
Óvodai nevelésünkben minden évben 
előkerül novemberben az egészség téma. 
Az idő hidegebbre fordulásával a média 

ontja magából a figyelemfelkeltő cikke-
ket, híreket, reklámokat, szórólapokat vi-
taminokról, védőoltásokról. A gyermekek 
érzékeny antennáihoz is eljutnak. Ezért az-
tán Egészségországba invitáltuk gyerme-
keinket egy héten keresztül. Jártunk 
Megőrző falván, azaz minden reggel tor-
nával kezdtük a napot. Ellátogattunk Gyü-
mölcs- és Zöldségfalvára megismerni (fes-
tettük, faragtuk, ragasztottuk, formáztuk) 
és kóstolni ezeket az egészséges ételeket. 
Sajnos Gyógyítófalvára – azaz Orvosi 
rendelő, Gyógyszertár, Fogorvosi rendelő, 
Mentőállomás – már csak az igazán egész-
séges gyermekekkel jutottunk el, mert 

igyekezetünk ellenére volt, akit a baci láto-
gatott meg, így az anyukája kísérte el az 
orvoshoz.

Mire újra együtt volt a csapat egészsé-
gesen, már advent hetei köszöntöttek ránk. 
Ebben az időszakban szoktuk szervezni a 
TÁMOP pályázat által előírt, de már 
hagyománnyá vált kézműves rendezvé-
nyünket. Újításként a Luca napot egy 
egész hétre bővítettük. Első nap Tün-
dérkert és Boszorkány tanya épült, majd 
tündérekkel és boszorkányokkal népesült 
be. Minden nap megismerkedtünk egy 
Luca naphoz kötődő hagyománnyal. (Luca 
széke, kotyolás, aranyvessző hajtás stb.) 
Főztünk bájitalt, melyet varázskönyvek-
ben őrzünk, játszottunk árnybábokkal, 
sütöttünk pogácsát, melyet a záró napon 

illatozó dióval töltött almával gyertyafény 
mellett a szülőkkel együtt fogyasztottunk 
el. A pogácsát a gyertyás koszorús lányok 

kérték ki kotyolással a dajka néniktől, 
majd köszöntötték a szülőket. Ezen a 
délelőttön a gyermekek szüleikkel elül-
tették a Luca búzát, elkészítették a Luca 
kalendáriumot, jártunk boszorkánytáncot 
és megnéztük a Dózsa Tagintézmény 
másodikosainak Lucázását is. Köszönjük!

Köszönjük minden szülő, érdeklődő 
aktív részvételét!

Gondtalan, reményteli, boldog újévet 
kívánunk a Hajnal Úti Óvodából!

Molnárné Kovács Krisztina
óvodapedagógus

Újra eljött a Mikulás
A hagyományok szerint a tornateremben vártuk a dérszakállú 

Télapót. Énekszóval bíztattuk, hogy üljön le közénk. A kisebb 
diákok verssel, dallal, kedveskedtek, majd az egyik krampusz 
szórakoztatott bennünket. Az ajándékot mindenki személyesen 
vehette át a Mikulástól. Boldog perceket tölthettük együtt ezen a 
szép téli délelőttön. Köszönjük! 

Gonda Katinka 5. o.

Karácsonyváró ünnepség
A karácsonyváró ünnepségen ismét átélhettünk néhány 

meghitt pillanatot. A vetítés, az énekszó, a versek, a tánc és 
minden műsorszám boldogságot okozott mindannyiunknak. 
Meghatódva figyeltük a nyolcadikosok gyertyagyújtását, nekik 
ez volt az utolsó karácsony a Refiben. Az ajándékba kapott 
szaloncukorral még mindig várakozva indultunk hazafelé, 
reménykedve abban, hogy otthon szintén boldog napok várnak 
majd ránk az ünnepek alatt. 

Takács Dzsesszika 8. o.

Együtt a templomban
December 24-én délután 3 órakor ünnepelni gyűltünk össze a 

templomban. Sok-sok diák eljött a szüleivel, rokonaival, hogy 
megemlékezzen e jeles napról, Jézus születéséről. Nagy 
Kálmán Nagytiszteletű Úr ünnepi szavai ráhangoltak 
bennünket a szentestére. A két harmadik osztály tanulói 
karácsonyi műsorukkal kápráztatták el a megjelenteket. Az 
ajándékozás sem maradt el, az Egyházközség minden 
gyereknek kis csomaggal kedveskedett. Az ünnepség végén az 
ügyes kezű tanulók vehették át jutalmukat a Nőszövetség 
Képzőművészeti Pályázatára elkészített műveikért. Köszönjük!

Nagyné Smányi Hedvig


