
2007. január                                                                                                       IV. évfolyam 5. szám 
 

MINDENNAPI KENYÉR 
 

Jézus Krisztus imádkozni tanítja az Őt hallgatókat: tanítványokat, akik vele voltak és azokat is, 
akik épp akkor arra jártak, ahol Jézus a Hegyi Beszédet elmondta. A lelki kérések után most a testi 
kérések kerülnek sorra: mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! 

A kenyérről sok minden eszünkbe juthat. A friss kenyér illata. A száraz kenyér, ami ott marad a 
tartóban, s bár arra tanítottak, hogy ételt nem dobunk ki, mégis kukába tesszük. Aztán eszünkbe jut a 
koldus, aki nemrég kenyérre kért pénzt, mikor kiléptünk az áruház ajtaján, ahol éppen a sokadik, pár 
nap múlva már felesleges apróságot vettük meg. És eszünkbe jutnak régi idők, amikről ma sokat lehet 
hallani: akkor milyen jó volt, amikor 3,60-as kenyeret vettünk a boltban. És ott az úrvacsora, aminek 
lehetősége havonta adatik, hogy újat kezdjünk Istennel: bűntelenül, tiszta lappal. A kenyér hirdeti 
Krisztus értünk megtöretett testét. 

A kenyér sokkal többet jelent önmagánál. A kenyér az élet jelképe. A kenyérkereső nemcsak a 
kenyérre valót keresi meg, hanem mindazt, ami az élethez szükséges: étel és ital, ruha, lakás, a tanulás-
taníttatás feltétele. 

Jézus azt mondja: imádkozni kell érte! Hát nem dolgozni? Második, harmadik állást vállalni? 
Vagy nemcsak a szülők dolga mindez? 

A kenyér biztonsága ma sokak számára kérdés és egyre többek számára lesz az: nehezedik a 
megélhetés. Általában ezért okolni szoktunk valakit, vagy valamit: másokat és a körülményeket. Jézus 
nem erre tanít, hanem arra, hogy imádkozzunk. A kenyérért mondott imádságban azt kérjük, hogy 
tapasztaljuk meg Isten gondoskodó szeretetét minden nap. 

A pusztában vándorló zsidó nép naponta rá volt utalva Szabadító Urára: nem vethettek, és nem 
arathattak. Ha kellett, menni kellett mindenestül, sátorral, családdal, mindennel. És mégis: Isten 
naponta táplálta őket: mannát – ételt - adott az égből, amit csak össze kellett gyűjteni, de mindig csak 
annyit, ami arra a napra kellett, különben a többi megromlott. A hetedik napon - ami Istennek szentelt 
nap volt - nem volt manna, de az előző napon gyűjtött nagyobb mennyiség ekkor nem romlott meg. 
Fontos üzenet ez számunkra. 

Lótunk-futunk a kenyérért, a megélhetésért és nincs már odaszentelt vasárnap, nincs megállás – 
és mégis, nem mennek jobban dolgaink. Nem várunk mannát, kenyeret az égből, nem bízunk Istenben, 
hogy gondot visel rólunk. Majd mi megoldjuk! A kenyeret majd megszerezzük magunknak. 

Nem kellene mást tenni, mint amire Jézus tanít, elkérni a kenyeret az Istentől: erőt a 
mindennapi munkához, anyagiakat a megélhetéshez – rábízni mindent a Gondviselő Istenre és kérni 
Tőle: legyen áldása rajtunk. 

Mindig az aznapit kell elkérni: ma nem azt, amire holnap lesz szükségem. Mindez nem 
bizonytalanság, mert ott lehet bennünk a hit: ami ma adatik, amit ma el tudok végezni, ma az volt az 
én feladatom. Mert elég minden napnak a maga baja. A boltokban már kedden délben lehet szerdai 
címkézésű kenyeret kapni, ami aztán csütörtökre már száraz. Isten nem így akar adni, hanem minden 
nap frisset, újat, áldást. Ezért kell mindig a mai kenyérért imádkozni. 

