
Tisztelt Hölgyeim és Uram!  

 

Ha végigtekintünk társadalmunkon tapasztalható viselkedési és értékrendi 

tendenciákon, beláthatjuk, hogy napjainkban a nevelési-oktatási intézményeink 

szerepe a szokásosnál is fontosabbá vált. A felnövekvő generációk szellemi és lelki 

épülése egyaránt ki van téve olyan folyamatos negatív erőknek, amelyekkel szemben 

szülőként, pedagógusként, lelkipásztorként vagy Magyarország jövőjéért egyébként 

felelősséget érző polgárként összefogásban kell harcolnunk. Az, hogy 10-20, 50 vagy 

száz év múlva milyen emberek fognak Hazánkban élni, az nagyban múlik azon, hogy a 

köznevelés milyen hatékonysággal képes előmozdítani a gyermekek épülését. Az 

iskola feladata, hogy olyan ismeretanyagot adjon át diákjainak, hogy felnőttként 

maguk és családjuk létfenntartásáról gondoskodni tudjanak, és hasznos tagjai 

legyenek szűkebb és tágabb közösségeiknek. Ami azonban a létfenntartáshoz 

szükséges tudás biztosításánál is fontosabb, az annak munkálása, hogy a következő 

generációk az emberi méltóságot, egymás iránti tiszteletet és szolidaritást, a nemzeti 

kultúrát és identitást, valamint keresztyén hitet, de legalább a keresztyén alapelvekre 

épülő értékrendet is megtartsák, sőt lehetőleg mindezekben előrelépjenek. 

Elengedhetetlen tehát, hogy a kerettanterv teljesítése mellett, a lehető legszélesebb 

körben szolgáljuk magunk és gyermekeink lelki épülését is. Meggyőződésem, hogy a 

mostani alkalom éppen ezt a célt szolgálja. A szolidaritás egy olyan alapvető érték, 

amely nélkül egy társadalom kiüresedik és elveszti erejét. Adventhoz közeledve, 

minősítetten is fontos figyelmeztetni magunkat és egymást az önzetlenségben rejlő 

erőre és boldogságra. Éppen ezért ezúton fejezem ki elismerésemet és köszönetemet 

mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a mai jótékonysági est 

létrejöttéhez. A közreműködők közül kiemelném a fellépő diákokat, akik 

szabadidejükből is áldoztak azért, hogy a nehezebb körülmények között élő társukat 

ilyen módon is segítsék. Kívánom, hogy ez a nemes lélek kísérje végig egész életüket, 

és önzetlenségükkel, jó példával szolgáljanak az egész világ számára. Két kisfiú 

édesapjaként kevés dolog tenne olyan boldoggá, mint az, ha ezt a lelkületet néhány 

év múlva saját gyermekeimen is láthatnám.  

Külön öröm számomra megtapasztalni, hogy az iskola, amely elődjében dédapám 

tanítóként szolgált milyen elkötelezettséggel és odaadással gondoskodik a rábízottak 

megfelelő testi-lelki neveléséről. A Bíró Lajos Általános Iskola és Szigetszentmiklósi 

Kossuth utcai Református Egyházközség közösségére és szolgálatára, valamint 

minden kedves résztvevő életére a Jósiten gazdag áldását remélve kívánok 

mindannyiuknak tartalmas és kellemes estét!  

 


