Önkormányzati hírek

Ajándék Nagykovácsinak
Szabó Orsolya óvodavezető

Karczewicz Dóri óvó néni volt az első, aki kiötölte, hogy milyen jó lenne
egy adventi naptárt készíteni, ahol minden naphoz egy-egy jó kívánság
vagy idézet kapcsolódik. Ezt olvasva pedig az arra járó emberek megvidámodva, feltöltődve várják majd az ünnepet. Farkas Irén, a Hobby bolt
tulajdonosa egy napon azzal állított meg, hogy mi lenne, ha készítenénk
egy csuda szép dekorációt a templom előtti kőfalra, így téve még hangulatosabbá a várakozás időszakát. Karczewicz Ági óvó néninek csak említeni kellett az ötletet és ő már álmodta is tovább. Nos, így kezdtünk mi,
négyen téli álmot álmodni októberben.
Olyan egyszerűnek tűnt minden, hiszen csak egy kis örökzöld füzér és
egy dekoratív, ablakba tett adventi jókívánság táblák elkészítéséről van
szó. Mit nekünk, hiszen mindannyian ügyes kezű, aktív lelkek vagyunk, és
biztos szívesen jönnek majd mások is segíteni nekünk. Hipp-hopp kész is
lesz, szép is lesz.
Mire elkészült a terv, már tudtuk,
hogy ez bizony meghaladja a mi
lehetőségeinket
mind
anyagilag,
mind a vállalható munka mennyisége
tekintetében. Megkerestük hát a Polgármester asszonyt. Izgultunk, de miután vázoltuk a közösséget is megmozgató, adományokra épülő terveinket,
Kiszelné Mohos Katalin már csak annyit
mondott: ez remek lenne, és ő amiben
csak tud támogat minket.
Belevágtunk!
Címszavakban a folyamat így zajlott.
Képviselőket, jegyzőt és bizottsági
tagokat kerestünk meg az önkéntes
anyagi támogatás érdekében. Grubitsné Szabó Beáta segített a szervezésben, Bajári Lilla pedig megtervezte a jókívánság ablak nyomdai
munkálataihoz a feliratokat. Felhívást tettünk közzé a közösségi oldalakon a lakosokhoz, hogy a zöld hulladék begyűjtés előtt hívjanak minket,
ha örökzöldek is vannak a kihelyezett halmok között. A Natü Kft. segítséget adott a zöldek begyűjtéséhez. Az Öregiskola támogatást kínált a
Faluház rendelkezésünkre bocsájtásával a tárolásra és a munkák idejére.
Konc Béla ajándékaként megkaptuk a bontott régi zsalugáteres ablakot,
Kiszel István drótokat hozott a munkánkhoz. Két napon át készültek a
nagykovácsiak segítségével az óriás füzérek, melyeket apró gyerekkezek díszítettek szüleikkel. Bódi József szállított a munkákhoz mindent,
Mátyus Attila pedig a füzéreket tartó térkő nehezékeket kölcsönözte
nekünk. Molnár Ferenc és Tóth Lajos egy egész szombat délelőtt azon
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dolgozott, hogy minden a helyére kerüljön a téren. Bereczky Márta Tinkó
Szilvivel karöltve álomszépre dekorálta az adventi ablakot.
A nagykovácsiak azóta is meg-megállnak előtte és szívükben-lelkükben
talán még boldogabban várakoznak Karácsony napjáig.
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Mesekapu
Gasztner Ildikó
neve nem először kerül a Tájoló hasábjára,
amikor a Kispatak
Óvodáról
írunk. Talán többen emlékeznek
azokra az ajtókra, melyek szeptemberben
a
Száva utcai tagóvoda felújítását
követően
megör vendeztették az odajáró apróságokat és szüleiket.

November óta a Kaszáló utcai óvoda apraja-nagyja gyönyörködhet
abban a kis mesekapuban, mely az alsó szintet köti össze az emelettel. A mesekapu festése egy olyan világot idéz fel, amelyben hosszú
percekig elmerülve csodálkozhatunk rá egy varázsos lét kicsiny teremtményeire. Gaszner Ildi alkotásai megállítják az időt, azért, hogy
beleálmodhassuk magunkat a mesék birodalmába. Odakucorodhassunk a kis róka meleg bundája mellé, beülhessünk az égi dombon
suhanó kisvasútba és bújócskázhassunk mi is egyet a fa mögül kukucskáló hosszú fülű nyúllal.
Ildi azt szokta mondani: „az a legfontosabb, hogy örömet szerezzek
képeimmel”.
Mi szívből örülünk!
Köszönjük Ildi.

