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ebéddel zártuk, melyet ezúton is köszönünk Szilágyi Lukács
nagypapának, Tárnokné Szilágyi Beának és Kedves családjának, akiktõl a felnõtt ebédet kaptuk, valamint Simon Dénesnek, aki külön ebédet készített a gyerekeknek. Továbbá köszönettel tartozunk minden Kedves Szülõnek és családtagnak, a
sok finomság, a sütemények elkészítéséért, üdítõ italokért,
melyeket a rendezvényen fogyaszthattunk, és minden Kedves
Vendégünknek a segítségért mellyel hozzájárultak a rendezvény megvalósításához.
Utólag elmondhatjuk, hogy csodálatos, örömteli vidám napot
sikerült együtt eltöltenünk, melyet reményeink szerint jövõre
megismételünk:)!

Tiszaszõlõsön a Refi-ovi
Óvodánk apraja-nagyja buszra szállt, felkerekedtünk Tiszaszõlõsre május 26-án. Egy élményben gazdag délelõttöt töltöttünk a Szõlõszem farmon.
Amikor leszálltunk a buszról, legelészõ mini pónik fogadtak
bennünket, akik türelmesen állták a gyerekek simogató rohamát. A Napocska és a Csillag csoport óvodásai boldogan vették
birtokukba a játszóteret, ahonnan nem lett volna könnyû elcsábítani õket, ha nem vártak volna rájuk még színes programok.
Egy látványos dísztó közepére ácsolt szigetrõl csodáltuk az
apróbb és a hatalmasra nõtt díszhalakat, kacsákat, csobogókat.
A gyerekek kenyérdarabkákkal etették a látogatókhoz szokott
halakat. Mindenki megsimogathatta a birkákat, a nyulakat és
kicsinyeiket.
Az idõ gyorsan elszaladt. Egy kis pihenõ, evés-ivás a szép
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zöld gyepen, még egy-egy simogatás a kedves minipóniknak, és
kellemesen elfáradva indultunk vissza az óvodába.
Tiszta levegõ, szép zöld környezet, a gyerekek közel
mehettek az állatokhoz, megérinthették azokat, és erre még
vidéki gyerekek lévén sincs mindenkinek lehetõsége.

Búcsú az Óvodától
Szeptemberben nyitotta meg kapuit az óvoda, de máris eltelt
az elsõ nevelési év. Elérkezett az az idõ is, hogy könnyes búcsút
kellett vennünk az iskolába induló óvodásainktól.

Versekkel, dalokkal, körjátékokkal készültünk az ünnepélyes
búcsúztatóra, amelyre szeretettel meghívtuk a három ballagó
fiú családját, és Kunné Pádár Gyöngyi leendõ tanító nénijüket.
Elérkezett a nagy nap, a csoportszobát belengte egy különös érzés, a meghatottság. Egyszerre voltunk boldogok és
szomorúak. Elköszöntek a nagy fiúk a csoporttársaktól, az óvó
néniktõl és dajka néniktõl. Szívet melengetõ volt õket látni a kis
tarisz-nyájukkal és útravalójukkal. Majd a mûsor után megvendégelték társaikat otthonról hozott süteményekkel, üdítõkkel.
Lehet, csak egy évet tölthettünk el ebben a közösségben a
három búcsúzó fiúval. Mégis ha Rájuk gondolok számtalan
szép emlék, tapasztalat jut most eszembe és remény a jövõre
nézve. De úgy vélem, hogy ezek egységben élnek egymással, és
egy kisgyermek jövõje a múltjából épül tovább. Kívánok a
leendõ diákoknak az óvodánk apraja-nagyja nevében sok sikert
és gyümölcsözõ iskolaéveket! Reméljük, hogy néha-néha
meglátogattok Bennünket!
Óvónénik

Gyereknapoztunk a Csa-Nában
A Református Családi Napközi az idén nem hagyományos
módon ünnepelte a gyermeknapot. Mivel sajnálatos mód jótékonysági bálunk elmaradt, ezért úgy szerveztük ezt a napot,
hogy a gyermekeknek szóljon, a gyermekekért vegyünk részt,
hogy tudjunk környezetünkön szépíteni, udvari játékainkon
fejleszteni.
Régi álmunk, mióta megnyitottunk, hogy a kertünkben
legyen egy nagyobb játék. Most ez a szülõk és hozzátartozók
segítségével sikerült is. Összegyûlt annyi pénz, hogy egy több
funkciós hintaállványt tudtunk rendelni gyermekeink számára.
Az eseményekrõl a képeink árulkodnak, de írásban
azért szeretnék
megköszönni mindenkinek, aki ebben segített minket:
a fenntartó Református Egyházközség, Nagy Kálmán Igazgató-Lel-

kész úr, Kis Vén Erika Szakmai
Igazgató, Presbitérium, Sarepta
Idõsek Otthona dolgozói és lakói,
Református Általános Iskola
dolgozói, Szülõk, Nagyszülõk,
Ismerõsök, Rokonok és minden
résztvevõ, valamint Napfény
ABC, Lottózó, Pap Sándorné,
Szivárvány Bolt, Zöldséges üzlet,
Ékszer Szaküzlet, Nagykun Hús
Kft., Lukács Viktória, Jákó-Lódi
Szilvia, Hangosítás: Budai Tibor,
Ugrálóvár: Nagy Miklós, Lovas
Fogat: Túri Lajos, Zumba: Hímer
Zsana Hédi és csoportja, Kunhegyes Városi Tûzoltóság, Büfé:
Juhász Jánosné és csapata.
„Mert a gyermekekért vagyunk, a gyermekekért létezünk, a
gyermekekért dolgozunk.”
Áldott nyári napokat kíván a Református Családi Napközi
összes Gyermeke és Dolgozója

