Vážení pedagógovia!
Z príležitosti Vášho sviatku Dňa učiteľov sa na Vás obraciam aj v týchto ťažkých chvíľach,
aspoň takýmto spôsobom ,svojím krátkym príhovorom. Ste pedagógovia, ale hádam bližšie je
pre každého, ak poviem, ste učitelia v tom najširšom a najlepšom zmysle slova.
Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe
povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie
a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho
i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti,
viac dobra ako zla.
Dovoľte mi, aby som sa Vám v mene svojom poďakoval za Vašu prácu v prospech našej
základnej a materskej školy i obce , za Vašu ochotu pomôcť a poradiť, obetu a v neposlednom
rade za Vaše podnetné myšlienky a nápady.
Vážení pedagógovia, vybrali ste si veľmi náročné povolanie. Napriek všetkému, čo ho robí
zložitým, náročným a neľahkým, ba niekedy aj nevďačným a nie celkom doceneným, zostali
ste mu dodnes verní. Je to však potvrdením toho, že úlohu učiteľa nevnímate len ako
zamestnanie, ale predovšetkým ako svoje poslanie. Zasluhujete si tak veľkú vďačnosť zo
strany Vašich žiakov, ich rodičov, zriaďovateľa a štátu, žiaľ, nie vždy je tomu tak. Úprimne
prechovávam k Vám úctu, spolu s tými, ktorí si vedia vážiť prácu učiteľa.
Zo srdca Vám prajem dobré zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov,
pozorných a premýšľavých žiakov a dobré a podnetné prostredie na ďalšie Vaše tvorivé
aktivity.
Žili sme dobu, keď sme prestávali mať úctu voči učiteľom. Možno nás táto situácia, v ktorej
sa nachádzame, naučí vážiť si viac povolanie pedagóga zo strany žiakov, rodičov i celej našej
spoločnosti.
Želám si, aby sa táto situácia, ktorú prežívame, čím skôr pominula a aby sme sa všetci spolu
s Vami i žiakmi ZŠ s MŠ Dubník čo najskôr stretli aj osobne.

Z celého srdca Vám ešte raz ďakujem a pozdravujem každého.
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