8. OLDAL
Adventi ünnepkör az óvodánkban!
Mikulásvárás
Az év utolsó hónapja attól csodálatos, hogy a gyermeki
élet ünnepeinek sokaságát hordozza magában, meglepetésekkel, rendezvényekkel tarkított.
A szeretet, a harmónia, az izgatott készülődés jegyében
zajló advent heteinek első rendezvénye óvodánkban a
december 1-én megtartott Mikulás ünnepség volt.
A téli ünnepkör első ünnepe a Mikulás-várás, melynek
hagyományát féltve őrizzük, és évről évre megörvendeztetjük gyermekeinket ezzel a szép élménnyel. A
gyerekek hetekkel előtte lázasan tanulták a verseket,
dalokat, hogy amikor betoppan a Mikulás, méltóképpen üdvözölhessék. Reggel kipirult arccal, izgatottan
érkeztek az óvodába. A nagy eseményt még vidámabbá tette az Ákom-Bákom Bábszínház „Elveszett ajándék” c. mesejátéka, amelyet nem csak a gyerekek,
hanem mi felnőttek is nagy kacagással fogadtunk! Ezt
követően a Mikulás csoportról-csoportra járva szeretettel, csupa-csupa jóságot látva a messzelátóján, kedvesen, barátságosan üdvözölte a gyerekeket, megdicsérte
műsoraikat, s végül kiosztotta a jól megérdemelt ajándékokat. Ebben nagy segítségünkre volt Tóth Zsolt, az
a vállalkozó szellemű apuka, aki a Mikulás varázslatos
ruháját magára öltve csalt mosolyt, boldogságot gyermekeink arcára. Köszönjük szépen!

A biharkeresztesi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak köszönhetően 3 nappal később nagy meglepetésünkre ismételten nálunk járt a Mikulás. Mire a gyerekek a délutáni pihenésből felébredtek mindenkit egyegy mikuláscsomag várt! Ezúton is köszönjük a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjének Mohácsi
Gézának és Varga Gyulánénak a kedvességét és a figyelmességét.
Karácsony
Az adventi ünnepkör, immár a Karácsony jegyében
folytatódik tovább. Az óvodában a Karácsonyra való
készülődés a legfontosabb, mely a gyerekekkel az
ünnepvárás izgalmát, a titkos ajándékkészítés örömét
jelenti, és jól előkészíti az igazi családi ünnepet. Megünneplése és csak jelzésértékű, hiszen az igazi ünnep a
családé!

KERESZTESI HÍREK
Legrégibb keresztény ünnepünk, a család együvé tartozásának, egymás szeretetének kifejezője.
„Örüljetek, szívjóságotok legyen ismert minden ember
előtt” (Pál). Ha valakinek örömet szerzel, örömét biztosítod, élethez juttatod őt, hogy végre azzá válhat,
akivé válnia kell, és akivé válnia lehetséges… mert a
másik felé tovább adni…. a szív jóságát, és akkor egyszerre kezd magához térni ez az alélt emberi szív. Egyszerre a szavak is mássá válnak, ünnepi ruhába öltöznek. Mozdulatok nem sablonosak, unalmasak lesznek,
valami lüktet benne és árad azon keresztül, igen, ünnepre csak így szabad felkészülni.
Balikó Zoltán evangélikus lelkész szavait idéztem,
mert ennél szebben, bölcsebben nem lehetne megfogalmazni, hogy az ünnep alatt figyeljünk arra, hogy
valóban szeretettel forduljunk egymás felé és szerezzünk örömöt. Mi felnőttek az óvodában igyekszünk
minden percben nem csak ünnepekkor ennek megfelelni. Ádvent utolsó két hetében az óvodában minden a
karácsonyról szól. Az adventi koszorú gyertyáit közös
éneklés mellett gyújtjuk meg. A karácsony a szeretet, a
család ünnepe de az óvodai csoport is egy „család”,
így mi is készítünk különféle díszeket, és ünneplőbe
öltöztetjük „otthonunkat”. Ahogy napról-napra mind
több dísz kerül a csoportszobákba, öltözőkbe, úgy
fokozódik a hangulat a gyerekek és a felnőttek lelkében egyaránt. Egész nap karácsonyi verseket, énekeket
mondunk együtt, délutáni pihenéskor karácsnyi mese,
zene altatja el a gyerekeket. Az előtérben már napokkal a karácsonyi ünnepség előtt ott pompázik az a gyönyörű karácsonyfa, amit a délutáni pihenő alatt nagy
titokban a felnőttek díszítettek fel. Ezúton köszönjük a
gyönyörű, hatalmas, plafonig érő fenyőfát, melyet
Tokai Vince ajándékozott óvodánknak, szebbé téve
ezzel is óvodásaink karácsonyi ünnepét. Természetesen a gyermekmunkák témái is a karácsonyt idézik. A
meglepetés ajándék készítése még jobban fokozza a
gyermekekben az ünnepvárás izgalmát. A szünet kezdetével pedig, örömmel viszik majd haza szeretteiknek
a maguk készített „meglepit”.
Az óvodai karácsonyi ünnepségre december 18-án
kerül sor. Ünnepségünket a
Gárdonyi Zoltán Református
Alapfokú Művészeti és Zeneiskola
növendékeinek
csodálatos hangszerjátékai,
és a Bocskai István Általános Iskola 3. évfolyamos
tanulóinak műsora teszi
majd felejthetetlenné. S hogy az ünnepség alatt a teremben is ott pompázhat a karácsonyfa, azt Marozsi
Sándornak köszönjük!
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