Elindult a Szülőklub
a Kispatak óvodában
Majnik-Czecz Fruzsina

Novembertől Szülőklub indult az óvoda Kaszáló utcai épületében.
Első alkalommal arról beszélgettünk, hogy miért van szüksége a
gyerekeknek határokra, határozottságra és korlátokra. Mert szükség van rájuk - és nem csak a kicsiknek, a felnőtteknek is. Hiszen a
korlátok amellett, hogy akadályt jelentenek, kapaszkodót, biztonságot is nyújtanak...
A zord őszi hideget gyorsan feledtette a benti oldott hangulat és
a segítő, támogató légkör. Na meg a forró tea és az ízletes sütemények.
A következő alkalom amolyan „karácsonyi különkiadás” lesz. December 8-án 17 órától azzal foglalkozunk, hogy miért mindig
karácsonykor „borul a bili”? Miért ilyenkor zajlanak a legnagyobb
veszekedések, sértődések, miért telik az ünnep egy része feszültséggel?
A csoport vezetője Czecz Fruzsina, pszichológus, újságíró és édesanya. A programon való részvétel ingyenes. A szülőklub alatt az
óvodai dolgozók gyerekfelügyeletet biztosítanak, amit ezúton is
köszönünk!

Megvalósult álmok
Szabó Éva kuratóriumi tag

2016 márciusában, a Nagykovácsi Önkormányzat pályázatot hirdetett a községünkben működő civil szervezetek tevékenységének támogatására.
A pályázatra a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány is jelentkezett hagyományok őrzése továbbképzés és
hagyományőrző táncházak program támogatására.
Az óvodai alapítvány többek között a Kispatak Óvoda eszközellátmányának javításában és a szakmai munka megújulásában nyújt
segítséget.
A Kispatak Óvoda, pedagógiai programjában kiemelten foglalkozik a néptánc, népi játékok felelevenítésével és a néphagyományok őrzésével, ezért az óvodai munkát támogató óvodai
alapítvány is ezt a területet célozta meg pályázatában.
A jelentkezés eredményes volt, így az alapítvány 400.000 Ft támogatásban részesült az elképzelések megvalósítására.
Az elnyert összegből tavasszal pünkösdi táncház, ősszel a Mihály
napi vásárhoz kapcsolódóan tüzes táncház szervezésére került sor.
Márton nap tiszteletére sramli zene szórakoztatta – a kedvezőtlen
időjárás miatt, csak – a Kaszáló utcai óvoda közönségét.
Az óvoda pedagógusai és pedagógiai asszisztensei nagy számban
vehettek részt az alapítvány jóvoltából, Balatoni Katalin nevéhez
fűződő „Így tedd rá!” a néphagyományok átadására irányuló
képzésein. A három alkalomból álló továbbképzés nagyon jó
lehetőséget biztosított a pedagógusok módszertani kultúrájának
megújításához.
Rengeteg új népdal, ünnepkörökhöz kapcsolódó játék és táncos
elem bővítette a meglévő repertoárt, melyeket minden bizonynyal bátran alkalmaznak majd a pedagógusok a gyerekekkel való
foglalkozások során.
Köszönjük a lehetőséget a Nagykovácsi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a pályázati támogatással hozzájárult a Kispatak
Óvoda színvonalasabb pedagógiai munkájához és a népi kultúra
megőrzéséhez

Kórus
Kolozsvári Anna Krisztina vagyok, a nagykovácsi Kispatak Óvoda
Fülesmackó csoportjának óvodapedagógusa. Gyermekkorom óta
foglalkozom a zenével, zongorán, orgonán és furulyán is játszom,
valamint kórusvezetést is tanultam a Református kántor szakon.
Korábban Nyékládházán 1,5 évig vezényelhettem egy gyülekezeti
vegyes kart. Az a megtiszteltetés ért, hogy mint a kórus karvezetője
bemutathatom önöknek a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Nőikarát.
A kórusra való igény nem új a közösségben, már az Óvoda átadásának
120 éves évfordulóján megszólalt kicsiny kórus felébresztette a folytonosság gondolatát. Jelenlegi Nőikarunk október óta működik, a
lelkes társaság tagjai között vannak: óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, szülők, valamint az óvodán kívülről is
érkezett tagunk.
Tervezett szerepléseink között szerepel egy koncert az óvodás
gyermekeknek; részvétel a Mindenki Karácsonya című rendezvényen december 16-án, valamint a Katolikus templomban december
18-án az Alapfokú Művészeti iskola rendezésében tartandó koncerten. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

