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Tisztelt Szülők!  

 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket az alábbiakról.  

 

1. Magyar Kultúra Napja:  

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey 

Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg 

dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezés évről-évre 

lehetőséget ad arra, hogy iskolánk a Pedagógiai Programunk szellemében nagyobb figyelmet 

szenteljen évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. 

Számunkra fontos, hogy felmutassuk és továbbadjuk szellemi értékeinket. Ennek tükrében 

mutatjuk be Önöknek tehetséges tanítványaink tolmácsolásában mindazt a kulturális 

értéket, amely iskolánk nevelő és tehetséggondozó munkáját jellemzi.  

https://www.youtube.com/watch?v=6k4XTRo6an0 

 

2. Leendő tanítóink 

Az előző levelünkben, karácsonyi videonkban már elhangzott, kik lesznek az elkövetkező 

tanévben elsős tanítók, osztályfőnökök. A mellékletben olvashatják bemutatkozó soraikat. 

 

3. Nyílt nap (február 2. szerda) 

Korábban tájékoztattuk Önöket, hogy mindennapi életébe nyílt nap alkalmával engedünk 

betekintést. Sajnálattal adjuk hírül, hogy ezt a programot az egyre súlyosbodó covid járvány 

miatt nem tudjuk megtartani. Ezt a döntést a fenntartóval egyeztetve mindannyiunk 

egészsége érdekében hoztuk meg. 

Szeretnénk azonban, ha ízelítőt kapnának a nálunk folyó munkáról. Ezért egy összeállítás 

anyagán dolgozunk, amit a közeljövőben eljuttatunk Önökhöz. 

 

4. Szülői értekezlet 

https://www.youtube.com/watch?v=6k4XTRo6an0


A meghirdetett szülői értekezletet az érvényben lévő járványügyi elvárások teljes körű 

betartásával tartjuk meg. 

Időpont: 2022.február 16. szerda 17.00 

Helyszín: Kecskeméti Református Templom 

 

Tisztelettel kérjük Önöket, adják másoknak is hírül ebben a levélben olvasottakat. Akik még 

nem küldték el előjelentkezési lapjukat, kérjük biztassák azokat, hogy ezt minél előbb tegyék 

meg, mert egyre kevesebb hely van a leendő elsős osztályokban. 

 

 

 

Kecskemét, 2022. 01. 26.  

 

Életükre, családjukra Isten áldását kérve:   

Tóth Attila  

      igazgató  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanítók bemutatkozása: 

 

1. a –  két tanítási angol nyelvi osztály 

osztályfőnök: Ráczné Horányi Mónika 

 

 

 

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, 

 szeretetben kell nevelni 

 és szabadságban kell elbocsátani.” 

Rudolf Steiner 

  

1987-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola ének szakán, majd 2010-ben szereztem 

angol tanítói diplomát. 2011 óta dolgozom a Kecskeméti Református Általános Iskolában, 

angol kéttannyelvű osztályban, ahol a megújult Kodály- módszer szerint oktatom az ének-zene 

tantárgyat. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek óvodából iskolába való átmenetele 

zökkenőmentes legyen. Munkámban kiemelt fontossága van a játékos tanításnak-tanulásnak és 

a logikus gondolkodás fejlesztésének. Hiszem, hogy a hatékony tanulás alapja az, ha a 

kisgyermek biztonságban érzi magát, elégedett önmagával, örömmel jár iskolába, ezért sok 

dicsérettel, pozitív megerősítéssel igyekszem növelni önbizalmukat.  

