Kedves leendő első osztályos gyerekek és kedves szülők!

Feyér Zoltán vagyok, mindkét gyermekem a Kecskeméti Református Általános Iskola
tanulója. Az a megtiszteltetés ért, hogy most kisebbik gyermekemmel, az 1/a. osztályos
Csanáddal köszönthetlek Benneteket, nagy örömmel és szeretettel. Isten hozott Benneteket!
A legfontosabbal kezdem: A lehető legjobb helyen ültök most. A Kecskeméti Református
Általános Iskola új elsőseit befogadó Istentiszteleten.
Családunk már kétszer is átélte ezt az izgalommal teli, ámde felemelő érzést, melyben most Ti
részesültök. Megkezditek általános iskolai tanulmányaitokat.
Néhány szót szeretnénk szólni magunkról, valamint arról, hogy feleségemmel hogyan éljük a
mindennapokat, gyermekeink iskolás éveit.
Családunk évszázadokra visszamenően az evangélikus hitben gyökerezett, több evangélikus
tanító, kántor, lelkész volt a felmenőim között. Keresztapám, dédnagypapám, üknagyapám is
evangélikus lelkészként szolgálta az Urat. Gyermekeimmel, már óvodás koruk óta tagjai
vagyunk a kecskeméti evangélikusok közösségének.
Gyermekeim születésekor két dolgot biztosan tudtam: hogy jó oktatást és nevelést szeretnék
nekik biztosítani, és hogy hitben nevelkedjenek. S ha van rá mód, ezt a kettőt együtt éljék
meg. Tapasztalják meg, mi a hit, a hűség, a tisztelet és a szeretet, s mindez legyen életük
vezérfonala.
Munkám során, pályámon és egyéni életutamon is volt kapcsolatom a Kecskeméti Református
Általános Iskolával, lehetőségem volt bepillantani az itt dolgozó pedagógusok gyermekek
iránti elkötelezettségébe. Mikor döntenünk kellett, hogy a Kecskeméten működő számos jó
iskola közül melyiket válasszuk, emellett az iskola mellett döntöttünk, mert – mi úgy
gondoljuk - a legszínvonalasabb oktató-nevelő munka itt zajlik.
Nagy izgalommal és legbelül – bevallom – egy kis szorongással tekintettünk gyermekeink
iskolakezdése elé, hiszen kis életük eddigi legjelentősebb lépését tették meg tanulmányaik
megkezdésével. Bizony, nagy az ugrás az óvoda és az iskola elvárásai között. Fölösleges volt
az aggodalom. A tanítók, és ezt már tapasztalt apukaként mondhatom: valamennyi
gyermekünkkel kapcsolatban álló tanítóra igaz, valami egészen különös szeretettel fordultak
oda a gyermekeinkhez és hozzánk szülőkhöz is. Az Úr jelenléte adhat erre magyarázatot,
mely már 450 éve, így az elmúlt 20 évben is áldásával kíséri az iskola életét, a benne szolgáló
pedagógusok fáradozásait.
Hálával gondolunk vissza azokra az eseményekre, melyekkel az iskola segítette
gyermekeinknek és nekünk szülőknek is a „Refissé” válásunkat. Nagyszerű alkalom volt az
osztály ismerkedő délelőttje, az emmausi családi nap, az egyházi ünnepek gyülekezeti
közösségben való megélése, a farsangi délután, a korcsolyázás, a szülői és az alapítványi bál.

Meleg szívvel ajánlom Nektek az elsősök számára kigondolt és bevezetett Templomnyitogató
alkalmakat, mellyel az elsős gyerekek számára a Családi Istentiszteletek előszobájaként
megnyitották az ajtót az Úr felé. Minden egyes percét szeretjük gyermekeimmel, mert ezek az
alkalmak Isten áldotta együttlétek.
S még hosszan sorolhatnám azokat az erényeket, eredményeket, melyek az iskolához egyre
szorosabban kötnek bennünket. De mindezeken túl számomra, szülő számára a legfontosabb
mégis az, hogy gyermekeim szeretnek ide járni. Végtelenül megnyugtató érzés látni, ahogy a
dolgos hétköznapok reggelein jókedvűen, gondtalanul indulnak iskolába, s ugyanezzel a
békével találkozom a délutáni hazatérésükkor.
Szavakkal ki sem tudom igazán fejezni, hogy szülőként mekkora áldásként éljük meg, hogy a
legjobb helyen tudhatjuk gyermekeinket.
Van még valami, ami csak egy idő után tudatosodott bennem, amit nap, mint nap
megtapasztalunk az iskolában: a derűs mosoly! Itt a mindennapok része a mosoly, a
kedvesség. Az Úr szeretetét, jelenlétét tapasztaljuk és érezzük.
Soha el nem múló hálával, szüntelenül gondolunk a gondviselő Isten jóságára, hogy lehetővé
tette számunkra, hogy gyermekeink a Kecskeméti Református Általános Iskola tanulói
lehetnek, s mindazt, mit ifjú apaként reméltem gyermekeim számára, azt itt mind
megélhetjük, részesei lehetünk.
Köszönjük az egyház és az iskola vezetésének, pedagógusainak és valamennyi
munkatársának, hogy végtelen szeretetükkel, tudásukkal, alázatukkal ezt a csodavilágot
megteremtették. Kérjük életükre és munkájukra Isten bőséges áldását!
Kedves gyerekek! Kívánom Nektek és Szüleiteknek, hogy ugyanezeket az érzéseket és
élményeket éljétek át és legyetek Ti is boldog és büszke Refis diákok!

