. A megszerzett tudás és 
szellemiség, a kapott értékek pedig biztos támaszként, viszonyítási pontként jelennek meg az 
életünkben. A Gimnázium isten és embertársaink szeretetére, a tudás iránti fogékonyságra, 
szellemi és lelki tartásra és erkölcsi szilárdságra nevelt bennünket.               
                                       Zubornyák Ágnes  



 
1995 – 2009-ben érettségizettek 

 
1995. év őszétől 1999. év tavaszáig voltam a Kecskeméti Református Kollégium 
Gimnáziumának diákja, egyben az Internátus lakója. Megtanultam, hogy a pontosság, a rend 
elengedhetetlen az életben. Szilárd, keresztény értékrend alakult ki bennem az internátusi 
évek alatt, melynek alapja a hit, a tisztesség, az igazság iránti olthatatlan vágy. Ezek az 
értékek mindennapi ügyészi munkámban nélkülözhetetlenek.     

                                                                                                                  Nagy István  1999 
 

„Minket itt úgy kezeltek, mint a Kis Herceg rózsáját. Védtek az élet nagyobb pofonjaitól és 
próbáltak jobb útra terelni több-kevesebb sikerrel.”                                       Galsi Elvira 2002 

 
Az elmúlt pár évre fogjuk a jövőnket alapozni, s éppen ezért nem is feledhetjük 
gyökereinket.”                                                                                       Tömösvári Noémi 2005   

 
Köszönettel tartozom az iskola vezetőségének, megértő, toleráns tanári karának, és minden 
diáktársamnak, hogy sikerült együtt megteremtenünk egy olyan közösséget, amelyre  nem 
csupán életünk végéig fogunk emlékezni, mert akár tudat alatt, akár tudatosan mosolyt 
csalhattunk az arcokra, megszerettük és megszeretettük a zenét, és azóta is melengetjük a 
szíveket. Immáron Psalmus kórusként elhíresülve.   

                                                                            Fülepi Henrietta lelkes volt kórustag 2009 
 

„Az iskolai légkör először kicsit túlságosan tiszteletet parancsoló és hideg volt, de amint 
beilleszkedtünk és a tanárok is megismertek minket, ezek az érzések szertefoszlottak. Jó 
érzéssel gondolok vissza a Refiben töltött mindennapokra.” 

 
„Jó érzés volt belépni a kapuján, még ha időnként voltak feszült pillanatok is. Azt nem 
mondanám, hogy dédelgetett volna bennünket, de olyan hely volt, ahonnan soha nem 
gondoltam volna elmenekülni. Ha úgy tetszik, nyugodt volt, meglehet, hogy derűs is, de 
inkább úgy emlékszem rá, hogy a felemelő és a terhes oldalai jó egyensúlyban voltak.” 

 
 „Nekem az iskola a második otthonom volt. Jó volt a reggeli áhítatról menni iskolába, 
letenni a terheimet reggel, és nyugodt lélekkel indulni a napnak. Magas volt a követelmény, 
nehéz volt helytállni, mégis derűsen teltek a napok, mert az iskolai légkör nagyon jó volt. 
Nyugodt, biztonságot sugárzó, ezek tényleg jó kifejezések. A segítőkész tanároknak 
köszönhető ez, akik legalább ugyanannyit tettek hozzá munkában a mi fejlődésünkhöz, mint 
mi, ha nem többet. Persze kivételek voltak, és vannak is, de ezekre az ember nem szeret 
emlékezni.” 

 
„Számomra az iskola légkörét legjobban a jelmondata jellemzi: Crescit sub pondere palma. 
Sokat kaptunk és sokat is kértek tőlünk.” 

 
Néhány adat a 20 évről: 

 
 osztály létszám beiratkozott érettségizett internátusi 
1990/1991 1 26 26 --- --- 
1993/1994 14 451 448 29 116 
2009/2010 20 588 585 110 110 



TÁJÉKOZTATÓ 
Közoktatási törvény  118. § (4) 
 
 „A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív 
költségvetési hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére 
ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás. 
Ha a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény feladatainak az 
ellátásához az intézményfenntartó normatív költségvetési hozzájárulást vesz igénybe, az adott 
költségvetési évet követő év március 31-ig köteles a szolgáltatásait igénybe vevő részére közölni a 
támogatás egy főre jutó összegét, továbbá köteles - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra 
hozni, hogy az adott intézmény feladatainak ellátásához igénybe vett normatív hozzájárulás a 
teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezi.” 

 

Jogcím 2008. 
2009. 
1-8.  

2009.  
9-12. 

2010. 1-8. 
és 9-12. 
hónap 

15. Közoktatási alap-hozzájárulás 

15.b) Általános iskola 7-8.  

7. évfolyam 224.400 224.400 194.365 179.826 

8. évfolyam 224.400 224.400 223.520 206.800 
179.826 

15.c) Középiskola 9-12.  
9.   évfolyam 212.196 212.196 211.364 195.554 

10. évfolyam 228.519 212.196 211.364 195.554 
11. évfolyam 270.692 270.692 250.371 231.643 

12. évfolyam 270.692 270.692 269.631 249.462 
231.643 

15.f) + 17.3 Kollégiumi nevelés    318.000 318.000 309.080 287.200 

17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 

17.1. Kedvezményes iskolai étkeztetés 

a) iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 55.000 65.000 65.000 65.000 

17.2. Tanulók tankönyvellátásának 
támogatása 

a) Jogosult tanulók ingyenes tankönyvellátása 10.000 10.000 10.000 10.000 
b) Általános hozzájárulás  1.000  1.000  1.000 1.000 

Diáksporttal kapcsolatos támogatás        0        0 430 0 

2007. 2008. 2009. 2010. Egyházi iskolák közoktatási kiegészítő norm. 
190.000 217.000 245.700 190.000 

2006. 2007. 2008. 2009. Normatív támogatások %-os aránya az 
intézményi költségvetés fedezetéből: kb. 75 % 70 % 65 % 65 % 




