Ikt. sz.: 462/2020
Sok szeretettel köszöntöm az óvodánkat fenntartó Gyülekezet vezetőségét:
Takaró János lelkipásztort, Páldi Attila főgondnokot, Kakócz József főgondnok
helyettest, a Presbitereket, szeretett Kollegáimat és a kedves Családokat!
Köszöntőm elején örömmel számolhatok be arról, hogy a nyár folyamán módosítottuk
és aktualizáltuk pedagógiai programunkat, melynek bevezetőjében olvasható
küldetésnyilatkozatunk. Ebből szól a következő idézet:
„célunk hogy: … gyermekeinket a keresztyén értékrend alapján, személyes hitünk és
életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően, családias légkörben, a szülőkkel
szorosan együttműködve neveljük.”
Egy intézmény csak akkor működhet jól, ha mindaz a sok szép, amit megfogalmaz és
kitűz maga elé nem marad betű, hanem gyakorlattá válik. A példaadás minden
pedagógus és minden szülő legnagyobb hagyatéka gyermeke számára. A
példamutatásban erő van. Jézus Krisztus is örökül hagyott nekünk mozdulatokat,
szavakat, Igéket. Most az egyik legfontosabb hagyatékát olvasom, melyet az utolsó
vacsorán tanítványainak mondott, és a lábmosás tettével mélyen a szívükbe zárt:
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (János evangéliuma 13: 34 – 35)
Szeretni egymást, ahogy Ő szeretett minket. Nem is olyan egyszerű…. mert:
-

a világjárvány minket is lehetetlen helyzetek elé állított
kibillentett a lelki egyensúlyunkból, kibillentett a napi rutinból
semmi nem úgy működik, mint régen
mert többet kell dolgoznunk (otthon is és az óvodában is!)
mert sokkal nagyobb a felelősségünk, amikor pld. a gyerekek egészségével
kapcsolatosan kell döntenünk
nő a feszültség a kényszerpályák miatt, amit nem mi választottunk, És nem
sorolom tovább.

De az az igazság, hogy az a szeretet, amiről Krisztus beszél, nem függ a körülmények
alakulásától. Mert nem belőlünk származik ez a szeretet. Az csak megkapható szeretet.
Elkérhető ajándék. Jézus Krisztussal együtt adja nekünk a Mennyei Atya.
Vajon a gyerekek abból, ami a 3 vagy 4 óvódai évükben történt, mire fognak
visszaemlékezni? Talán megmarad egy-két barátság, talán az óvónéni vagy valamelyik
kedves dajka néni neve, talán egy-két ünnepi emlék, vidám perc, néhány történet. Én
azt hiszem, leginkább az a légkör, a lelkület hagy bennük maradandó nyomokat majd,

ami körbe vette őket. És ez a legfőbb célunk, hogy minden dolgunkat, tanításunkat, a
foglalkozásokat, a fejlesztéseket és mindent áthasson az a Lélek, amelyik azt mondja,
hogy a szeretet az nem valami, hanem Valaki!
Ha ezt elviszik magukkal óvodásaink a 2020/2021-es évből, akkor jól dolgoztunk.
Mindehhez elsősorban most a biztonságos környezet és feltételek megteremtése adja
a keretet.
Ezért kérem a szülőket, hogy a szeptember 4-én kiküldött COVID – 19 intézményi
intézkedési terv és protokoll megtartása mindnyájunk elemi feladat legyen! Kérem, az
apukákat és az anyukákat innen is, hogy a járvánnyal összefüggésben bevezetett
egészségügyi szabályainkat maradéktalanul tartsák be!
Gondolok itt a szájmaszk és a kézfertőtlenítő használatára. Nevelőtestületünk úgy
döntött, hogy beengedjük a gyerekeket kísérő felnőtteket az intézménybe, mert ez az
óvodások érdeke, de ragaszkodunk a fenti dokumentumban előírt szabályok
betartásához. És nem utolsó sorban a betegségek bejelentésének őszinte
felvállalásához!
Kérem a szülőket, hogy bízzanak az óvoda egyértelmű és következetes
kommunikációjában és részrehajlásmenetes eljárásában, hiszen ez mindnyájunk közös
érdeke!
Köszönöm szépen azoknak a családoknak, akik a nyár folyamán szorosan együtt
működtek velünk, és válaszoltak az e-mailes megkeresésünkre! Továbbá köszönöm a
Fenntartónknak, hogy biztosítja azon többletforrások fedezetét, melyek március óta az
intézményünket terhelik! Nagyon hálás a szívem, mert minden váratlan kiadásra
kirendelte Isten a szükséges anyagiakat!
Köszöntőmet az ÍGE szavaival zárom abba a reményben, hogy Istenünk áldó
kezét magunk fölött tudhatjuk majd az előttünk álló nevelési évben is:
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek
titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”
(János evangéliuma 13: 34 – 35)
Isten áldását kívánom és kérem a Kelenföldi Református Gyülekezet életére és
megnyitom a 2020/2021-es nevelési évet!
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