
2010. január                                                                                                              VII. évfolyam 4. szám 
A kovász tanítása… 

         Máté 13: 33 
Mielőtt a fenti Ige üzenetét keresnénk, két dolgot kell tisztázni.  
A mai gyermek, de még a fiatal felnőtt sem ismeri igazán a kovász fogalmát. Valamikor a 
kenyeret, kovásszal készítették, nem élesztővel. Egy kis tésztát mindig félre tett a gazdasszony, 
azt megszárította, ez lett a kovász, és a következő sütésnél azzal kelesztette meg az új kenyér 
tésztáját. Még ma is használják némely pékségben, és reklámozzák:”kovásszal készült kenyér”! 
Nyilván mert jobb ízű. 
 
A másik fogalom a példázat. Az ember nem csak hallani szeret valamiről, hanem látni is akar. 
Sokkal jobban megjegyezzük, amit látunk. Ma már a TV idejében sokszor inkább látni akarunk, 
mint hallani. A nem látható fogalmak megvilágítására használták valamikor, de még most is a 
példabeszédet. Jézus nagyon sokszor, különösen, amikor elvont, nem látható dolgokról tanított 
példák, az úgynevezett „példabeszédek” által tanított.  Ilyen példabeszéd a kovász példája is. A 
példabeszéd megértésénél mindig egy üzenetet keresünk, nem a példa minden pontjában van az 
üzenet, hanem egy meghatározott tulajdonságban, vagy éppen képben.  Így a kovász esetében is.   
Miről is van szó igazán?  Isten országáról, amit Jézus a kovászhoz hasonlít.  
 
l. Általában az ember szereti a sokat, a mennyiséget, a tömeget. A demokráciában különös 
hangsúlyt kap a többségi akarat. Egyébként is úgy gondoljuk, akkor van igazunk, ha azt sokan 
támogatják. Annak van jelentősége, amit sokan tesznek. Ezért van sikere a divatnak. Mert divat 
az, amit sokan hordanak, használnak vagy életszemléletként vallanak, élnek.  
 
2. Mi is azt szeretnénk, ha sokan lennénk mindig a templomban. Sokszor hallottam már 
tanulóinktól, azért nem jövök a reggeli áhítatra, a vasárnapi istentiszteletre, mert mások sem 
jönnek, mert kevesen vagyunk.  Nem érezzük jól magunkat az osztályban, a munkahelyen, ha 
megtudják rólunk, hogy templomba járunk, bibliát olvasunk, vallásosak vagyunk, mert kevesen 
azok. Nagyon sokszor hallottam már: „én otthon olvasom a bibliát, imádkozom, de nem járok a 
templomba, nem akarom, hogy mások lássák.” Ha többen lennénk akkor igen. 
 
3. Jézus példázata arra az igazságra tanít, hogy Isten országa, az Ő e földön megjelenő népe, 
mondjuk ki bátran a hívő gyülekezet, nem a mennyiség függvénye, hanem a benne rejlő 
erőé. A kovász az egész tésztához képest kevés, kicsiny, de a benne levő erő, áthatja az egészet. 
A baj ott van, azt Jézus más helyen mondja, amikor a kovász megsavanyodik és elvesz belőle az 
erő, akkor ki kell dobni.   
 
4. Mai Igénk üzenete kettős: a./ Merj magad, merj másokkal, ha kevés vagy is, ha kevesen 
vagytok is bátran hitvalló életet élni. Mert szükség van rád! Szükség van Isten népére, az 
osztályban, az iskolában, a munkahelyen a társadalomban. Meghatározó, élesztő, ízt adó erő! 
Légy az te is, légy Jézus kovásza. 
                                              b./ A másik üzenet egy kérdés. Vajon tényleg kovász vagy-e? 
Tényleg tudsz-e jó hatással lenni másokra?   
Imádkozzunk azért, hogy Isten kegyelme, amely egyedül tehet kovásszá, valóban munkálkodjon 
bennünk. Tegyen igazán az Ő kovászává. 
                                                                                                Varga László 
                     lelkipásztor  



Az igazgató íróasztaláról 
 

              Tisztelt Szülők! 
 

A 2010. év első családi istentiszteletén a gimnázium tantestülete és 
igazgatósága tisztelettel és szeretettel köszönti a családokat. 
 
Kívánunk Önöknek  olyan reményteljes új évet,  olyan társadalmi, gazdasági körülményeket, hogy 
nyugodtan nevelhessék gyermekeiket, olyan új esztendőt, amelyben az  örömök  és nem a gondok 
lesznek túlsúlyban.   
 