Végül pedig Jézus mondja: „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten 
szájából származik.” A kenyér, a megélhetés – miközben Isten ajándéka – nem minden, Isten mást is 
akar adni. Kell a lelki táplálék is, Isten Igéje. Ezt is el kell kérnünk, és imádkozni kell azért, hogy Isten 
szavának ne csak hallgatói, hanem megértői és megélői is lehessünk. 

Adjunk hálát Istennek, hogy mind a testi, mind a lelki táplálékot Tőle kérhetjük és kaphatjuk 
meg! Ámen 

                                                 Laczay András 
                                                                                                                                           lelkész 



Az igazgató íróasztaláról 
 

              Tisztelt Szülők! 
 

        A 2007. év első  családi istentiszteletén  tisztelettel és szeretettel      
        köszöntöm a családokat. 
 
 Kívánok  Önöknek  olyan  2007-es  esztendőt,  amelyben  nem a békétlenség, hanem  

a békesség,  nem  a  gondok,  hanem  az  örömök  lesznek  túlsúlyban.  Kívánok olyan  
 társadalmi, gazdasági körülményeket, amelyben nyugodtan nevelhetik gyermekeiket. 
 
 A  gimnázium  tantestülete  reméli,  hogy az egyre romló anyagi feltételek mellett is az 

eddig megszokott színvonalon járulhat hozzá 569 diákunk szellemi, lelki növekedéséhez. 
 
Megértésüket, segítségüket és támogatásukat kérve, kénytelen vagyok, most a gazdasági  
év elején megosztani Önökkel sokasodó gondjainkból néhányat.  
Ezek  a  gondok  minden  oktatási  intézményt  egyaránt  érintenek,  akár egyházi,  akár 
önkormányzati  fenntartásban működik. 
 
A csökkenő gyereklétszám osztályok, iskolák  összevonását, tanárok elbocsátását vetíti  
előre. Ez a veszély eddig még gimnáziumunkat nem fenyegette. Az újraindulás óta eltelt 
immár tizenhetedik tanévünkben is - mint minden évben - növekedett a tanulói létszám. 
Reméljük így lesz ez a 2007/2008-as tanévben is, amelyre a jelentkezések megkezdődtek. 
Kérjük tájékoztassák a gimnáziumunkban folyó munkáról rokonaikat, ismerőseiket és 
ajánlják jó szívvel iskolánkat.  
A tájékozódáshoz használhatják honlapunkat is:  www.crescit.hu
     
A tanév végéig az iskolák finanszírozása változatlan módon és változatlan összegű 
normatív állami támogatással történik. Ez a tény a drasztikusan megnövekedett energia 
árak miatt azt jelenti, hogy fajlagosan kevesebb jut belőle az oktatás egyes területei 
(pl. tehetséggondozás, csoportbontások, tanórán kívüli foglalkozások, kulturális és sport- 
rendezvények stb.) tényleges pénzügyi  támogatására.  
 
Pillanatnyilag beláthatatlan következményekkel járhat a következő tanévtől bevezetésre  
kerülő ún. csoportfinanszírozási rendszer. 
Tanulmányozásra és elgondolkodásra a következő oldalon mellékelem a 2007. évre  
szóló költségvetési törvény alapján kiszámított, 2007. év szeptemberétől esedékes  
változásait az  alapnormatíváknak. 
 
