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SZÜRETI NAP!
2007. szeptember 28-án szüreti
napot tartottunk az óvodánkban. A
jeles nap reggelén feldíszítettük az
udvart őszi gyümölcsökkel. A csoportszobában is lázasan készülődtek a gyermekek: rongyos ruhába
bújtak a bátrabbak és mókás arcfestések is készültek.
Minden csoport bemutatkozásképpen az őszhöz, a szürethez kapcsolódó versekkel, dalos játékokkal
köszöntötte a többieket. A közös
verselés, éneklés jó hangulatot
varázsolt, fokozta jókedvüket, amit
a versenyjátékok végrehajtása tett
teljessé!
A játék végén következett a munka: szőlőt préseltünk. A vállalkozó
kedvűek kipróbálhatták, nem is
olyan könnyű munka az a szőlőpréselés. A kifolyt nedűt jóízűen elfogyasztottuk.
Volt itt jókedv, móka, kacagás,
munka! Közös tánccal zárult ez a
víg délelőtt.

SPORTNAP
Már hagyománynak számít, hogy
egy szép napsütéses októberi napon
sportnapot rendezünk óvodásaink
számára. Az idén azonban úgy
gondoltuk, hogy az első osztályosokat is meghívjuk, hadd töltsenek
velünk egy vidám délelőttöt. Így
találkozhattak óvodás társaikkal,
akikkel egy éve még együtt játszottak, és nem titok, nekünk óvó néniknek is hiányoztak egy kicsit.
Már jó előre levélben jeleztük a
meghívást, még útvonalat is kijelöltünk számukra. Nem kevés szer-

vezést igényelt, hogy a sok sportfelszerelést, hangosító berendezést,
az ebéd kellékeit kivigyük a Sportpályára.
(Ebben segítettek a KHT dolgozói,
az óvoda felújításán dolgozó munkások, a Sportpálya felügyelői is.)
Már a kivonulás is kalandos és
feladatokkal tűzdelt volt. Régi úttörő emlékeinket idézte, hogy a nyilak jelzéseit követve kellett haladni, zászlóval énekelve, csatakiáltással.
Az első feladat, amire már jó előre
felkészültek a csoportok a zenés,
táncos bemelegítő torna volt.
Ezt követően különböző ügyességi
feladatokat kellett teljesíteni: célba
dobás, ugráló labda, kúszás, mászás, akadály alatt, óriáslabda gurítás stb.
És hogy szellemi frissességüket is
fenntartsuk, találós kérdéseket kellett megoldani. Majd mindenki
játszhatott, szaladgálhatott, vagy
éppen táncolhatott kedvére.
Az eredményhirdetés után (természetesen kiválóan teljesített) pedig
a konyhás nénik elkészítették és a
KHT kocsija kihozta a finom ebédet, melyet jóízűen fogyasztottunk
el óvodások, iskolások közösen.
Reméljük kellemes élményt nyújtottunk a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. A megszokott kissé
megszokott napokat, egy kicsit
színesítettük, kedvet kaptak a
sporthoz, mozgáshoz.
Köszönjük, hogy az iskolások elfogadták meghívásunkat, a tanító
nénik pedig felkészítették a gyerekeket, betanították a zenés tornát!
A szervezésben és a megrendezésben segítséget nyújtottak: Város-

gazdálkodási KHT dolgozói, Pataki
Barna karbantartó, az óvoda konyhásai, Varga Gyuláné élelmezésvezető, Kovácsné Balogh Tünde,
Sárvári Gyuláné a Sportpálya
gondnoka, az óvoda dolgozói, az
elsős osztályos tanító nénik, az
óvoda felújításán dolgozó munkások.
Szervezők: Pércsiné Marosán Andrea, Horváthné Tóth Ibolya

VENDÉGLÁTÁS
Október 25-én a Teknőc csoportba
vendégek érkeztek. A Berettyóújfalui Radnóti úti óvodások nagycsoportosai látogattak hozzánk.
A gyerekekkel már jó előre felkészültünk, süteményt sütöttünk,
ajándékot készítettünk nekik. Meg
is érkeztek időben, a vasúti fennakadások ellenére is. Közösen kirándultunk Nagykerekibe, hogy a
várat megnézzük.
Tetszett a kiállítás, leginkább a régi
korok fegyverzete, a páncélöltözet
bemutatása ragadta meg a gyerekek
fantáziáját.
Köszönjük Dávid Jenőné Jutkának
a gyerekek nyelvén is jól érthető
tárlatvezetést. A kissé esős, hűvös
idő ellenére birtokba vettük a várudvart, fogócskáztak, játszottak.
Az iskolabuszon való utazás pedig
még inkább megörvendeztette a
gyerekeket.
Örültünk a berettyóújfalui gyerekek látogatásának, s ezt a kapcsolatot továbbra is fenn szeretnénk
tartani, tavasszal ők várnak bennünket.

KÖSZÖNET
A Városi Művelődési Ház és Könyvtár köszönetet mond Vígh Balázs berekböszörményi
költőnek, aki az alábbi köteteket ajándékozta a könyvtárnak:
Hidak az időben, Búcsú az ábrándoktól, Címek és rangok nélkül (2), Virágénekek (2)
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