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Tanévnyitó istentisztelet 2018. szeptember 02.

Az úr Jézus szavait idézem 2 helyről az Újszövetségből:

„Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől…
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek
mind megadatnak néktek.” (Mt 6,33)
„Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;”
(Lk 12,25)

„Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ilyen munkában
talál!” (Lk 12, 43)
E bátorító és egyben útmutató igeversekkel köszöntöm tisztelettel és szeretettel a
Kelenföldi Gyülekezet Elnökségét, Takaró Károly Püspök Urat, Páldi Attila főgondnok urat,
a Presbitériumot, a „Fehér Kavics” Óvoda családjait, kedves Munkatársaimat és az ünneplő
gyülekezetet!
Év elején szükségünk van olyan tanácsra, mely felkészít bennünket a ránk váró évre. Az Ige
világosan fogalmaz: aggodalmaskodás, bizonytalankodás, kétségeskedés helyett keressük
Isten akaratát ügyes - bajos dolgainkkal kapcsolatban. Minden nap. Minden nap először Őt
a teremtőnket keressük. A Biblia elmondja, hogy Isten tud a szükségeinkről, sőt jól tudja mi
kell a gördülékeny hétköznapokhoz. Meg is akarja adni: a békességet, teherbírást,
türelmet, szeretetet, erőt, és kenyeret, öltözetet, anyagaikat is akar adni. De van a
dolgoknak egy helyes sorrendje. Először Őt keresni, hozzá fordulni tanácsért, egyszerűen
kapcsolatban lenni vele. És akkor bekövetkezhet az a csoda, hogy a saját látásomtól és
igazságomtól eljuthatok Isten igazságához. A ráadás, az ami ezután megadatik nekünk.
Az óvodánk elmúlt 18 évében mi ezt számtalanszor megtapasztaltuk. Kaptunk:
munkatársakat, jó szakembereket, (óvónőket, dajkákat, titkárokat, karbantartót)
anyagiakat, erőforrást, innovatív ötleteket, időt.)
Éppen ezért továbbra is kiemelt jelentőségűek a hétkezdő felnőtt áhítatok, a csoportokban
a reggeli csendességek, a szülői imaközösségek, és a templomi alkalmak.
Hálásak vagyunk, hogy Istenünk számít a munkánkra az ő országa építésében. Ennek
jegyében a már jól ismert feladataink mellet az új nevelési évre kitűzött további terveink:

 a Pedagógiai Programunk felülvizsgálata, a frissen átdolgozott Óvodai Nevelés
Alapprogramját figyelembe véve
 A tornateremünk árnyékolásának megoldása
 Az óvodai tehetséggondozás kidolgozása
A nyár folyamán külsőségeinkben is megújultunk:
 Nyáron megtörtént a csoportszobákhoz tartozó folyosók ablakainak cseréje (mindkét
szárnyban összesen 24 db ablak).
 A Hajnalcsillag és Bárányka csoportok vizesblokkjainak teljes körű felújítása (WC-k,
kézmosók cseréje, csempézés, aljzatburkolás, radiátor – és ablak cserék, festés, tároló
szekrények cseréje vagy áthelyezése, új bútorok készíttetése stb.)
 Női személyzeti WC – k és mosdók felújítása mindkét szárnyban (ajtócsere, festés,
csempézés, új kézmosó és radiátor)
Ezen kívül az óvoda minden helyiségében biztosítottá vált az Internet elérés egy korszerű
Wifi hálózat kiépítésének köszönhetően.

Köszöntőm végén megragadom az alkalmat, és szeretettel hívogatok mindenkit október 6ra, a 9.30-től kezdődő Jótékonysági Vásárunkra, melynek részleteiről hamarosan lehet
olvasni honlapunkon a www.feherkavics.hu-n.
Szeretnénk, ha minél többen eljönnének a gyülekezetből is. Jó alkalom ez arra, hogy a
családok kötetlen formában kapcsolatokat építsenek, jobban megismerve egymás
gyermekét, és a nevelőket is. Szeretettel hívjuk és várjuk már iskolába járó, volt
óvodásainkat is!
Kérjük a gyülekezetet, hogy imádkozzon intézményéért, hogy minden tervünket az Isten
kegyelmében megerősödött lélekkel végezhessük el!
Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg a 2018/2019-es nevelési évet, és kívánom Isten
gazdag áldást és kegyelmét a Fenntartó Gyülekezet életére!
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