
Köszönőlevél 

a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 

vezetőségének, tanári karának, s az oda járó gyermekeknek és szüleiknek 

 

Tisztelettel és hálás szívvel mondunk köszönetet az immáron 10. éve is töretlen és odaadó kedvességükért, 

nemes és hűséges szeretetükért, s ebből adódóan azért a sok-sok karácsonyi csomagért, melyet 

iskolánk gyermekeinek küldtek az idei, 2018-as évben is. A karácsonyi műsor minden alkalommal az év 

fénypontja intézményünkben, a gyermekek idén is csillogó szemekkel és örvendező szívvel-lélekkel 

adták elő kis műsorukat nekünk, meghatódott szülőknek. A várva várt rendezvény kiteljesedéseként 

kerültek kiosztásra az ajándékok is a gyermekek között. Leírhatatlan mindaz az öröm és kíváncsiság, 

amivel gyermekeink várták és fogadták az Önök által küldött meglepetéseket.  

Manapság a szavak valamelyest elvesztették horderejüket, de Önök ezúttal is önzetlen tetteikkel mutattak 

példát, s ezáltal tették jobbá a világot gyermekeink számára és ezáltal számunkra is. Felemelő erő rejlik 

abban, ha az emberek jobbító szándékkal összefognak és együttműködnek, jó érzés adni és jó kapni is, 

hálás a szívünk ezért a megtapasztalásért ezúttal is. Mert a másokat támogató hozzáállás nem pénz, 

hírnév vagy dicsőség kérdése. Ez belső indíttatás, emberi lelkület, szeretetteljes magatartás. Köszönjük, 

hogy idén is gondoltak ránk, hogy törődtek velünk és fontosak voltunk Önöknek.  

Isten áldja meg gazdagon intézményüket, s személyes és családi életüket egyaránt. Szívből kívánunk sok 

sikert, jó előmenetelt, örömet és jó egészséget Mindannyiuknak a ránk következő 2019-es 

esztendőben is.  

 

„Külön-külön csak szavak vagyunk, együtt azonban költemény. Kétségből egységre úgy találunk, 

ha egybegyűjt minket a Szeretet. Áldások vagyunk egymásnak s egymásért vagyunk áldás. 

Ez a Közösség egy „közös ég” Isten szeretetének oltalma alatt. 

Ha kinyitjuk magunkat egészen, egyszerre jutunk a Szeretetbe. 

Amint a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Amint a harmatcseppben 

megcsillan a világ, úgy sejlik föl rajtunk a Magasságos arca. 

Emberlétünkön ott az áldás, mert ajándékunk a Szeretet egyesítő ereje, és miénk az öröm is, az 

áldásból megszülető Ünnep. 

Most hát boríts be minket, Istenünk, reményruhába. Őrizz az úton, és taníts szeretetedből 

szeretni. Legyen életünk a halálból életre támadás példázatává. És minden értelmet meghaladó 

békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, 

őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őrizze nyitottságban, tetteinket igaz 

mondatokban, életünket, egész valónkat Krisztus Jézusban, az értünk jött Kegyelemben.” (Varga 

Gy.) 

 
Köszönettel és tisztelettel, a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központba járó gyermekek és szüleik 

nevében, 

 Petrusinecné Rózsa Ilona (háromszoros szülő) 

 


