Kispatak Óvoda

Új óvónők Nagykovácsiban
Horváthné-Meszes Bettina

Régi álmom valósult meg azzal, hogy
férjemmel, 4 éves kislányommal, Bettivel, és 6 éves kisfiammal, Zolival,
Nagykovácsiba költözhetünk. Külön
öröm, hogy a Kispatak Óvoda pedagógusaként válhatok a közösség aktív
tagjává.
Diplomámat az ELTE óvodapedagógus
szakán szereztem 2007-ben. Óvónőnek
lenni számomra
álommunka. Azt
a hihetetlen mennyiségű szeretetet, vidámságot, változatosságot, ami a
gyerekekből ösztönösen árad nap mint nap, nem kapnám meg sehol máshol. Vegyes csoportban dolgozom már évek óta, amely számomra már természetes. A megteremtett nyugodt légkör és a stabil
szokásrendszer elősegíti, hogy úgy éljünk itt, mint egy nagy családban, ahol a kisebb testvér tanul a nagyobbtól .

Kolozsvári Anna Krisztina

Borsod megyéből származom. Szeptembertől a Száva utcai óvoda Fülesmackó csoportjának az egyik óvodapedagógusa leszek. Gimnáziumi tanulmányaim után egy évet Angliában töltöttem, az Önkéntes Diakóniai Év
programjának keretében. 2015 júniusában végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem, és Tanítóképző
Főiskolai karán óvodapedagógus, református kántor szakokon. A főiskolai
évek alatt két évig köztársasági ösztöndíjban részesültem. Az óvónői hivatásom mellett jelenleg is továbbképzem magam, az ELTE Neveléstudományi mesterszakán, ahol kora gyermekkor szakirányon tanulok.
Szeretem a zenét, zongorán, orgonán és furulyán is tudok játszani.
Bár jelenleg már nincs kórusom, nagyon szeretek kórust vezetni,
és kórusban énekelni, mert a közös éneklésnek különös közösségformáló ereje van. Szabadidőmben szívesen fényképezek; két fotópályázaton is nyertem már országos I. helyezést.

Siposné Miskolczi Éva

2016. szeptember 1-től a Száva utcai

A gyermekkori óvodámban töltött több éves szakmai előéletem után
és immár anyai tapasztalattokkal is gazdagodva, lelkesen várom a
nevelési év kezdetét a Diófa csoportban. Minden igyekezetemmel
azon leszek, hogy a csoport magas színvonalát, szokásait, hagyományait megőrizzem és a gyerekek örömmel jöjjenek oviba, rengeteg
élménnyel gazdagodjanak.

tagóvodában, mint Pedagógiai asszisztens dolgozom.

Budapesten születtem 1975-ben.
1997-óta Nagykovácsiban élek a férjemmel. Két gyermekünk született, Marci,

Nagyon szeretek kirándulni, fontosnak tartom az egészséges életmód
kialakítását és környezetünk védelmét. Munkám során leginkább arra
törekszem, hogy családias, derűs légkört biztosítsak, szeretettel,
törődéssel és odafigyeléssel.
Bízom benne, hogy sikerül hamar elnyernem az itt dolgozó pedagógusok, szülők és gyerekek bizalmát, ezzel is elősegítve a sikeres közös
munkát.

aki most ballagott a Nagykovácsi Általános Iskola 8. osztályából és Petra, aki
jelenleg 6. osztályos tanulója a helyi
iskolának.
Érettségimet Budapesten tettem le.
10 éve dolgozom a Kispatak Óvodában, ez idő alatt megszereztem
a szakácsképesítést és a helyi főzőkonyhát irányítottam, egészen

Proszonics Patricia

Budapesten születtem és életem eddigi
34 éve oda kötött. Nyáron költöztem ki
a páromhoz Nagykovácsiba, ahol egy

teljesen új életformába csöppentem,
amit hamar megszoktam és nagyon
élvezek.

2003-ban szereztem meg a csecsemő,és kisgyermeknevelői képesítésemet,

majd 2008-ban végeztem az ELTE óvodapedagógusi szakán.

12 éve foglalkozom kisgyermekekkel

bölcsődében, ahol legtöbbször vegyes

életkorú csoportban terelgettem kis csöppségeim útját az önállóság,
majd az óvoda felé. Fontos számomra a mese, a közös mondókázás,
éneklés, az együtt átélt közös pillanatok, élmények, ahogy a mozgás

és a tánc is. A legnagyobb ajándék egy pedagógusnak, az önfeledt

mosoly, nevetés, egy nagy ölelés, egy-egy puszi az arcra. Én ezekből
nagyon sokat kaptam, és remélem, hogy a Süni csoportban tovább
gyarapíthatom a kincses ládámat.

Örülök, hogy a Süni csoport tagja lehetek, és részese a sok kis süni
csemete felnövésének.

„Szeresd, öleld, játssz vele sokat, és, ha eljön az idő, engedd el, hogy
visszajöhessen!”
2016. szeptember

annak megszűnéséig. Mindig szívesen és tevékenyen vettem részt
az óvodai programokban. Örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy

gyerekekkel foglalkozhatok és képezhetem magamat, segítve ezzel
az óvodapedagógusok munkáját.

SZEPTEMBERI, OKTÓBERI PROGRAM-ELŐZETESEK

Szeptember 16-22.	Európai mobilitási hét eseményei, AUTÓMENTES NAP.
Játékosan ösztönözzük, hogy mindenki igyekezzen
megtalálni az autóval való közlekedés alternatíváit.
Jöhettek biciklivel, rollerrel, gyalogosan és élvezzétek
a mozgást.
Szeptember 29.	MIHÁLY NAPI VÁSÁRI forgatag a Kaszáló utcai óvodában. Szemet gyönyörködtető portékák és TÜZES TÁNCHÁZ vár minden betérőt. (Esőnap szeptember 30.)
Szeptember 30.

 NÉPMESE NAPJA – Benedek Elek születésnapján a
A
meseszerető gyerekek és felnőttek megkülönböztetett tisztelettel fordulnak mind a magyar, mind más
népek meséi felé. Ezen a napon az iskolások mesélnek
kicsinyeinknek minden gyerekcsoportban.

Október 1. 	A ZENE VILÁGNAPJA – közös muzsikálás gyermekcsoportonként. Csilingelős, éneklős, zeneszerzős programok, hangszerbemutatók szervezése.

I DŐSEK NAPJA – Nagykovácsi idős lakosainak köszöntése.

Október 4. 	ÁLLATOK VILÁGNAPJA – Kisállat kiállítás óvodáinkban. Hozd el kis kedvencedet, hogy mások is megismerhessék, mesélhetsz arról, miként gondoskodsz
róla.
19

