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Városi gyermeknap az óvoda udvarán
Május 25-én eljött a várva várt nap. Gyereksereg lepte el az
óvoda udvarát. Rengeteg érdekesebbnél-érdekesebb programmal vártuk a gyerekeket a Városi Gyermeknapra: Minden óvó néni és dajka néni különböző kézműves tevékenységgel készült a nagy napra. A kicsik és nagyok egyaránt
találtak szórakozást. Volt itt minden: homokvárépítő verseny, aszfalt rajzverseny, mézeskalács sütés, kreppapír-virág
készítés, zsenília figurák készítése, arcfestés, szivárványkép
festés, ugrálóvár, zsákbamacska, tombola. Gyönyörű, kézzel
készített babákat vásárolhattunk, a jó hangulatot segítette
Kovács Mónika tánctanár és a tépei néptáncosai, valamint
bemutatkoztak óvodánk aprócska táncosai.
Dézsi Sándor a fiúkkal kapura lövő versenyt szervezett.
Meghívott vendégek zenés-énekes bemutatóval kedveskedtek a gyerekeknek. Óvodánk büféje biztosította a finom
frissítőket a nagy nyári melegben. Felejthetetlen napot töltöttünk el együtt, jövőre újra találkozunk!
A Városi Gyermeknap sikeres megrendezéséhez köszönetünket fejezzük ki a következő személyeknek és intézményeknek.
Barabás Ferenc polgármester úr, Biharkeresztes Város Önkormányzata, Kubinyiné Szilágyi Mária, Dani Béla, Nagy
Barnabás és a KHT dolgozói, Varga Gyuláné, Gyenge
Zoltánné, Pálfiné Tóth Ilona, Venyike Istvánné, Dézsi Sándor, Kovács Mónika, Szántó Zsigmond, Rendőrség dolgo-

zói, Mikó József, Tűzoltóság – Berettyóújfalu, Kolumbár
Lajosné, Művelődési Ház, Szabó Miklósné, Ili-Butik, Már
Lajos
Maci csoport: Sárvári Gyuláné, Ilisz Csaba, Kocsis Miklós,
Kocsisné Pálfi Anita, Dézsiné Nagy Mónika, Varga Zsolt,
Szilágyiné Madarász Margit, Átyin Jánosné, Bokisné Kovács Andrea, Mogyorós Jánosné
Törpe csoport: Iliszi Mária, Daróczi Zoltánné, Szabó Lajos,
Kocsisné Porumb Mária, Tóthné Irázi Beáta, Szabó Leventéné, Harsányiné Viski Andrea, Bereginé Szegedi Hajnalka, Far Jánosné, Angyalné Szántó Andrea, Nagy Zsigmondné
Teknőc csoport: Marozsánné Molnár Margit, Polyákné
Rácz Krisztina, Rohodi Zoltánné, Haszon Beáta, Szakadáth
János, Átyin János, Mogyorós János, Erdei Zsolt, Bokis
György, Szabó Zoltán, Dávidné Parisek Judit, Balogh Alex,
Tarr Imréné, Szotter Istvánné
Katica csoport: Taniné Kovács Rita, Daróczi István, Molnár Irén, Szarvas Ferencné, Busznyákné Széles Ildikó,
Nagyné Pál Judit, Semjéni Zsolt, Maárné Faragó Éva,
Szabóné Kovács Judit
Margaréta csoport: Pelbárt Lajosné, Kulcsárné Balogh
Mónika, Gálné Verő Judit, Fülöpné Máté Tímea, Kiss Linda, Kocsisné Porumb Mária, Bernátné Bakóczy Erika,
Feketéné Szutor Ágnes, Vajas Zoltánné, Vajas Zoltán,
Darócziné Pető Mónika, Már Lajos, Lupócz Zoltán,
Hevesiné Pető Andrea, Ráczné Karádi Erika

ISMERŐSÖM FALRAGASZA
Ezt a rövid kis szöveget egy ismerősömnél láttam a falra kitéve. Izgatott a dolog, mi lehet az, amit más érdemesnek talál rá,
hogy egyszerű leírt sorokként a falát díszítse. Elolvastam, és azonnal leírtam. Bár nálam nem a falra került, de most hagy
osszam meg önökkel, miben is volt részem. (Kérem, olvassák lassan, figyelmesen!)
„Haladj nyugodtan a lárma és a sietség közepette, és emlékezz arra a békére, ami létezhet a csöndben.
Elidegenedés nélkül élj úgy, hogy jó kapcsolatod legyen az emberekkel. Mondd ki finoman és világosan az igazságot; és
hallgass meg másokat, még az egyszerű és tudatlan lelkeket is; nekik is megvan a saját történetük.
Ne hasonlítsd magad senkihez; ezzel kockáztatod, hogy léhává és hivalkodóvá válsz. Mindig vannak nagyobbak és kisebbek, mint te.
Örvendj a terveidnek ugyanúgy, mint a teljesítményeidnek. Törődj a hivatásoddal, ha mégoly szerény is; ez egy igazi érték
az idők változó virágzásában.
Légy óvatos a veled történtekkel kapcsolatban, hiszen a világ tele van csodákkal. De ne légy vak, ami bátorságot és a lelkierőt illeti, mert ez létezik. Sok egyén keresi a nagy ideálokat, és mindenütt az élet hősiességgel van tele.
Légy önmagad! Különösen ne színleld a barátságot. Ezenfelül ne légy cinikus a szerelemben, mert az szemben minden
terméketlenségével és kiábrándulásával, ugyanolyan örök, mint e fű.
Vedd szívesen az évek tanúságait, emelt fővel lemondva a fiatalságodról.
Szilárdítsd meg a lélek azon képességét, hogy megvédhesd magad váratlan szerencsétlenségben. De ne bosszantsd magad
agyrémekkel; sok félelem születik fáradtság és magány miatt.
Egy egészséges fegyelmen túl légy jó magadhoz. Te a világmindenség gyermeke vagy, nem kevésbé, mint a fák és a csillagok; jogod van itt lenni. És hogy neked világos vagy nem, a világmindenség úgy halad a maga útján, ahogy kell.
Találd meg a békét Istennel, bármi legyen az elképzelésed róla; és bármilyen munkáid vagy álmaid legyenek, őrizd meg az
élet hangos zűrzavarában a békét a lelkedben!
Minden álnokságával, unalmas gondjaival és összetört álmaival a világ mégis szép. Figyelj! Törekedj a boldogságra!”
1692-ben egy régi templomban, Baltimorban találták. A szerző ismeretlen.
Igen, a dátum és a hely engem is megdöbbentett, az aktualitása, a mindenre kiterjedő igazsága. Ha mindenki megpróbálna e
szerint gondolkodni, könnyebb és szebb lenne az élet. Sosem késő…
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