
Kedves Igazgató úr! Kedves Tanárok! Kedves Mindenki, aki most is a diákokért dolgozik! 

 

Szeretném megköszönni a szülők nevében, az elmúlt hetekben, néha erőn feletti 

munkájukat. Köszönjük a gyors döntéseket, a megnyugtató szavakat és a folyamatos 

tájékoztatást.  

Szinte pár óra alatt kellett alkalmazkodni az új helyzethez. Megváltozott minden eddig 

megszokott helyzet. Az a világ amitől, mi szülők, próbáltuk gyerekeinket, ha csak lehet minél 

messzebb tudni, most ez a világ a kapcsolatunk. Ez a világ oldja meg az iskolai oktatást is.  

Hallom és látom, amint az osztályfőnökkel együtt, izgatottan tervezik azt a tablót, amit 

lehet csak az iskola folyosóján foguk egyszer megnézni. Lehet, nem kell azon gondolkozni, 

hogy melyik kirakatba tegyük ki. 

 Bizonytalan az érettségi, nem tudjuk, hogyan lesz. Csak reméljük, Istenben bízva, 

nagyon hamar túl leszünk mindenen.  

Hallom, amint egyik szobában matematika órán tanárnő türelmesen magyaráz, biztat, és 

ami a legfontosabb, először mindenkitől azt kérdezi meg: hogy vagytok? minden rendben 

veletek? Most is mint mindig, fontosabb a gyermeki lélek, mint az oktatás.  

S ez így van jól, a Refiben, így van jól. Ezért jó refis szülőnek lenni, mert tudjuk, 

gyermekünk jó helyen van. Közelebb Istenhez, tanárok féltő és óvó karjai között. 

Azt is hallom, hogyan tanulnak együtt, hogyan segítenek egymásnak. Aki jobb az egyik 

tantárgyból az tanít, a másik „együtt tanulós órán” pedig figyel. Izgulnak egymásért, figyelnek 

egymásra.  

Pedagógusként látom a másik oldalt. S tudom, mennyi munka van abban, hogy ez ilyen 

gördülékenyen menjen. Ezt szeretnénk megköszönni. S szeretnénk megkérdezni, mi szülők 

tudunk e valamit segíteni? Szeretnénk megkérdezni : mindenki jól van? 

Kedvenc keresztény ifjúsági énekem soraival szeretnék kitartást, erőt és egészséget 

kívánni az elkövetkező hetekre, s kívánom, a húsvét körüli napok mindenkinek a 

legmeghittebben teljenek családja körében, valóságban vagy virtuálisan, de együtt: 

Rejts most el a szárnyad alá, 

erős kézzel takarj be engem! 

 

Tenger tombol, zúg, süvít a szél, 

Te emelsz fel a vihar fölé, 

uralkodsz hullámok habjain, 

szívem nem fél, Benned remél! 

 

Csak Istenben bízz, én lelkem, 

mert Ő él és nagyobb mindennél! 

 

                                                  Áldás Békesség!                  
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