Mit jelent számunkra a Váci Evangélikus Óvoda?

Hat évvel ezelőtt költöztünk Vácra, épp röviddel azelőtt, hogy legnagyobb lányunk
óvodás korúvá vált. Mivel mindketten evangélikusok vagyunk, abban, hogy budapesti
munkahely mellett váci lakóhelyre esett a választásunk, nagy szerepet játszott az is, hogy
ebben a városban aktív evangélikus gyülekezet és evangélikus óvoda is működik. Amit
azonban a gyermekeink ez alatt a hat év alatt ebben az intézményben kaptak, az minden
előzetes várakozásunkat és minden képzeletünket felülmúlta.
A Váci Evangélikus Óvodában olyan békés, szerető légkört, az óvoda vezetősége és
minden dolgozója részéről hozzáértő, természetes és őszinte hozzáállást tapasztaltunk,
ami minden bizonnyal nem sok helyen adatik meg. A rengeteg törődés és szeretet, a
sokszínű programok a gyerekeknek hatalmas élménnyé teszik az óvodai éveket. Mindig
nagy örömmel mesélnek otthon a kirándulásokról hazatérve, vagy a színházi
látogatásokról, vagy az évente megrendezett szüreti mulatságok után. Rengeteget
fejlődnek az ott töltött évek alatt a számos kreatív kézműves foglalkozással, ajándék
készítésekkel, az óvodai alkalmakra - farsangi mulatságok, templomi szereplések,
anyáknapi és ballagási ünnepségek - való készüléssel. Ezen kívül még idegen nyelvű és
logopédiai foglalkozások, úszásoktatás és néptánc tanulás is színesíti, gazdagítja az
óvodások életét. Magas színvonalon adnak elő hosszú műsorokat, rengeteg éneket,
verset tanulnak meg, mindez pedig nagyban segíti az iskolára való felkészülésüket is; az
evangélikus óvodából kikerült gyermekek többsége könnyen megfelel bármelyik iskola
követelményeinek. Heti rendszerességgel dolgozzák fel a bibliai történeteket, melyek
ismeretével pedig nem csak komoly alapműveltségre tesznek szert, hanem értelemmel
és bölcsességgel ruházza fel őket Isten igéje, ráadásul lelki táplálékként a szeretetet,
békességet, bizalmat is erősíti bennük. A hit hallásból van, az Isten félelme pedig a
bölcsesség kezdete: ennek megtapasztalása gyermekként minden bizonnyal óriási
hatással van egész életükre, gondolkodásukra. Jó látni, ahogy őszinte gyermeki hittel
gondolkodnak, beszélnek Istenről, az Ő szeretetéről, gondoskodásáról.
Nagyon hálásak vagyunk az óvodának, hogy három lányunk ide járhat (ill. járhatott).
Az óvónők munkájának gyümölcsei már néhány itt töltött hét, hónap után is szemmel
láthatóak, de biztosak vagyunk benne, hogy az itt kapott alapokkal és Isten megtartó
kegyelmével minden ide járó gyermek egészséges gondolkodású, a jót a rossztól
megkülönböztetni tudó, Istenbe kapaszkodó felnőtté válhat.
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