
Erős vár a mi Istenünk! 

Isten hozott minden kedves vendéget óvodánk jubileumi ünnepnapján! 

Protokoll köszöntés… 

 

Kedves Vendégeink, Kedves Testvérek! 

Jubileumi ünnepnapra gyűltünk ma össze, evangélikus egyházi óvodánk 

fennállásának 15. évfordulóját ünnepeljük együtt. Köszönjük Önöknek, hogy 

jelenlétükkel megtisztelik ezt az alkalmat és ezáltal ünnepünkben, örömünkben 

Önökkel osztozhatunk. 

„ Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!”  

Ezt az igét választottuk, a korintusiakhoz írt 2. levélből, jubileumi évünk és 

jubileumi ünnepnapunk mottójául… 

- hiszen Isten iránti hálával tekintünk evangélikus egyházi óvodánkra, mint az Ő 

ajándékára, 

- hálásak vagyunk gondviselő szeretetéért, amellyel nevelőmunkánkat, 

szolgálatunkat segítette az eltelt 15 esztendőben, 

- és kegyelmi ajándékként éljük meg azt az elhívást, amellyel az Úr a 

kisgyermekek közötti szolgálatra szólított minket.  

Különleges felelősséget ró ránk az a tudat, hogy jubileumi évbe léptünk: 

elkötelezettséget és hálát ébreszt bennünk az alapítók, az elődök iránt és 

elkötelezettséget, hálát Isten iránt. 

Méltónak kell lennünk az elődök szolgálatához és méltóvá kell válnunk az Isten 

megelőlegezett bizalmára, a szolgálatunkra való elhívására.  

 

15 év hosszú idő, ezalatt óvodánk jelentősen átalakult, megújult, küllemében 

egészen más arculatot öltött, mint ahogyan 1995. szeptemberében Evangélikus 



Hajnal Óvoda néven, gyülekezeti fenntartású, egyházi óvodaként megnyitotta 

kapuit a kisgyermekek előtt.  

Időközben a kisgyermekek is többször váltották egymást, cserélődött a 

gyermekközösség.   

 

És bár még köszönthetek, hálás szívvel és szeretettel, az itt dolgozók között 

alapító tagokat, az eltelt évek alatt több kedves óvónénitől, dajkanénitől 

búcsúztunk el, és fogadtunk magunk közé új kolléganőket. 

Az itt dolgozók munkájukkal, szolgálatukkal valamennyien hozzájárultak az 

óvoda történetének formálódásához, a jelenben képviselt értékeinek 

megalapozásához. 

 

Az óvodánkért oly sokat fáradó, szolgálatát élő hittel, teljes odaadással betöltő 

alapító óvodavezetőnket Révész Józsefné Böbikénket két évvel ezelőtt, 

nyugdíjba vonulásakor búcsúztattuk el. Értékes örökséget hagyott ránk, egy jól 

működő, keresztyén szellemiségű óvodát. Így már csak az a feladat és egyben 

cél maradt számunkra, hogy méltó módon, a megkezdett úton haladva folytassuk 

nevelőmunkánkat, megőrizve és tovább örökítve a korábbi gyakorlat értékeit. 

 

Óvodánk alapító lelkésze, Győri Gábor esperes, már ugyancsak messze él az 

óvodától és a várostól, de személyiségének egy darabkája beépült az óvoda 

szellemiségébe, példaértékű pedagógiájának nyomait a mai napig viseli 

nevelőmunkánk. 

 

Az évek során gyülekezetünk lelkészei is váltották egymást ki hosszabb, ki 

rövidebb ideig kötődött óvodánkhoz.  

 

1995-ben ezen a helyen, az óvodánk udvarán szentelte fel egyházi óvodánkat 

Dr. Harmati Béla a Déli Evangélikus Egyházkerület akkori püspöke.  



Azóta ez az udvar jelentősen átépült első ízben bajor segítséggel, egy bajor 

kertészmérnök elképzelései alapján, a közelmúltban pedig az európai uniós 

elképzelések, elvárások alapján. Az épület belseje sem a régi már, galériák 

épültek, lecserélődött a bútorzat, a talajburkolat. 

 

Így változtak a körülmények, a külsőségek az óvodához kötődő emberek… 

Az Isten azonban örök. Az Isten hűséges. 

„Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Máté 

evangéliumából) 

Ezt a kegyelmet éljük meg nap-mint nap a kisgyermekek között végzett 

szolgálatunk során, abban a gyermek és felnőtt közösségben, ahová az Úr 

minket helyezett, amely közösséget nekünk adott, és amely közösségben Jézus 

Krisztus minden nap velünk van. 

Evangélikus egyházi óvodánk mindig is az a hely volt és maradt, ahol 

gyermekeink találkozhatnak az élő Istennel. A mi feladatunk, hogy elindítsuk 

őket a hozzá vezető úton. 

Gyermekeink lelki nevelésére gondosan odafigyelve igyekszünk elvetni kicsi 

szívükben a gyermeki hit apró magvacskáját, és egy harmonikus rendben élve 

olyan értékeket közvetíteni, amelyekbe talán későbbi életük során is 

kapaszkodhatnak.  

Mindezt az az értéktöbblet teszi lehetővé számunkra, hogy evangélikus egyházi 

óvoda vagyunk. 

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” mondja a 

Szentírás a Zsoltárok könyvében. Egyházi óvodánkban mi is így tekintünk a 

gyermekeinkre: mint az Úristen ajándékaira. A gyermek az Istentől kapott élet 

folytonosságának láncszeme, fejlődő életbimbó, amelyben az Istentől kapott 

halhatatlan lélek lakik. Minden kisgyermek egy individuum, egyéniség, sajátos 



tulajdonságokkal, értékekkel, egy-egy drágakő, amit óvodapedagógusaink 

hitbeli meggyőződéssel és tudatos pedagógiai munkával csiszolgatnak, 

formálgatnak.  

A gyermekeket nevelő-oktató intézmény felelőssége mindannyiunkat kötelez. A 

családi neveléssel, a szülői házzal, közösen összekészített útravaló batyu az, 

amelyből a gyermekeink a későbbiekben táplálkozni tudnak. 

Úgy kell összecsomagolnunk, hogy felnőve, ha időnként kibontják ezt a batyut, 

becsületet, tisztességet, keresztyén emberséget mazsolázzanak belőle és ezt 

tudják tovább örökíteni a jövő nemzedékének is. 

Keresztyén pedagógusként igyekszünk gyermekeink előtt példaként állva, 

egymás kezét fogva, az Úr Isten szeretetében és gondviselésében bízva, rá 

hagyatkozva végezni nevelőmunkánkat, szolgálatunkat. A feltétel nélküli 

szeretet közvetítésével a mindennapokban. 

Jézus Krisztus, mint nevelő, mindannyiunk számára eszménykép.  

Nevelési Programunkból idézem az egyik legszebb gondolatot: 

A gyermekek lelke, lelki üdve felett nem rendelkezünk, de a legtöbbet tehetjük 

értük: Kézen fogva az Úr Jézushoz vezetjük őket!   

Iránymutató számunkra a Szentírás következő üzenete, bölcsessége a 

Példabeszédek könyvéből: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még 

ha megöregszik, akkor sem térjen el attól.” 

Ennek a nemes feladatnak az ellátásához kérjük az Úr Isten gondviselő 

szeretetét, segítségét. És gazdag áldását óvodánk további működésére, 

gyermekeinkre, családjaikra és az itt dolgozókra… 

Köszönöm szépen a figyelmüket. 

Mindnyájuknak áldott, szép napot, közösségünkben kellemesen együtt töltött 

órákat kívánok! 