 

 

 

 



 

 

 

1.b – két tanítási angol nyelvi osztály 

osztályfőnök: Losonczi Tímea 

 

 

 

„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge lelkében van valami világi, ártatlan lelkében van 

valami égi, egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés, ígéret és gyönyörűség.” / 

Gárdonyi Géza/ 

Losonczi Tímea vagyok, 2004-ben a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 

Főiskolán végeztem ember és társadalom műveltségterületen. Később informatika 

műveltségterületen, majd fejlesztő- és differenciáló pedagógia szakon diplomáztam. 4 éve 

dolgozom a Kecskeméti Református Általános Iskolában, egy nagyon összetartó, egymást 

segítő, befogadó, kedves közösségben. 18 éve oktatom, nevelem, segítem a gyerekeket és a 

családokat. Több alkalommal volt lehetőségem a diákokat 1.-4. évfolyamig tanítani. 5.-6. 

évfolyamon pedig az informatika rejtelmeibe vezetem be őket. Szociálpedagógus 

végzettségemnek köszönhetően a gyermekvédelmi feladatokat is ellátom. 

Pályám kezdetétől fejlesztőpedagógusként is dolgozom, így munkám során mindig fontosnak 

tartottam a gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztését és a tehetséggondozást. Hiszek 

a mozgás fejlesztő hatásában, az idegrendszer érésének elősegítésében fontos szerepe van. 

Nemcsak a fejlesztő órákba, hanem a tanórákba is beépítem a komplex mozgásterápia 

feladatsorait. Munkám során fontos szerep jut a játékosságnak, így igyekszem mozgalmassá, 

érdekessé tenni a tananyagot, a digitalizáció adta lehetőségeket is felhasználva.  Fontos 

számomra, hogy egy kisgyermek minden nap örömmel érkezzen az iskolába és így is menjen 

haza, hiszen ez rendkívüli motivációt ad neki a mindennapokban.  

 



 

 

 

1.c – két tanítási német nyelvi osztály 

osztályfőnök: Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébet 

 

 

 

 

Zsoltárral, dicsérettel tanítani, mint hittanoktató. 

Órákon differenciáltan ismereteket átadni, elmélyíteni több évtizedes tapasztalattal.  

Korrepetálni a lemaradókat, támogatni a tehetségeseket, lehetőséget adni mindenkinek. 

Alapismereteket átadni, mellyel biztosan boldogulnak felsőbb osztályokban. 

 

Nevetni, örülni minden egyes napon együtt, egymásért, egymással. 

Érdekes programokat szervezni a szabadidőben. 

Nevelni szeretetben, következetesen, motiválva. 

Iskolai élményekben gazdagodni naponként, lelkesen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.d – emelt szintű humán képzés 

osztályfőnök: Dr. Szabó Andrea 

 

 

 

1996-ban diplomáztam a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán tanító és óvodapedagógusi 

szakon. Harmadik diplomámat munka mellett 2004-ben szereztem meg a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Tanítóként az Arany János Általános 

Iskolában, jogászként a gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás területén, illetve a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Jogi- és Perképviseleti Osztályán dolgoztam. 

Két gyermek anyukája vagyok. A Kecskeméti Református Általános Iskolában a 2018/2019-es 

tanév óta dolgozom kisiskolások tanítójaként. 

 

A 2022/2023. tanévben az 1. d osztály osztályfőnöke leszek, ahol - kollegáimmal együtt - a 

drámapedagógia módszereit alkalmazva sok-sok játékkal gondozzuk az emelt humán tagozat 

iránt érdeklődő gyerekek tehetségét.  

Véleményem szerint az általános iskola feladata egy olyan biztos alap megteremtése, amelyre 

egész életünk során építhetünk. Számomra a tanítás-tanulás, a nevelés, az értékteremtés és 

értékközvetítés, tudásom és élettapasztalatom átszármaztatása, hitem gyakorlása mind olyan 

fogalmak, melyek életem és eddigi pályám meghatározói. Nem egyszerű, de megtisztelő 

feladat, hogy elsős tanítóként részt vehetek a rám bízott gyerekek személyiségének igényes 

formálásában egy ilyen szép, biztonságot nyújtó, szeretetteljes környezetben. 

Szeptembertől szeretettel várunk minden új kisgyermeket iskolánk közösségébe. 