Bízunk benne, hogy mindez még szeptemberig kedvező irányban megváltozik. Ehhez 
az ige is adjon  bíztatást: 
 „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet  

 és a  józanság lelkét.”                                                                 Pál II. Tim. 1,7 
 
A tantestület nevében kérem megértő szeretetüket és támogatásukat. 
                                                                                                                 Vetéssy Katalin 
                                                                                                                        igazgató 

 

http://www.crescit.hu/


2007. év 
 

Az  1-8. és 9-12.  havi  normatívák  összevetése 
 

 

Jogcím 2006. 2007. 1-8. hó 2007. 9 - 12. 
hó 

15. Közoktatási alap-hozzájárulások (alapnormatívák) 

15.1.1. Óvodai nevelés 199.000 199.000  
 

1. nevelési év – maximum napi 8 óra 172.125 
2-3. nevelési év – maximum napi 8 óra 202.500 
1. nevelési év – napi 8 órát meghaladja 206.550 
2-3. nevelési év – napi 8 órát meghaladja 243.000 

15.1.2. Iskolai oktatás 

15.1.2.1. 1-4. évolyam 204.000 204.000  
1. évfolyam 145.714 
2-3. évfolyam 172.833 
4. évfolyam 196.917 
15.1.2.2. 5-8. évfolyam 212.000 212.000  
5. évfolyam 171.848 
6. évfolyam 197.625 
7-8. évfolyam 224.400 
15.1.2.3. 9-13. évfolyam 262.000 262.000  
9. évfolyam 212.196 
10. évfolyam 228.519 
11-13. évfolyam 270.692 
15.1.2.4. szakmai elméleti képzés 210.000 210.000  
szakképzés 1/11. és 1/13. évfolyam 184.875 
szakképzés 2/12 és 2/14. évfolyamtól 199.096 

 
 
         Forrás:  2006. évi CXXVII. Törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 
            3. számú melléklet 
 
 
Alapítványunkra történő rendszeres befizetéseiket köszönjük és továbbra is kérjük. Ebből 
tudjuk kiegészíteni a felzárkóztatás és a tehetséggondozás kiadásait. 
 
Tisztelettel kérjük továbbá, adójuk 2 x 1 %-ának  felajánlását a Református Egyház és a  
Kollégiumi Alapítvány javára. Az elmúlt évi felajánlásaikat hálás szívvel köszönjük.  
 
Hírek, események 
 



Január 
 
 19-én  véget ér az I. félév 
   tanítási napok száma:       89, 
   tanítás nélküli munkanap:  2 
 
 22-én  (hétfőn) 16 órakor rendezzük meg az ökumenikus imahéthez kapcsolódva  
                       a szokásos ökumenikus imadélutánt, közösen a kecskeméti egyházi iskolákkal 
             a református templomban   
 
 22-23-án  kapják meg a tanulók ellenőrző könyveikben az értesítést az első 
                       félévben elért tanulmányi előmenetelükről, magatartásuk és szorgalmuk 
                       értékeléséről 
 
 27-én   (szombat) 10 órakor kezdődik  a 2007/2008-as tanévre felvételüket  
                       kérő 8. osztályos tanulók számára a központi felvételi írásbeli vizsga 
   anyanyelvből és matematikából 
                       6. osztályosoknak írásbeli vizsgát nem tartunk 
 
 29- től  egy hetes téli szünet lesz                                              

- a mátraházi téli tábor idén az üdülő átépítése  
miatt elmarad,  

- a síelők 27-én indulnak Észak-Olaszországba 
Tóth Attila tanár úr vezetésével 

 
Február 
 
 5-én  (hétfő)  van a szünet utáni első tanítási nap 
 
 6-án  (kedd)  1630-tól szülői értekezletet tartunk, amely a templomban kezdődik, 
                       itt hangzanak el a mindenki számára fontos, közérdekű információk, 
                       utána az osztálytermekben pedig az egyes osztályokra vonatkozó egyedi 
   tudnivalók, értékelések              
 
  9-én    értesítjük a 8. osztályosokat az írásbeli felvételi eredményéről 
 
 15-én   lezárul a jelentkezés 

- a középiskolába  (6. és 8. osztályosok) 
- a kétszintű érettségire:  rendes és előrehozott 
- a felsőoktatásban való továbbtanulásra 

 
 
Minden tanulónak eredményes félévzárást kívánunk, a kedves Szülőknek pedig sok türelmet.  
Kérjük továbbra is támogató együttműködésüket. 
             
   


	Hírek, események

