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Tanévnyitó istentisztelet 2021. szeptember 05.
Szeretettel köszöntöm a Kelenföldi Református Egyházközség Vezetőségét,
Presbitériumát, a Gyülekezet minden tagját, valamint a „Fehér Kavics” Kelenföldi
Református Óvoda Szülői közösségét és a Gyermekeket!
A tanévnyitó istentisztelet sokunk által várt ünnepélyes szép alkalom. Ilyenkor hangzik
el - többek között - évnyitó Igénk, melyet mindenki szívére szeretnék helyezni. Így szól:
„Áldott az….., aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és
nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg,
sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.”
(Jeremiás 17, 7-8)
Óvodánk SZMSZ-ének megfelelően, akivel csak kapcsolatba kerülünk, megtanítjuk a
reformátusok ősi köszöntésére, melyet minden kis óvodásunk tud már: „Áldás,
Békesség! Így köszönünk.
Azért, mert ennél többet és jobbat egymásnak kívánni nem tudnánk.
Aminap Újbuda önkormányzatától lépett be valaki az óvodába egy kis csomaggal, majd
elhangzott a megszokott köszöntés. A férfi megállt, csodálkozott, és várt. Nem tudta mit
mondjon nekem. Majd miután elintéztük az adminisztrációt, meghatottan köszönte meg
az áldást.
Mert ki ne szeretne áldott lenni? Mikor kapjuk? Kik kapják?
A fenti évnyitó Igénk szerint, az aki bízik az Úrban, aki bizodalmát az Úr Istenbe veti.
Mindig, minden időben.
Onnan tudhatjuk ki az áldott, hogy megnézzük az életét.
Biztos, hogy kap terheket, esetleg mostoha körülményeket, de ennek ellenére nem omlik
össze, van valami titka.
A Szentírás – maga Jézus Krisztus is – gyakran használta a tanításai során a képes beszéd
módszerét. Sokszor hangzott el a szájából, hogy pld. Isten országa olyan, mint…
Jeremiás próféta az áldott embert egy olyan fához hasonlítja, aki mostoha körülmények
közé kerül - nagy szárazságba - de a fa nem pusztul el, nem sorvadozik, hanem a
gyökerét mélyebbre ereszti, ezáltal éltető vizet talál.
Az áldott férfi, anya, gyermek, nagyszülő, óvónő, nevelő – mit tesz? Mélyebbre ereszti
gyökerét, hogy éltető vizet, élet - erőt találjon. Mit jelent ez a mindennapokban?
Bizalmat, bizodalmat, hitet a megbízója felé.
A 2021/22-es nevelési évünk nem ígérkezik könnyűnek.
Sőt, inkább azt mondanám, nehéz lesz mindnyájunk számára. Nehéz, mert áldozatokat
kell majd közösen meghoznunk.
A Fenntartó gyülekezet megpályázott és elnyert egy uniós projektet, mellyel jelentős
összeget nyert az óvodaépületünk felújítására. Ennek a munkának a gyakorlati
kivitelezése el fog kezdődni - hamarosan.
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Azt már látjuk, hogy komoly logisztikát, sok szervezést, a megszokott körülményeink
ideiglenes feladását hozza magával a felújítás. Ehhez innen is szeretném kérni a
családok segítő együttműködését, rugalmas hozzáállását, kompromisszumkészségét.
A külső körülmények bizonytalansága ellenére, stabil és folyamatos nevelőmunkát
kívánunk végezni ebben a nevelési évben is. Nevelő - oktató munkánk során idén
kiemelten foglalkozunk a biblikus / keresztyén emberkép megismertetésével.
Szeretnénk, ha a hozzánk járó gyermekek megtanulnák mit jelent, hogy férfivá és nővé
teremtette Isten az embert. Hogy ezt a teremtettségi rendet örömmel el tudják fogadni.
Fogunk sokat foglalkozni a család témakörével, kiemelten a családban betöltött
szerepekkel. pld. Ki mikor van a helyén. Kusza világunkban nem is olyan evidens, hogy
kinek mi az úgynevezett „életfeladata”. A bibliatörténeti foglalkozások tematikájánál
sorozatot szeretnénk a biblia „híres családjairól” bemutatva az áldást is, mely
végigvonul néhány család életén – generációkon keresztül. Természetesen tanulni
fognak az Úr Jézus családjáról is.
Továbbá a nemzeti, identisásbeli gyökerek megerősítésére is hangsúlyt szeretnénk
fektetni: pld. Magyarország határairól, a Szent Koronáról, népi kismesterségekről,
magyaros ételekről, népszokásokról sokat fognak hallani.
Bízunk abban, hogy a jövő generációért, így sokat tudunk tenni.
Az óvoda alapítói éppen 20 évvel ezelőtt a Fehér kavics Óvoda alapfeladataként a
magyar-református-keresztyén identitásnevelést tűzték ki célul.
20 hálára indító év van mögöttünk. Volt óvodásaink közül többen házasságot kötöttek.
Reménykedünk abban, hogy életükben volt némi szerepe a mi nevelőmunkánknak is.
A Covid világjárvány közelgő negyedik hullámára tekintettel, valamint az építkezés
miatt a Fenntartó gyülekezet elnöksége úgy döntött, hogy a 20 éves hálaadó ünnepséget
egy év múlva ilyenkor fogjuk megtartani.
Köszöntőm végén megragadom az alkalmat, és szeretettel hívogatok mindenkit
szeptember 22-én, szerdán 8:00-tól az első szülői imaközösségünk alkalmára, melynek
részleteiről hamarosan emailt küldök a szülői választmány bevonásával. A tervezett
imaközösségi alkalmakat a honlapunkon is elérhetik. Honlapcímünk:
www.feherkavics.hu.
Kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzon az óvodájáért, hogy minden tervünket az Úrba
vetett bizalommal, tőle kapott erővel, és örömmel végezhessük el!
Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg a 2021/2022-es nevelési évet, és kívánom Isten
gazdag áldást mindnyájunk életére!
Kérem Páldi Attila főgondnok urat, hogy két dolgozónktól vegye ki az ünnepélyes
esküt! Fogadalmat tesz: Szökrön Gabriella dajka, Bögözi Tünde dajka, konyhai
dolgozó.
Budapest, 2021-09-05
Takácsné Takaró Monika
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