Kedves Szülők, Diákok, tisztelt Vendégeink!
Az idei tanévnyitót kicsit szűkebb körben ünnepeljük, mint a tavalyit, hiszen
akkor nagyon sokan velünk voltak, hogy az újonnan elkészült iskolát
megcsodálják. Akkor év elején elmondtam, milyen rendkívüli tanév áll előttünk,
a sok újdonságot birtokba vehetjük, használhatjuk végre. Arra senki nem
gondolt, hogy ennyire rendhagyó év lesz, és feje tetejére áll a világ.
Most azonban itt vagyunk, nem ígérhetem, hogy ez egy átlagos tanév lesz, de mi
mindent megteszünk azért, hogy normál tanév legyen, és júniusig együtt,
osztályközösségekben tölthessétek az előttünk álló tíz hónapot.
Nekünk, pedagógusoknak is nagyon furcsa lesz a helyzet, hiszen nem volt még az
életünkben olyan, hogy közel fél évig ne találkozzunk diákokkal. Nektek is furcsa
lesz, hiszen újra korán kell kelni, minden nap tanulni kell, és alkalmazkodni
egymáshoz és a kiszabott szabályokhoz. Ezekből az idén sem lesz hiány, sőt… A
járvány megfékezése érdekében sokkal több előírásnak kell megfelelnünk, a
mindennapos helyzetekben odafigyelnünk. Ez mindannyiunk közös érdeke.
Elsőként a szülők felelőssége, hogy egészségesen jöjjetek iskolába, aztán a mi
dolgunk lesz, hogy azok is maradjatok, a ti feladatotok pedig, hogy a szabályok
betartása által vigyázzatok magatokra és egymásra.
Kedves kis Elsősök!
A mai nap leginkább a ti ünnepetek. Látom a lelkesedést és örömöt a
szemetekben, amiért valami új kezdődik számotokra: az előttetek álló legalább
12 év, de akár 20 év is az iskoláról szól majd. A ti érdeketekben drukkolunk
legjobban azért, hogy az idei tanévben ne legyen távoktatás. A tanító nénik nagynagy szeretettel várnak titeket, ismerve őket, mindent megtesznek, hogy jól
érezzétek magatokat. Néhány közös foglalkozáson már találkoztatok, így nem
lesz teljesen új számotokra az iskola. Megnyugtatásul mondom, hogy sok játék
lesz mindennap kint is, bent is.
Kedves nagyobb Diákjaink!
Az előző félév sok mindenre megtanított minket. Remélem, a barátok hiánya
rosszul érintett titeket, és ezáltal most sokkal jobban értékelitek egymást. Azt
tudom, hogy mindannyian szívesebben vagytok közösségben, együtt a társakkal,
és talán ezt még nem látjátok be, de sokkal rendezettebb, összeszedettebb az
ember élete, ha bizonyos keretek és napirend szerint él.

