Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm
a Fenntartó Kelenföldi Gyülekezet Elnökségét,
Presbitériumát, Munkatársaimat,
és minden kedves óvodás Családunkat!

Nagyon vártuk e rendhagyó ünnepi alkalmat, melyen az áldással együtt
elballagtattuk nagycsoportosainkat óvodánkból.
Talán nem túlzás e tanévet a változások évének értékelnem. Gyors
egymásutánban
sorakoztak
az
események,
melyhez
igyekeztünk
megfelelőképpen alkalmazkodni.
Sok tervünket sikerült megvalósítani (pld. egészségheteket tartottunk ősszel,
vetélkedőt, futóversenyt és kiállítást szerveztünk, utazó planetárium segítségével
a világűrben barangolhattunk, karácsonykor itt a templomban az igazi kincs
titkáról tanulhattunk, farsang idején az éjszakai élőlények szerpébe bújhattunk és
citerazenekar dallamira táncoltunk).
Néhány tervünket és elképzelésünket felülírták a törvényi változások: a
beiskolázás teljesen új szemlélete és eljárásmódja, majd a bölcs döntések
meghozatala, mindnyájunkat nagy kihívás elé állította. És akkor még nem
tudhattuk, hogy az igazi próba még csak most jön.
Az egész világot bejáró új típusú koronavírus- járvány mindnyájunkat elért, és
átalakította a nevelési év végét.
Nagyon gyors reagálásra volt szükség. Itt köszönöm meg Takaró János
nagytiszteletű úrnak azt, hogy végig mellettünk és az intézmény mellett állt.
Számtalanszor kellett egyeztetnünk, előzmények nélküli helyzetekben. Így
történt, hogy a felvételi eljárásunkat példanélküli módon online bonyolítottuk le.
Beindítottuk a digitális óvodát. Köszönöm munkatársaimnak, hogy kiváló
pedagógiai színvonalon teljesítettek!
Valamennyi gyermekünk fontos a számunkra, függetlenül az általuk nyújtott
eredményektől. A nevelőtestület egésze nevében elmondhatom, hogy törekedtünk
arra, hogy minden óvodásunkra személy szerint odafigyeljünk, hogy
meghallgassuk őket, hogy megismerjük személyes szükségleteiket, esetleges
félelmeiket, és azokra kerestük a válaszokat és a megoldást. Természetesen
mindez a szülőkel való szoros egyetértésben lehetséges csak. De a gyerekeken túl

minden munkatársam, a maga helyén és szerepkörében, igyekezett Rátok szülőkre
is odafigyelni, hiszen az óvoda Nektek van, Tiétek is.
Talán az elmúlt 3 hónap bezártsága és szétszakítottsága jobba rádöbbentett
mindnyájunkat, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva. Az óvodai nevelés
alapprogramjában meg is van fogalmazva, hogy mi a családi nevelés kiegészítője
(és nem helyettesítője) vagyunk. Feladatunk a segítő kéz kinyújtása a családoknak
a mindennapokban.
Tudom és hiszem, hogy a gyerekebe vetett idő-, türelem-, és szeretet ráfordítás hosszútávon megtérül.

Óvodánk alapításakor Püspök úr az alábbi igei útmutatásra épített:
"Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt."
(Prédikátor 11, 1).

Vízre vetni bizonytalan vállalkozás. Kitartás, hit és remény kell hozzá. Az óvónők
naponta vetik az Ige magját (szavakkal, tetekkel, élettel) a gyerekek szívébe. Az
eredményét nem láthatják, hiszen sok nap múlva kel ki. Nektek Szülőknek adatik
meg, hogy sok nap (év) múlva arassátok a lelki gyümölcsöket.
Köszönöm mindenkinek, aki anyagi áldozatvállalásával vagy kétkezi munkájával
támogatta óvodánkat!

Kívánok minden kedves családunknak jó egészséget,
a "belső-lelki ember" megerősödést,
mely a Szent Lélek munkája mindnyájunkban.
Végül a „Fehér Kavics” Kelenföldi református Óvoda 2019/2020-as nevelési évét
lezárom.
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