12

Kunhegyesi Híradó

A rendezvénysorozat folytatásaként, 2016. december 13-án a
zongora tanszakon tanuló növendékek külön koncerttel
kedveskedtek a szülőknek.

Bízunk benne, hogy minden szülőt elégedettséggel és
büszkeséggel töltött el gyermekének szereplése, és reméljük,
hogy ezzel a kis ajándékkal mi is hozzájárultunk a karácsony
méltó ünnepléséhez.

2017. Január

ajándékok azok, melyekkel a
gyermekek igazán át tudják
érezni az ajándékozás legfontosabb üzenetét: miközben az
ajándékot készítjük, az ajándékozottra gondolunk, így szívtől
szívig tudunk örömet okozni
vele.
Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogy a karácsony nem arról
szól, hogy minél több ajándékot
adjunk és kapjunk, hanem a
szeretet fényének újraszületéséről.
Lehet, hogy elfelejtik, hogy
melyik karácsonykor, mit kaptak ajándékba, de ennek az
élménynek a különlegességét tovább fogják adni saját gyermekeiknek is.
Köszönjük Szentpéteriné Marika segítségét, mert az ő
közreműködésével jöttek el hozzánk a Művelődési Ház
kézművesei. A gyerekekkel együtt levendulababát és szalmából
különböző dísztárgyakat készítettek.
Örömmel fogadta meghívásunkat Kisné Veres Edit,
köszönjük az aktív részvételt.
Zöld szívesek

A művészeti iskola sok szeretettel várja kedves közönségét a
további rendezvényeire is.
Kurucz Krisztina
zenetanár

Kreatív karácsony 2016.
A karácsonyi készülődés nagyon fontos, hiszen mindenkinek
rá kell hangolódnia az ünnepre. Talán az egyik legjobb mulatság
karácsony előtt a közös mézeskalácssütés: a gyúrásban,
formázásban, díszítésben a gyerekek fáradhatatlanok szoktak
lenni. Ugyanilyen lelkesek a saját kezű ajándékok készítésében
is, legyen az szegfűszegekkel díszített narancs vagy só-liszt
gyurmából készült, utólag kifestett karácsonyfadísz vagy bármilyen kis dísz, amit ő készít el.
A készülődés, a különleges nap, a meglepetés öröme az iskolába is bekerül. Bár a karácsony ünneplése inkább családi körbe
való, az iskolában is megteremthető a meghitt, meleg, várakozó
hangulat, behozhatók az ünnepet idéző apró szertartások. Mert
ami a karácsonyban igazán megragadja a gyerekeket, amitől
számukra is érthetővé válik ez az ünnep, az a készülődés, a különleges napok közös tevékenységei, kis szertartásai. Ami tehát
a gyermekek számára fontos, ami megmarad, és amire még felnőttkorban is nosztalgiával gondolnak vissza, az a hangokból,
ízekből, illatokból, színekből, a közös készülődésből, az ajándékozás és a bensőséges együttlét öröméből szövődött karácsony.
Készítsünk együtt, saját kézzel ajándékokat a szeretteinknek!
A kézzel készített karácsonyfadíszek, festett vagy ragasztott
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