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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Márton napi kavalkád
az óvodákban –

aminek az idén mi is részesei lehettünk

Az idei Márton napon esőfelhőt kergettek Nagykovácsi fölé a
barátságtalan nyugati szelek, így elmaradt a kicsik és nagyok – szülők,
nagyszülők – által is várt kedves, – a Kispatak Óvoda és tagóvodái által kezdeményezett és évek óta szervezett – hagyományos, látványos
töklámpás felvonulás.
Mégis különleges marad számunkra ez a nap, hiszen aktív részesei
lehettünk a kicsik örömének, boldog izgalmának.

Az írások szerint a Márton napi töklámpás felvonulás hagyománya
német ajkúak lakta területről indult el, s e szokást vették, veszik át
szerte a világban egyre többen. Nincsenek ismereteink arról, hogy
Nagykovácsi sváb lakossága – a régmúlt időkben – megtartotta volna
ezt a hagyományt, de boldogan vállaltuk Szabó Orsolya – a továbbiakban Orsi néni – a Kispatak Óvoda vezetője felkérését arra, hogy
legyünk részesei a gyerekek Márton napi programjának.
Így vált izgalmassá ez a nap nekünk is, nem is kicsit...

Orsi néni kérte, hogy – ahogy azt a hagyományt régóta őrzők teszik –
ajándékozzuk meg a kicsiket általunk készített süteménnyel. Törtük a
fejünket, törtük, törtük... mit is süssünk, ami a kicsi tenyerekben elfér,
s tartós útravaló is lehet. Mivel havat nem hozott Márton, így esett
a választás a hókiflire, emlékeztetve a legenda szerinti havas napra,
amikor Márton a koldussal találkozott, no meg a libák fehér tollára.
Így aztán beindultak a konyhákban a kifli gyárak, nagymamák gyúrtak,
sodortak, töltötték tésztát, nagypapák tekerték a kifliket, a csomagolás napjára egy hatalmas kifli hegy gyűlt össze a faluház asztalán. Kis
celofán zacskókba rakva számoltuk, csak számoltuk, egészen 1084
darabig. Ekkor nyugodhattunk csak meg, biztossá
vált, hogy mindenkinek jut
majd, még a legkisebbek
legkisebb testvéreinek is.
November 11-én este az
óvodákban a gyerekek
csodálkozva, de örömmel
vették kézbe a kifli csomagot, amit a Dózsa György
utcában Pitz Évi, Gazdag
Teri és Karlik Ica néni, Száva
utcában Lökös Éva és Rost
Erzsike néni, a Kaszáló
utcában pedig mi osztottuk a gyerekeknek.
Az igazságot be kell vallanunk, mi voltunk a szerencsések. A rossz idő miatt
a tervezett szabad térről
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beszorult, s itt játszott egy sváb fúvós zenekar Orsi néni meghívására.
Meghatottan néztük, a vidám zene hallatára kiálló kicsik apró tánclépés próbálkozásait.
Ültünk a kiflivel teli kosarunk körül, gyönyörködtünk a sok vidám
apróságban, akik boldog izgalommal mutatták a csoport szobák
előtt összegyűjtött, ötletesnél, ötletesebb faragott tököket. Jó volt
látni a szülők zsíros kenyér majszolását. Ezen az estén visszapörögtek
számunkra is évek.
Német nemzetiségi közösségünk nevében köszönjük a felkérést és a
meghívást Orsi néninek.

Bízva abban, hogy egy újabb apró lépést tettünk egy hagyomány teremtése felé, várjuk a jövő évi Márton napot, az óvó néniknek, dadusoknak ugyanilyen lelkesedést, türelmet, kedvességet kívánva.
S hogy jövőre mit sütünk? (akinek nem ízlett a hókifli, üzenjen
nekünk!)
Sok szeretettel, a Kaszáló utcai vendégek: (Pitz) Teri néni, (Probst) Teri
néni (Probst) Marika néni (Karlik) Annuska néni

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda köszöni
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
valamennyi tagjának együttműködését
és anyagi támogatását, mellyel hozzájárultak
Márton napi rendezvényünk még szebbé
és emlékezetesebbé tételéhez.
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