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Az értékelés ideje 
 
"Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát 
összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat 
pedig kidobják. Így lesz a világ végén is: eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az 
igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."  

(Mt 13,47-50)  
 

Sokféle összefüggésben kerül elő életünk során a mennyiség és minőség kérdése. Nem 
kérdés számunkra, hogy az utóbbi az, ami szem előtt tartandó. (A kettő sokszor úgy tűnik 
számunkra, hogy kizárják egymást)  

 
A tanév végéhez érkezvén egyrészt értékelnek minket, de mi magunk is megvizsgálhatjuk a 

mögöttünk lévő hónapokat. Életünk olyan időszakához érkeztünk, amikor érdemes megállni és 
számadást tartani: mi az, ami értékes, ami megtartandó, amit tovább kell vinni, és mi az, ami nem 
méltó arra, hogy megtartsuk vagy folytassuk. 
 

Annál is inkább érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert családi istentiszteleteink 
rendjében elérkezvén az utolsó alkalomhoz a mai napi ige az Isten országát a tengerbe kivetett 
kerítőhálóhoz hasonlítja.  
 

A példázat a Jézust hallgató emberek hétköznapi életéből való. Mindenki első hallásra értette, 
ugyanis a kerítőhálóval történő halászat során mindenféle hal belekerült a hálóba. A tele hálót 
kivonták a partra, és osztályozták a halakat. A jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig 
kidobták.  
 

Talán vannak itt is olyanok, akik szeretnek horgászni. Akinek ez a hobbija, bizonyára fogott 
már naphalat. Jó nagy tüskéi vannak, de gyönyörű szivárványos az aranyos bőre, csak éppen nem jó 
semmire. Egy haszna van, hogy a víz alatt lebegő hulladékot megeszi, tehát tulajdonképpen 
„utcaseprő” a vízben. Ha kifogjuk félredobjuk, vagy ha kegyelmesek vagyunk hozzá, visszadobjuk a 
vízbe. De az étkezésre alkalmas, jó halakat külön gyűjtjük. 
 

Máté evangélista úgy szerkesztette Jézusnak az Isten országáról szóló példázatgyűjteményét, 
hogy az utolsóban ezt mondja: lesz egy nap, amikor ez a nagy szétválogatás megtörténik. Elkülönül 
az értékes az értéktelentől, szétválasztásra kerülnek a gonoszok az igazaktól. Ez a szétválasztás 
akkor történik meg, amikor Jézus Krisztus visszatér a földre.  
 

Mi a tanév végéhez érkezvén most kell, hogy értékeljünk. Célszerű megvizsgálni, mi az, ami 
értékes és mi az, amit magunk mögött kell hagyni. Érdemes ezt a válogatást az örökkévalóság 
szempontjából megtenni. Keresztyén emberként ugyanis tudjuk, hogy a mi életünk is megmérettetik 
éppen ez alapján. 
 
                               Pál Ferenc 
              lelkész-vallástanár  



Az igazgató íróasztaláról 
 

    
    Tisztelt Szülők, Tisztelt Gyülekezet! 
 
 

Két nap múlva véget ér a 2009/2010-es tanév, amelyet 2010. június 20-án 
a 9 órakor kezdődő ünnepi tanévzáró istentiszteleten zárunk le.  
 
Tisztelettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra Önöket. Itt kapják meg arra érdemes 
tanulóink jól megérdemelt jutalmaikat, ezt követően lesz a bizonyítványosztás. 
 
Tanévi munkánknak két alapvető fokmérője van: az egyik az oktató, a másik a 
nevelő munka eredményessége. Mindkét területen értünk el kiemelkedő sikereket, 
de ugyanakkor kudarcokat is.  
A tanév részletes értékelést meghallgathatják a tanévzáró ünnepélyen, illetve az 
osztályfőnököktől a tanévzáró utáni bizonyítványosztáskor. 
 
Az újraindulást követő 20 év alkalmából kiadott jubileumi évkönyvünkben az 
iskolai élet minden eseményéről olvashatnak, illetve tekinthetnek meg képeket. 
Az évkönyv megvásárolható az iskolatitkári irodában.  
 
Köszönjük mindazok munkáját, akik képességeiknek megfelelően teljesítettek. Az 
alábbiakban a tanév legjelentősebb versenyeredményeit adjuk közre, megköszönve a 
mögöttük lévő tanulói és tanári erőfeszítéseket.  
Szolgáljon ez a szép lista, biztatásul a kötelességeiket nem megfelelően 
teljesítőknek, hogy a rendszeres munkának mindig van eredménye. 
A versenyeredmények listáját megtekinthetik itt.
 
A nyári szünetre jó pihenést, feltöltődést kívánok a kedves Családoknak. 
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A 2010/2011-es tanév tanévnyitó ünnepélye 2010. augusztus 31-én (kedden), 
előreláthatóan 1700 órakor lesz a református templomban. 