Kialakult hagyományainknak megfelelően ilyenkor szoktuk röviden tájékoztatni a Szülőket és az 
iskolafenntartó Gyülekezetet az előttünk álló évben várható oktatásfinanszírozási helyzetről. 
 
A Költségvetési törvény oktatásra vonatkozó normatíváinak  ismeretében azt már biztosan látjuk, 
hogy anyagi szempontból nagyon nehéz év elé nézünk. 
 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy 2010. január 1-jétől átlagosan kb. 8 %-kal csökkentik a 
normatív juttatásokat. A közoktatás alapnormatíváit 2007. szeptember 1-jével a tanév rendjéhez 
igazították, s akkor az 1., 5. és 9. évfolyamtól kezdődően szigorúbb megszorításokat alkalmaztak, 
mint a többi évfolyamon. A szigorú megszorítások a rendszerben 2010. szeptember 1-jével válnak 
teljessé a  8. és 12. évfolyam támogatásának további csökkentésével. 
A 2010. naptári év kezdetével az előző, 2009. évi Költségvetési törvényben az e tanév végéig 
rögzített normatívák számítási alapját az ún. „salátatörvény” felülírta, így a 2009/2010-es tanév 
során szeptember 1. után január 1-jével ismét csökken az egy tanulóra jutó alap- és kiegészítő 
normatíva és megszűnik néhány eddigi támogatás. Ezek közül a legfájdalmasabb a diáksport 
normatívájának lenullázása.  
Mindezt tetézi az energia árának és a közüzemi díjaknak a folyamatos emelkedése. 
 
A szilárd erkölcsi alapú, értékközpontú, magas színvonalú oktatás fenntartása fentiek miatt 
veszélybe kerülhet, ha nem találunk olyan pályázati forrásokat, adományozókat, támogatásokat, 
amelyek segítségével fenntarthatjuk tehetséggondozó programjainkat, hagyományőrző, értékes 
tanórán kívüli iskolai és egyházi rendezvényeinket, ünnepélyeinket, közösségteremtő és 
közösségformáló alkalmainkat (kirándulások, táborozások, énekkari fellépések, színjátszóink 
bemutatkozásai, teaházak, táncház stb.). 
Sokat és jól dolgozó pedagógusaink külön elismerésére is egyre szűkülnek a lehetőségek. 
 
A fenntartó Egyházközség erőn felüli áldozatot vállal az intézményei működtetéséhez szükséges 
anyagiak előteremtésében, de továbbra is feltétlenül számítunk a Gyülekezet és a kedves Szülők 
támogatására, a kétszer 1 % felajánlásával és a Református Kollégiumi Alapítványra történő 
rendszeres befizetéseikkel.  
 

Honlap: www.crescit.hu
E-mail: refgimi@reformatus- kkt.sulinet.hu

Telefon: gimnáziumi: 76/500 380 
                                 Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány: 18348464 – 1 –  03 

               Magyarországi Református Egyház:  0066 
 

Támogató együttműködésüket köszönjük és várjuk a továbbiakban is. 
                                                                                                                            Vetéssy Katalin 
                                                                                                                                               igazgató 
 

http://www.crescit.hu/
mailto:refgimi@reformatus-kkt.sulinet.hu


 
Hírek, események: 

 
Beiskolázási közlemények: 

 
Minden szükséges információ honlapunkon megtalálható, ezért itt csak néhány
 fontos dologra hívom fel a figyelmüket: 
 A központi felvételi írásbelik időpontja: 
  Hatévfolyamos képzésre jelentkezők:    január 22. péntek     1400

  Négyévfolyamos képzésre jelentkezők:  január 23. szombat  1000

  Jelentkezési lapok :  letölthetők a gimnáziumi honlapról 
   Saját:  leadás januárban a gimnázium iskolatitkáránál 
   Állami: kitöltés és beküldés a honlapon lévő, vagy az általános 
                                               iskolában kapott tájékoztatás szerint. 
 Örömmel tapasztaljuk, az eddig már beküldött saját jelentkezési lapok számából, 
 hogy nem szűnik az érdeklődés gimnáziumunk iránt. 
 A finanszírozási gondok miatt azt is látjuk azonban, hogy az általános iskolák egy 
 része határozott ellenkampányt intéz a hatévfolyamos képzésre jelentkezés esetében. 
 A központi írásbelire pótlólagosan még lehet jelentkezni (ld. honlap).  
 Szeretettel hívjuk és várjuk az új diákokat a 2010/2011-es tanévre gimnáziumunkba. 
 