A nevelőitekkel azt a célt tűztük ki a tanévre, hogy világítsunk a fényünkkel.
Ehhez kapcsolódóan tőletek pedig azt szeretném kérni, hogy tanítóitok,
tanáraitok fényét továbbadva építsétek egymás között Isten országát. Az idei
tanévben több olyan közösségi program elmarad, amely közelebb hozott minket
egymáshoz. Az első félévben biztosan nem lesznek nagyrendezvények,
ünnepségek. Viszont nemcsak ilyenkor élhetjük meg keresztény értékeinket. A
mindennapokban sokkal több lehetőségünk van rá, hogy egymást elfogadva,
szeretve Isten országa épüljön közöttünk. Szeretném, ha nyitott szemmel
járnátok, és megtalálnátok a módját annak, hogy szebbé tegyétek egymás
hétköznapjait. Például jött néhány új diák az iskolába, segítsünk nekik a
beilleszkedésben, legyünk nyitottak és barátságosak feléjük, hogy érezhessék, jó
helyre kerültek. Mindenkinek lesznek nehézségei az iskolába való visszaszokással
is, de ha kedves társak veszik körül az ilyen gyerekeket, akkor talán könnyebben
megbirkóznak a problémákkal.
A másik épület aulájában nagyon régóta ott áll Simon András grafikusművész
gondolata, amely így szól: Te magad légy az Isten mosolya! Bármilyen picinyke
és törékeny vagy is, senki sem akadályozhat meg abban, hogy szívből mosolyogj,
s így – mint Isten kedves virágszála – a szeretet jó illatát áraszd ebben a kedvetlen
világban.
Amikor mások kedvetlenek lesznek, Te légy vidám! Amikor mások félnek, akkor
Te légy bátor! Amikor mások belerúgnak a gyengébe, Te karold fel és vigasztald
meg! Amikor rosszat beszélnek körülötted, Te hirdesd az örömhírt! Amikor
gonosz dolgokat csetelnek a társaid, Te figyelmeztesd őket! Böjte Csaba
gondolata: Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön, te győzd le a rosszat jóval! És akkor
sokkal boldogabb lesz ez a hely, ahol együtt töltjük a mindennapjainkat!
Kedves Szülők!
A megszaporodott ímélekből már sejthetik, hogy napról napra változhat a
körülöttünk fennálló rend, ezért nagyon fontos, hogy élénken figyeljük a kapott
leveleket. A digitális oktatás egyik pozitív hozadéka, hogy mindenki sokkal
felelősségteljesebb lett a digitális kapcsolattartásban, hiszen enélkül nem
tudtunk volna hatékonyan együttműködni az elmúlt félévben. Ezt a jó
tulajdonságot őrizzük meg a jövőben is, szükség lesz rá. Még egyszer köszönöm
a szülők áldozatvállalását, amely nélkül a mi munkánk sem lett volna
gyümölcsöző. Érdemes lenne számba venni, mérlegre tenni a digitális távoktatás
előnyeit és hátrányait. Mint tudjuk, mindegyikből van szép számmal. Viszont a
jövőre nézve is támogatást szeretnék kérni a kedves Szülőktől, hogy a visszaállás

zökkenőmentes legyen. Napirenddel, időbeosztással, ellenőrzéssel, a digitális
eszközök korlátozásával segítsük gyermekeinket, hogy megtanuljanak újra
tanulni, a megmérettetéseken képességeikhez mérten megfelelni.
Emellett nagyon kérem a kedves Szülőket, hogy a járványügyi szabályozásokat
szigorúan tartsák be.
A minket körülvevő világ ma tele van bizonytalansággal, kérdésekkel: hogyan?
meddig még? mi van, ha…? Egy dolgot tehetünk, ha a hitünket komolyan
vesszük. A Bibliában – megszámolták – 365-ször szerepel ez a bátorítás: Ne
féljetek! Higgyünk az isteni Gondviselésben! Amit kérnek és elvárnak tőlünk, azt
minden emberi erőnkkel igyekszünk megtenni. Ugyanakkor viszont hiszünk és
nem félünk!
Ezzel az Istenre hagyatkozó üzenettel indítanám el az előttünk álló időszakot: a
2020/2021-es tanévet megnyitom.

Hirdetések

Most röviden összefoglalom az új tanévvel kapcsolatos legfontosabb
információkat:
Személyi változások az idén: Soósné Finta Katalin GYES-ről tér vissza.
Az 5. a osztályfőnöke: Gelesits-Bellovics Diána, az 5. b osztályfőnöke:
Kelemenné Benkő Barbara
Idén a jövő hét szombatjára tervezett tanévnyitó szentmise elmarad.
Az evangélikusoknak szeptember 6-án 10 órakor, a reformátusoknak
szeptember 13-án, szintén 10 órakor lesz tanévnyitó istentisztelet.
Amit már nagyon sokan vártak, hogy a saját konyhánkon készüljön az ebéd, az
ettől a tanévtől megvalósult. Bízom benne, hogy mindannyian jó étvággyal
fogyasztjátok az itt készült ételeket.
Amint majd látni fogjátok, az alsós épület tornaterme is megújult. Egy
hangszigetelő fal lett kiépítve, olyan, mint egy kis ékszerdoboz.
A járványhelyzet miatt hozott intézkedésekről már küldtünk haza tájékoztatást,
de néhány fontos dolgot szeretnék elmondani.

A legfontosabb, hogy beteg gyereket ne küldjünk iskolába. Alkalmanként a
belépéskor lázmérést is végzünk. A szülők csak az ajtóig kísérhetik
gyermeküket, kivétel az első osztályosok első két tanítási napja.
Reggel mindenki maszkban léphet be az épületbe, kivétel az 1-3. osztály diákjai.
(de maszkot ők is hozzanak magukkal)
A részletes intézkedési tervet és a tanév tervezett rendjét a holnapi napon
digitálisan mindenkihez eljuttatjuk, valamint olvashatják a honlapon is.

