4. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI
Szeretettel köszöntjük az új kiscsoportosokat!
Bár az első napok, hetek még kissé sírósan telnek,
ígérjük, hamar megszokják és megszeretik az óvodát és
még nagyon sok új, kellemes élményben lesz részük.
Kedves elsősök! Rátok nagy szeretettel gondolunk,
kívánunk Nektek sok sikert az iskolai munkához!
Szeptemberben, amint az idő engedi, szüreti napot tartunk az óvoda udvarán, játékos vetélkedőkkel, táncházzal.
Októberben kerül sor a Városi Sportpályán a hagyományos sportnap megrendezésére, sportversenyekkel,
főzéssel egybekötve.
Egy nyertes pályázat eredményeképpen óvodánkban
hamarosan felújítási munkálatok kezdődnek: ajtók,
ablakok cseréje, mosdók, teraszok burkolása, felújítása
stb.
Az esetleg előforduló átszervezések, kellemetlenségek
miatt előre is elnézést kérünk a szülőktől, gyerekektől!
Megértésüket köszönjük!
Az óvoda dolgozói

ÜNNEPELTÜNK
Újra divat augusztus 20-át megünnepelni, ami több okból
is nagyszerű dolog. Egyrészt már az a tény, hogy ünnepelünk, rendezvényre járunk, kultúrált szórakozásban lehet
részünk, felüdíti, színesíti a mindennapok egyhangúságát.
Másrészről Szent István nem csekély tiszteletet érdemel. A magyarok nagyfejedelme, Magyarország első
királya, a magyar állam megalapítója, a keresztény vallás
meghonosítója, az ország védőszentje: eme feladatai és
titulusai mindenki számára nyilvánvaló döntések nyomán
születtek meg. Nem mintha népünk, szokásaink, hitvilágunk nem lett volna teljes, kidolgozott, lelkünkre szabott.
De az akkori európai helyzetet figyelembe véve (s főként
így utólag), úgy hisszük, a megfelelő döntéseket és áldozatokat hozta meg értünk. Eredménye, hogy ma is itt
lehetünk, magyarul beszélhetünk, létezünk a térképeken.
Mert magyarnak lenni igenis büszkeséggel kell, hogy
eltöltsön. Jómagam az István a király rockoperán nőttem
fel, s még ma is borsózik a hátam egy-egy tökéletesen
eltalált dallam és sor áhítatán. Sajnos ez nem igazán jellemző mindenkire. Más országokban a hagyományok
tisztelete, a patriotizmus nem afféle különc bogarasság,
hanem része az önbizalomnak. Múltuk tisztelete, történelmük egy-egy pozitív vagy negatív mozzanatának ismerete természetes és nem szégyenteljes dolog. Hiszen

utat jár be egy-egy nemzet is, akár egy ember, és minden
nap része annak, ahogy ma itt állhatunk.
Tehát köszönet mindazoknak, akik a szervezésben és a
lebonyolításban részt vettek, a vendégeknek, akik megtiszteltek minket, és a kilátogató közönségnek, akik a
végére már tapssal jelezték, hogy kezdenek ráérezni a
közönség szerepére.
Reméljük, jövőre újra ünnepelünk, s még addig jó
párszor minden mást is, mert kell az ünnep az életünkbe.
Ünnepeljük magunkat, a magyar szót, hogy értjük egymást.
Kérded
S ha kérded,
Mit ér az ember szó nélkül;
S ha kérded,
Mit ér a szó értelem nélkül;
S ha kérded,
Mit ér az értelem szépség nélkül;
Rájössz, mennyit ér az ember.
Pálfi Veronika
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