December 13-án és14-én  A Kecskeméti Református Internátus 
 szólistái, az Általános Iskola és  a Gimnázium kórusai 
 változatos, szép műsorral  nagy sikerű adventi, karácsonyi 
 hangversenyt adtak.       
 A gimnázium kórusai (az aranydiplomás Psalmus 
 és a közel 100 tagú vegyeskar) most is a megszokott,  
 magas színvonalon teljesítettek. 
 
 Az énekkarok, a szólóénekesek emlékezetes módon vettek
 részt a gyülekezeti és az iskolai karácsonyi ünnepélyeken is.  
  Karvezetők: Jámborné Márkus Emőke, 
                      Jámbor Zsolt 
 
December 18-án és 19-én  rendeztük meg gimnáziumi karácsonyi ünnepélyünket. 

Charles Dickens Karácsonyi ének c. művére alapuló, 
elgondolkodtató, hangulatos műsort őszinte átéléssel, 
kiváló színészi és énekesi teljesítményekkel  a 10. d 
osztály  tanulói adták elő.  
A műsort szerkesztette és rendezte: Böttger Eszter tanuló. 
Felkészítő tanárok:Vargáné Lengyel Adrien osztályfőnök és 
                               Jámbor Zsolt. 
   

December 19-én  délután a főtéri adventi gyertyagyújtáson  
 Egyházközségünk képviseletében szolgálatot teljesített: 
         igével: Varga Nándor lelkipásztor  
         vers- és prózamondással: Kasza Imola és Viczián 
   Tímea 10. d osztályos tanulók, 
         karácsonyi finomságokkal: a Nőszövetség tagjai. 
            A sűrű hóesés és az ünnepi díszkivilágítás különösen hangulatossá tette az estét.  
 



 
December 26-án a gimnázium közössége jelen volt az ünnepi úrvacsorás Istentiszteleten. 

          Igét hirdetett:  Szabó Gábor elnöklelkész. 
 
          A hatalmas és gyönyörű fenyőfát ez évben is Tálas László  
          szülő adományozta.  
 Rajta a közel 2000 apró égőt tartalmazó füzérek sokasága 
 különleges élményt adott. 
 

 
Január 4-én   kezdtük el ismét a tanítást a téli szünet után.  
 
Január 15-én  ér véget az első félév. 
 Reméljük még sok tanuló élni fog az utolsó héten a javítás lehetőségével.   
 Úgy látjuk, hogy ismét a kelleténél több diákunk fog hazavinni a képességeinél 
 rosszabb eredményű félévi értesítőt. Ennek oka most is elsősorban a hanyagság, az 
 idő elfecsérlése haszontalanságokra, céltalanság, iskolakerülés. 
 Kérjük a tisztelt szülők segítségét e nem kívánatos jelenség megszüntetésében, a 
 tanulók szabadidős tevékenységének ellenőrzésében. 
 
Január 18-án  kerül sor a kecskeméti egyházi iskolák hagyományos 

    Ökumenikus Imadélutánjára a református templomban. 
 
    Ez a rendezvény mindig a január hónapban esedékes 
    ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amelynek helyszíne  
    mindig valamelyik felekezet kecskeméti temploma. 
    Idén az evangélikus templom ad otthont január 18-23-ig, 
    délutánonként 1700 órakor az imaalkalmaknak. 

 
2010. január 25 – 30 között,  a  téli szünetben, (hétfőtől- péntekig) ismét 

 megrendezzük,   immár 18. alkalommal  Mátraházán  a téli   
 tábort. 
 Szánkózási, korcsolyázási, síelési lehetőség és túrázásra 
           alkalmas terep, közösségi élmények, játékok, szép környezet, 
 kényelmes szálláshely nyújt majd kikapcsolódást minden 
 résztvevőnek. 
          Továbbra is várjuk a jelentkezéseket. 
 

                      Ismét útra kelnek a síelők is Észak- Olaszországba. 
 
 

Mindkét csoportnak balesetmentes kirándulást, szép idő , az itthon maradóknak 
pedig hasznosan eltöltött téli szünetet kívánunk! 

 
*               *               * 

Előzetes tájékoztatás: 
 Február 9-én 1630-tól szülői értekezlet lesz, amely a templomban kezdődik. 
 Február 12-13-án kulturális napokat rendezünk minden osztály részvételével. 
 
Következő családi istentiszteletünk 2010. február 14-én lesz. 
 
 


