Fókusz

Pataki Ildikó intézményi és civil referens

Nagykovácsi idén is csatlakozott a Mobilitás Hetéhez, amely Európa
szerte megrendezésre kerül 2002 óta. Idén Egészségnappal,
Sportágválasztóval, Útlezárással és egy hétig tartó autómentes
iskolába-jutással hívtuk fel a figyelmét kicsiknek és nagyoknak
a mozgás és egészséges életmód gyakorlására ezzel együtt a
környezetünk védelmére.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a hét programját 250.000,–
forinttal támogatta.
A Kispatak Óvodában és a Nagykovácsi Általános Iskolában
pecsétgyűjtő versennyel biztattuk a gyerekeket, hogy gyalog,
kerékpárral, rollerrel menjenek oviba, suliba. Az 5 napig tartó
versenyben a gyerekek nagy lelkesedéssel gyűjtötték a pecséteket, a
hűvösebb idő ellenére is sokan autó nélkül érkeztek.
A gyerekek lelkesedése ráragadt a szülőkre is. A hegyről néhány apuka
talicskával tolta le a gyerekeket a suliig és az utolsó nap lovasszekér
szedett össze majd 40 gyereket a faluból.
Több szülő mondta, hogy a hét leteltével is gyalog vagy kerékpárral
jönnek reggel a suliba. Sokan megköszönték a kezdeményezést.
Nagykovácsiban az óvodai és iskolai nevelés erősíti a gyerekekben,
hogy fontos a mozgás és a tiszta levegő. Köszönet az óvónéniknek, a
tanároknak a sok erőfeszítést és a szülőknek a közreműködést!

Mobil Ovi
Szabó Orsolya óvodavezető

Nem, nem költöztünk el sehová, csak sokkal mozgékonyabbá váltunk szeptember harmadik hetében, mi Kispatak
Ovisok is. Az Európai Mobilitási hét eseményeibe már a
legkisebbek is bekapcsolódtak. Szerencsések vagyunk,
hogy olyan Szülői csapattal vagyunk megáldva, akiknek
nem volt teher reggelente lecserélni az addig megszokott
autót egy „zöldebb” megoldásra. Lehet, hogy csak egy
kis pecsét miatt tették mindezt, gyarapítva a gyerkőc
csoportjának pontszámát, de mi hisszük, hogy közben
valami kis varázslat is történt. Az úton – mely időben így
sokkal hosszabb lett – remek beszélgetések folytak, együtt
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csodálkoztak rá a reggeli Nagykovácsi szépségeire, soksok ismerősre tudtak ráköszönni, akiket a suhanó kocsi
ablakából eddig észre sem vettek. Nekünk, felnőtteknek
talán fordult egyet az addigi megszokott világunk, és ha
csak egy hétre is, de ráébredünk, hogy van élet az autónkon
kívül is. Nem is akármilyen...

Köszönjük a gyalog-lábakat, a bicikliket, rollereket. Éljenek
a talicskás-bevállalós apukák, és a Zsíros hegyet megjáró
lovas kocsisok „táltos” paripáikkal együtt!
A Nagykovácsi Kispatak Óvodában a legtöbb pecsétet
szerző csoportok névsora:
Kaszáló utcai óvoda: BARACKFA csoport
Dózsa György utcai tagóvoda: CINEGE csoport
Száva utcai tagóvoda: SÜNI csoport
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Cinegék szekérháton!
Egy Cinege fióka édesanyja

Autómentes hét, egy újabb hét amikor a kis ovisok apró lábaikkal

igyekeznek az óvodába eljutni szüleikkel. A mi csoportunk tagjai is ezt
tették: a szülők gyalogosan, rollerrel, biciklivel és talicskával érkeztek
az oviba és boldogan számolták a csoport pecsétjeit. Az utolsó nap

reggelén lovaszekér vette át a szülők szerepét: megállóhelyeken vette
fel a kocsi a kicsiket, közben a nagytesókkal bezötyögtek az iskolába

és végül kipirult arccal érkeztek az oviba. Kislányom boldogan számolt

be a sok-sok mosolyról és integetésről amit útközben kaptak. Miután
felszállt a szekérre, s lassan, tényleg lassan távolodtak, úgy éreztem,

hogy kár, hogy vége a hétnek mert a szekér hangulata ráébresztett,
hogy lelassultunk mind: gyerekek, szülők egyaránt. Milyen jó lenne így
maradni. És milyen jó, hogy itt élünk Nagykovácsiban! S ha megint
megkérdezi egy ismerősöm, hogy: Ugyan már mi a jó Nagykovácsiban?
Akkor megmutatom nekik a fotót! Vagy a Tájolót!
Köszönjük, az összes szülő nevében!

„Adj vért,
ajándékozz életet...”
A vért a 20. század eleje óta használják, mikor is a különböző vércsoportok meghatározásának
köszönhetően a donort és a beteget elfogadható biztonsággal lehetett párosítani. Azóta már a
gyógyítás nélkülözhetetlen kellékévé vált. Nagyobb műtéteknél, bizonyos életmentő kezeléseknél és a
gyógyszerek gyártásánál is nagy szerepet játszik.

A Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezete első szervezett véradását
2016. szeptember 17-én tartotta az egészségnap keretében!

Ezen a napon 67 fő megjelent véradó volt, ebből 49 fő adott vért,
16 új véradót is köszönthettünk, akiknek egy kis ajándékkal kedveskedtünk!
Alapszervezetünk ezúton szeretné megköszönni a lakosság bizalmát.

