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tatnak. Köszönjük az élményeket, és a lehetõséget, hogy Advent napjai a Református Óvodában
ovisaink közelebb kerülhettek a zene és a hangszerek világához.„...Amikor a földön gyermekek nevetnek

     Nagy az öröm kéklõ mezején a mennynek...” (Móra Ferenc)
A december élményáradata december 3-án Herbály András bû- Nálunk is járt a Mikulás

vész elõadásával köszöntött be óvodánkba. A kis székeken Advent elsõ hetének legelsõ ünnepi állomása december 6-a, 
ovisaink nagy-nagy izgalommal nézték András bácsit, amint ki- Miklós napja volt. A gyerekekkel már napokkal a Mikulás meg-
készítette színes kellékeit, és nekilátott varázslatos tudományá- érkezése elõtt készültünk, ráhangolódtunk a várva-várt „Jó 
nak. A gyerekek és velük együtt mi óvónénik is megilletõdött Öreg” érkezésére. Díszítettük a csoportszobát, rajzokat készí-
csendben, meredten néztük a mutatványokat. Amikor felocsúd- tettünk ajándékba, megismerkedtünk Szent Miklós legendájá-
tak a kezdeti döbbenetbõl, felszabadultan tapsoltak, nevettek a val.
minden pillanatában lebilincselõ trükkök sorozatán. A legna- Természetesen énekekkel és versekkel is szerettünk volna 
gyobb kacagásokat az váltotta ki, amikor a bûvész fura dolgokat kedveskedni, ezért amikor csak alkalmunk adódott dalra 
(fénypöttyöket, virágcsokrokat...) húzott elõ hajunkból, fülünk fakadtunk, hogy majd a gyermekek csilingelõ hangja elbûvöl-
mögül. Ezzel mindenki aktív részese lehetett a „varázslatnak”. hesse a jótevõ Mikulást.
Néhány bátor jelentkezõ, mint bûvészinas is kipróbálhatta ma- A „Csillag” és „Napocska” csoport együtt várta a csengõszót, 
gát. A lufiból készült ajándék állatfigurák is nagy örömet mely a Mikulás elérkeztét jelezte. Óvodásaink izgatottan, csil-
okoztak, amit mindenki haza is vihetett. logó szemekkel nézték és hallgatták a piros ruhás vendég min-

Természetesen a vastaps nem maradt el, élményekkel gazda- den hozzájuk intézett szavát.
godva zárult le a délelõtt. Természetesen nem maradhatott el a finomságokkal teli Miku-

lás csomag sem, melyet egyenként osztott ki a ragyogó szemû 
gyermekek között. A csomagok mellett játékok is elõkerültek a 
puttonyból, melyeket nagy örömmel és kitörõ lelkesedéssel ve-
hettek birtokba óvodásaink.

Megköszönve fáradtságos munkáját, átadtuk mi is számára és 
Krampuszainak készített ajándékainkat, és verssel, énekkel bú-
csúztunk el a jóságos Mikulástól.

Szeretnénk õt jövõre is köszönteni, vendégül látni a mi szép-
séges új óvodánkban, ezért megígértük: - jók leszünk, és várjuk 
vissza szeretettel!

„Mindenik embernek a lelkében dal van, 
És saját lelkét hallja minden dalban.” (Babits Mihály)

Egy másik varázslatos délelõttön december 18-án Nagy Tibi 
bácsi és hangszerei kápráztatták el a Csillag és a Napocska cso-
portot. Az adventi várakozás örömének átélését, az ünnepre han-
golódást segítette, színesítette az ismert karácsonyi dalok 
éneklése, melyeket Tibi bácsi zongorán és gitáron kísért. 

A legnagyobb élmény persze az volt, amikor a gyerekek ma-
guk is kipróbálhatták a hangszerekeket. Volt közös zenélés töb-
bek között csörgõk, csörgõdobok, kis cintányérok segítségével. 
Aki akarta, a metalofont is kipróbálhatta. Nekünk, pedagógu-
soknak az is érdekes volt, hogy láttuk, mennyire kidomborítja a Szeretetvendégség
gyermekek egyéniségét az, ahogyan egy hangszert megszólal-

Pici piros szív. A kisgyermekek is tudják, a szeretet jelképe. Pi-
ci piros szív, melyre nem csak karácsonykor, hanem az év min-
den napján szükségünk van. Szeretetet, mely Jézus által meg-
erõsít, biztat és oltalmaz. Lehet-e annál csodálatosabb dolog, 
mint amikor egy tiszta szívû kicsiny gyermekkel megéreztetjük, 
hogy ez a legszebb ajándék, s ez a lelkünkben lakozik. Rajtunk 
múlik, kinek és mikor ajándékozunk belõle. 

Advent kezdetén, amikor mindenki átgondolta, hogyan tudna 
apró meglepetésekkel szeretetet sugározni, mi is ezt tettük a Re-
formátus Óvodában. Tudtuk, az ajándékunk szerény lesz, mint 
egy pici piros szív, de annál drágább és maradandóbb! 

Két délután meghívtuk a kedves szülõket, töltsenek velünk né-
hány órát, s gyermekekkel közösen, apró termésekbõl és egy-
szerû kellékekbõl készítsünk együtt karácsonyi meglepetése-
ket. A megannyi szorgos-dolgos kéz, sok-sok kreatív ötlet és a 
szívvel-lélekkel megvalósított alkotások, azonnal karácsonyi 
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