Tanévnyitó ünnepélyünkön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves
szülőket és vendégeinket!

Szeretettel köszöntöm az intézmények igazgatóit,
az iskolafenntartó egyházközség elnökségét, lelkipásztorait!
Kedves Diákok!
A zsoltáros szavaival köszöntelek benneteket:
„Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, ő benne bízom.
…” Zsolt. 18,3 (Károli)

Az előttünk álló tanév feladataira készülve, számba véve a teendőket, látva,
hallva, olvasva a köznevelést érintő változásokat, a Kecskeméti Református
Általános Iskolába járó tanulóknak, szüleiknek, az itt tanító pedagógusoknak
megnyugvást nyújt az a hit, melyet a zsoltáríróval együtt megvallunk most mi is:
erős, szilárd alapokon állunk, kősziklánk és várunk az Úr, akinek
gondviselésébe tesszük le a 2013/2014-es tanévet, mely iskolánk életében a 20.

Ünneplő Gyülekezet, Kedves Szülők!

Bizonyára mindenki érzékeli, hogy az utóbbi hetekben, napokban
megsokasodta azok a híradások, amelyek az oktatási, köznevelési rendszer
átalakításáról és az iskolai életről szólnak. A 2013. szeptember 1-jével kezdődő
új tanévben olyan változások lépnek életbe, amelyek célja egy hatékonyabb és
jobban működő oktatási rendszer kialakítása.
A változások közepette is fontos az iskolai élet szereplőinek – tanulóknak,
pedagógusoknak,
együttműködése.
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„Milyen bohó a gyermek! S micsoda érzékeny a lelke minden változás
iránt! Az ő lelkük olyan, mint valami finom kis gép, amely erős munkára nem
való, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik merőben más a
világuk, mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek, és amik nekünk
semmiségek, azok nekik nagy valamik.”- írja Gárdonyi Géza a gyermeklélekről.
A mi –iskola, pedagógusok, szülők, család- feladatunk tehát az, hogy a
biztonságot, az állandóságot képviseljünk tanulóink, gyermekeink életében, s
közösen figyeljünk a ránk bízott kisebbek és nagyobbak lelki rezdüléseire,
minden azt megzavaró, felkavaró hatástól óvjuk, védjük azt.
A 21. század egyik pszichológusa, Daniel Keyes így fogalmazza meg a
korunk emberét oly sokszor feszítő problémáját: „Az intelligencia az emberiség
egyik legnagyobb adománya. De a tudásra való törekvés túlságosan gyakran is
kiszorítja a szeretetre való törekvést”. Az egyházi iskola különös gondot fordít
arra, hogy miközben korszerű tudásanyagot kíván átadni, a hagyományos
erkölcsi értékekre, krisztusi alapokra épít, s a jézusi tanítás, a szeretet
parancsolata a mérleg nyelve, mely egyensúlyban tartja az értelmi és érzelmi
nevelést iskolánkban.

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Pedagógiai munkánk során mindig fontosnak tartottuk a szakmai
megújulást, s együtt valljuk Apáczai Csere Jánossal:
„Tégy oly célt fel, amelyre soha senki nem ért. Mert szép dolog a középszerű
tudós emberekkel elérkezni, de szebb még a legtudósbakkal egyarányú messze
hagyíttani, a legszebb penig mindeneket fellyülhaladni, és a nagy hegynek oly
részében állani, ahová soha senki maga erejétől nem hághatott, s talám soha nem
is hág.”

Ezen gondolat jegyében törvényi kötelezettségünk eleget téve dolgoztuk
át pedagógiai programunkat az elmúlt tanévben. Fő törekvésünk az volt, hogy
iskolánk munkájának megszokott és elvárt minősége garantáltan megmaradjon,
valamint az, hogy biztosítsuk a gyerekek differenciált oktatásának minden
feltételét, amelyek a diákok továbbtanulását szolgálja.
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tantestületünkben. dr. Babiczkiné Pellikán Krisztina Márta sokéves gyakorlatot
tudhat magáénak magyar-történelem-német szakos tanárként. Dékányné
Orosházi Márta ismert és elismert tanítóként csatlakozik tantestületünkhöz,
tudásával, tapasztalatával erősítve az alsó tagozat munkáját. Jávorkáné Trepák
Anita tanító és német szakos tanárképesítéssel, a német nyelv tanítása iránti
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gyakorlattal. Molnár Anna az idén szerzett tanító-angol műveltségterületen
diplomát. Főiskolai tanulmányai alatt Perugiában és Krakkóban tanult Erasmushallgatóként, s a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi tanulmányokszlavisztika szakán BA diplomát szerzett. Molnár Sára Hanna Rebeka tanítóangol műveltségterületen szerzett diplomát az elmúlt tanévben a Kecskeméti
Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán. Pályáját a mi iskolánkban kezdi, az első
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legkisebbeknek. Orbánné Beke Anikó tanító-angol műveltségterület valamint
hittanoktatói képesítéssel rendelkező pedagógus, aki abban az osztályban tanít
angolt és lát el napközis teendőket, ahol szakmai gyakorlatát végezte
hallgatóként. Gyakorlat iskolánkban, hogy tanév folyamán érkező kollégák a
munkakezdésüket
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műveltségterületes képesítéssel és angol nyelvtanári diplomával is rendelkezik, s
a nagykőrösi református általános iskolában töltött évei után gyakorlott
pedagógusként bizonyította már szakmai felkészültségét a Kecskeméti

