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Refi Ovi hírei
A kedves olvasók közül, bizonyára sokan emlékeznek még, hogy a 

vidéki házak udvarának elengedhetetlen tartozéka volt az un. „góré”. 
A csöves kukorica ömlesztett szárításának, tárolásának legcélszerűbb 
helye, mely magas lábakra épített, ritkásan szögezett lécekből 
összeállított építmény volt. (Néhány udvarban még fellelhető.)

Ezek a górék nyáron, mikor már megüresedtek, kiváló helyszínei 
voltak a gyermeki játékoknak. Szalmazsákokkal, apró sámlikkal, 
pokrócokkal bekuckózva, remekül babázgattunk, főzőcskéztünk, 
vagy olvasgattunk, malmoztunk benne egész nyári szünetben. Talán 
ezek a régi emlékek, no és a játéktér esztétikus növelésének igénye 
szülte azt az ötletet, hogy az óvodai csoportszobáinkban is kellene 
valami hasonló…

Szülői adományokból és intézményi hozzájárulással, mindkét 
csoportszobában felépült a galéria, mely biztonságos, ízléses és 
természetes anyagból készült.

Az óvodásaink nagy megelégedéssel használják. Kreatív 
ötleteiknek se szeri-se száma! Mi mindenre használható, mi mindent 
és mi mindennel lehet fönn játszani? Naponta újabb és újabb 
megvalósítások, élmények születnek. De akkor is remek hely, ha 
valamelyik kisgyermek nyugalomra, elbújásra vágyik, vagy kicsit 
pihenni szeretne. No és alatta? Az legalább olyan izgalmas, mint fent! 
Egy szőnyeg, egy asztalka, s máris tartalmas játék színhelye, csak 
bízzuk a gyerekre!

Köszönjük a szülőknek és a kivitelezőnek, hogy újabb eszközökkel 
gyarapodhatott óvodánk!

Dudás Edit
tagintézmény-vezető

Színházi élményünk Szolnokon

2020. január 15-én egy tiszta és kényelmes busszal indultunk 
el mi, a két ötödik osztály Szolnokra, hogy megnézzük a Szent 
Péter esernyője című előadást. 

A történet egy különleges esernyőről szólt, szerintünk 
tanulságos volt. A szereplők jól játszottak, beleélték magukat a 
szerepükbe, érdekes jelmezeket láthattunk. Aranyos volt a 
kislány és a kiskutya, nagyon tetszettek a zenés részek. 
Izgalmas és vicces részek váltogatták egymást. A két felvonás 
között a szünetben szétnéztünk a nézőtér melletti szép 
előtérben.

Többünk véleménye szerint kicsit hosszú volt az előadás, de 
azért jól éreztük magunkat, hiszen kikapcsolódtunk és együtt 
lehettünk. Köszönjük szépen az élményt!
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