A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. június 6.
BALLAGÁS A NEFELEJCS KATOLIKUS ÓVODÁBAN
Bizony az óvodások is felnőnek egyszer, és akármennyire is
jól érezték magukat a dalos játékos, mesés, mosolygós óvodai életben, eljön a pillanat, amikor szülők és gyermekek is
rádöbbennek: már 6 évesek lettek, és ősztől az iskola következik. A ballagási szokások szerint ilyenkor az óvodában is
elbúcsúznak társaiktól, az intézménytől, az óvoda dolgozóitól.
Nálunk, a Nefelejcs Katolikus Óvodában, ahol 6 vegyes csoport van, minden csoportból volt búcsúzó kisgyermek, összesen 28-an. Az ünnepséget május 29-én délelőtt tartottuk,
mely a ballagó gyerekek és nevelőik felvonulásával kezdődött. Polgármester Úr és az én köszöntőm után a gyerekek
búcsúverseket mondtak, majd egy közös dalt adtak elő. Köszöntőmbe ágyaztam a nyugdíjas éveire készülő takarító nénink búcsúztatását. Az óvónők és a dajkák énekkel búcsúztak
az évekig nevelt, megszeretett gyerekektől. Az óvoda sárga
rózsája és a dajka nénik által hímzett, egyedi tarisznya átadása következett.

Ballagó dalokat énekelve, végig jártuk az intézmény fő épületét, majd a két udvarról nyíló épület (Hóvirág és Csipkerózsa csoport) előtt, a rollerpályán sétálva visszaértünk a játszóudvar közepén lévő térre. Az Ábrahám család jóvoltából
ismét egy kis meglepetéssel koronázhattuk meg a búcsúztatást – galambok röptetése. Ezek után egy kis beszélgetésre
került sor csoportonként, az udvaron kialakított „party” asztaloknál, valamint az óvónők egyénre szabott ajándékaikat
adták át a nagycsoportosoknak.
Szép szokás, hogy a szülői közösség is megköszöni a pedagógusok, az itt dolgozók munkáját. Kedves szóval, és apró figyelmességekkel, virágcsokorral köszöntve a gyermekekre 12-3-4 évig vigyázókat, a nevelés, az élet tanulás legfontosabb
szakaszában a kicsiket segítőket.
(Fogasné Matula Zsuzsanna)

Szabó Lőrinc:
Ima a gyermekekért
Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.
Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,
Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.
Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.
Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;
Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.
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