Református Általános Iskolában is. Patocskai Gáborné, Andrea néni, ahogy a
gyerekek szólítják, a város ismert és elismert testnevelő tanára nemcsak jól
kipróbált pedagógiai eszköztárával emeli az iskolánkban folyó testi nevelés
színvonalát, hanem fiatalos lendülettel német nyelvtanári képesítés megszerzése
céljából tovább képzi magát. Ettől a tanévtől felső tagozatos osztályfőnök is.
Több szempontból is kezdés ez a tanév Tarapcsik Katalin, tanító számára,
akinek egyik gyermeke a felső, másik az alsó tagozatot kezdi a mai nappal
iskolánkban. Katalin szülőként 5. éve van velünk kapcsolatban, s győződött meg
az iskola értékeiről, melyeket a tavalyi tanévtől munkatársunkként is tovább
gazdagít.

Kedves Első Osztályosok!

Várva várt nap ez a Ti életetekben. Szeretettel köszöntelek benneteket
abban a nagy közösségben, abban a nagy családban, ahová mától tartoztok.
Talán már számoltátok ujjaitokon napokat, mikor jön el az, amikortól ti is
elmondhatjátok: Már iskolás vagyok! Most engedjétek meg, hogy egy rövid
mesével köszöntselek benneteket, Ezt a mesét én kaptam ajándékba elsős
koromban a tanító nénimtől.
- Ne félj, Kobak, nem harap meg az iskola!- nevetett a tanító néni, és
érdekes, mire Kobak előbújt, egy játék sem volt sehol, úgy eltűntek, mintha ott
sem lettek volna. Csak az autó lapult ijedten a tanító néni zsebében. Úgy látszik,
ijedtében odabújt.
- No, ha itt vagy, megfoglak! – mosolygott a tanító néni a kisautóra, azzal
– hipp-hopp! Máris A betűt varázsolt belőle a táblára. Attól fogva meg se mert
moccanni, míg minden gyermek le nem írta a füzetébe.
- Mindennap fülön fogunk egy játékot, míg meg nem tanuljuk az egész
ábécét – mondta a tanító néni.”

Ám legyetek résen, csak akkor tudjátok megtanulni az egész ábécét, a sok
számot, ha a tanítótokra figyelő, neki engedelmeskedő, a feladataitokat
szorgalmasan végző gyerekek lesztek. Ezért arra kérlek benneteket, hogy
egymással és az iskolában dolgozó felnőttekkel udvariasan beszéljetek,
vigyázzatok annak a varázslatos épületnek, melyben nap mint sok érdekességet
tanultok, a tisztáságára, rendjére. Szép egyenruhátokról, melyet ma viseltek
először, mindenki tudja: ti a Kecskeméti Református Általános Iskolába jártok.
Legyetek erre büszkék; tanuljatok és viselkedjetek úgy, hogy mi is büszkék
lehessünk rátok!

Kedves Szülők!

„Ha van, az maga az üdvösség, ha nincs, oda az élet minden szépsége”írja Erich Fromm arról a feltétlen szeretetről, mellyel az édesanya fordul
gyermeke felé. A Kecskeméti Református Általános Iskola egész közösségének
nevében köszönöm, hogy legféltettebb kincsük, gyermekük részére a mi
iskolánkat választották. Az iskola pedagógusai a szülői szeretet melegségével,
ugyanakkor éppen a szeretetből fakadó korlátok, szabályok alapján fogadják és
nevelik a rá bízottakat. Ha bármi megengedett, az érzelmi bizonytalansághoz
vezet, s így nem szabad lelkületet alapozunk meg, hanem az indulatait kezelni
képtelen, függésre hajlamos személyiséget.

Hiszem és remélem, hogy gyermekük nevelését ugyanarra a kősziklára, az
Úr igéjére alapozzák, mint mi, ennek az iskolának a pedagógusai; s velünk
együtt építik fel gyermekük életének erős várát, mely minden viharban,
nehézségben, bajban erősen megáll.

Tisztelt Szülők!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy legyenek segítségünkre a gyermekek
nevelésében, oktatásában, iskolánk és gyülekezetünk terheinek megosztásában.
Szeretettel hívjuk Önöket, a családokat minden iskolai és gyülekezeti alkalomra.

Áprily Lajos írta:
„Most gyűjtsd a fényt. Magas hegyekre menj,
ahol kékebb és ragyogóbb a menny.

A lelkedet csűr-szélességre tárd
és kéve-számra szedd a napsugárt.

Azt is, amit a nap búcsúzva ont,
ha arany küllőt vet a horizont,
s ott is, hol késő délutánokon
még megragyog fémsárga lombokon.”

E gondolatokkal a 2013/2014-es, a Kecskeméti Református Általános
Iskola 20. tanévét megnyitom.