Köszönjük, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, hogy életet ajándékoztak!
Soron következő véradásunkat
2016. november 16-án tartjuk, az Inkubátorházban!
Balássy Dávid
Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet
elnöke
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Tinkó-Bódi Szilvia
Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet
titkára
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A Száva utcai óvoda új arca
Tóth Mária

Szeptemberben megújult külsővel és belsővel várta a gyerekeket a Kispatak Óvoda
Száva utcai tagintézménye.
A korszerűsítés fontos szempontja volt, hogy a továbbiakban energia és költséghatékony
módon lehessen működtetni az
intézményt. Ezért a vizes blokkok
cseréjével együtt víztakarékos
öblítésű rendszer került beépítésre. Új fűtés rendszert alakítottak ki szabályozható radiátorokkal, környezetbarát gázkazánnal.
A tetőt leszigetelték, és a festés, valamint
padló burkolatok cseréje is megtörtént
több helyiségben. A két csoportszoba ajtajára gyönyörű képet festett
Gaszner Ildikó nagykovácsi festőművész. Nagyon szép lett, köszönjük.
Mindezzel
megteremtődött
annak a lehetősége, hogy az óvodai
munka
minden
szempontból biztonságosabb és barátságosabb körülmények között folyjon.
Köszönet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának,
hogy
mindezt
lehetővé tette!

Megújult a Száva utcai ovi
Sárdi Enikő, Fülesmackó csoportos anyuka

A nyár folyamán sokan kíváncsian lestünk be a Száva utcába, ahol
óvodafelújítás kezdődött az előző tanév végeztével. Bár az ovi
kertjébe és az épületébe szigorúan tilos volt a belépés, annyit
az utcáról is láthattunk: a folyamatos jövés-menésben jó ütemben folyt a munka. Szeptember elsején reggel ovisok, szülők
egyformán kíváncsian léptünk az épületbe, de nem csak minket
érdekelt a végeredmény: iskola után a nagyobb testvérek közül
is többen bejöttek, hogy ők is láthassák a változást. Igaz, első látásra nem minden tűnik fel, mint például a korszerű konyha vagy
az energiatakarékos fűtésrendszer, hiszen a mosogatógép vagy
a kondenzációs kazán gyerekektől elzárt helyiségekben vannak.
Azonban a folyosó frissen festett fala, a vizesblokkban az új vécék
és elválasztók rögtön szembetűntek, ahogy az új nyílászárók vagy
a fejlesztőszoba linóleuma is.
Az igazi nagy meglepetés a két csoportszoba ajtaja: Gaszner Ildikó
festőművész sünis és mackós remekműve hívogatja a kicsiket.
A gyermekek nagy örömmel vették birtokba a szépen felújított
óvodájukat, és játékos felfedező útra indultak, ki vesz észre több
újdonságot az óvodánkban.

A családias hangulatú tagóvoda nagy lépést tett afelé, hogy a
XXI. század követelményeinek megfeleljen. De mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs az a lelkesedés és tenni akarás, amivel a
szakemberek és az óvoda dolgozói hozzájárultak a megújuláshoz.
Köszönet érte!

Új tagintézmény-vezető

Továbbképzés másképpen

Molnárné Váradi Erzsébet

Éva néni, a Katica csoportból

15 éve lakom Nagykovácsiban a férjemmel
és három gyermekemmel. A diplomámat
Szarvason, a Kőrös Főiskolán szereztem
2002-ben, a Brunszvik Teréz óvodapedagógus szakon. Az óvónői pálya iránt
már korábban elköteleződtem, a Bem
József óvónőképző szakközépiskolában
végeztem.

Gyermekeim születése után a XVII. kerületi Piroska Óvodában helyezkedtem el,
itt sajátítottam el eme hivatás szépségeit.
Az ott megszerzett tudásomat tovább
fejleszthettem itt Nagykovácsiban, a Kispatak Óvodában, ahol immáron 10 éve dolgozom.

Szabó Orsolya intézményvezető felkérésére ez év szeptemberétől
a Száva utcai tagintézmény-vezetője és a Fülesmackó csoport
óvónénije lettem. Örömmel és nagy lelkesedéssel nézek az új kihívás elé.

„Így tedd rá” néptánc és néphagyományok módszertana az
óvodában, olvastam egy augusztusi e-mailben. Felkeltette az
érdeklődésemet, így hát jelentkeztem.
A továbbképzés egyszerűen fantasztikus volt!

Reggel a tornatermet kellemes muzsikaszó töltötte be, olyan, amire
önkéntelenül is mozogni kezd az ember lába. Régen láttam már
együtt ennyi lelkes óvónénit. Nagyon jól éreztük magunkat. Balatoni Katalin táncpedagógus elfeledtette velünk egy kis időre, hogy
felnőttek vagyunk, önfeledten tudtunk játszani, versenyezni, jókat
nevetni. A továbbképzés csapatépítésnek is nagyszerű volt. Sok új
óvodapedagógust ismertem meg, és mint az a gyerekeknél is lenni
szokott, a játék közben közelebb kerültünk egymáshoz.

Ebben a jó hangulatban nagyon sokat tanultunk is: játékos tánclépéseket, népi játékokat, általunk ismert dalokat más dallammal,
szöveggel.
Köszönöm a szervezőknek, az előadónak és a résztvevőknek, hogy
ilyen kellemesen, tartalmasan tölthettem ezt a szép, nyárvégi napot!

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya

2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu
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