Kispatak Óvoda

Mi van ma? Mi van ma?
Vekerdi Mónika

Kérdezhették az általános iskolások, akik az óvoda és az iskola közötti
területen tartották tornaórájukat 2017. május 30-án délelőtt.
Muzsikaszó csalogatta ki az óvodásokat ide a rétre. Az erre az alkalomra
felvert sátrak árnyékában elfogyasztották kis batyuba kötött finomságaikat, aztán táncra perdültek. Nagy öröm volt látni, hogy az év közben tanult tánclépéseket önállóan felidézve jókedvűen tudnak vigadni. Szomjukat saját készítésű bodzaszörppel oltották.
A Pünkösdre készülve megtanultuk a Mi van ma? Mi van ma?, piros
Pünkösd napja... kezdetű dalt. Hangocskájukat elröppentette a lágy májusi szellő úgy, mint a hajukba kötött pántlikát.
Köszönjük a Nagykovácsi Önkormányzatnak, hogy a 2017. évi Civil Alapból támogatta a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítványt, és általuk
kerülhetett megszervezésre e remek Pünkösdi program. Az eseményen
az élő népzenét a Nagykovácsi Muzsikások varázsolták elő hangszereikből
Vekerdi Mónika énekével és programvezetésével.

Év végi búcsúztató
a Diófában
Vernyik Il Chi

A mi csoportunk is „kiskirályokként” engedi nagycsoportosait iskolába.
Róluk szól az utolsó időszak, programjainkat az ő kívánságaik tematizálják, rendezik.
Jó látni, hogy minden akadályt remekül vesznek: minden „próbát” kiállnak, s ezután szüleiktől megkapják koronájukat, s kiskirályból érett iskolássá avatódnak.
Az avatás útján szüleik és az
egész csoport családostul kíséri végig őket, ünnepi díszbe
öltöztetett, egyedi talicskákon
tolva a gyerekeket. Az avatás
útján még öt család az utolsó
próbatételek elé állította a
négy kiskirályunkat és egy
kiskirálylányunkat, fejtörőkkel,
kvízjátékkal, ügyességi feladatokkal, érzékszervi kihívásokkal.
A próbatétel megoldását saját,
névre szóló emlékkönyveikben regisztrálták az akadályok
vezetői, egy-egy matrica beragasztásával.
Régi hagyomány, hogy a búcsúzó diófások a patak hídján állva mondják el fogadalmukat, súgják kívánságukat
egy dióba, amit a patak vízébe
dobnak, és itt kapják meg a
szüleik készítette koronájukat.
Az idei ünnepséget egy tündérjáték zárta, melynek során
szülők, gyerekek, óvónők ad-

ták át a tündérek áldását,
hogy elkísérjék és támogassák őket iskolás
éveik során is.

Lelkes
szülőknek
köszönhetően bográcsban főtt slambucot vacsoráztunk, jókat játszottunk és beszélgettünk, s
este – az utolsó bátorság
próbaként – elmentünk
az
alkonyatba
vesző
Zöld-zugolyba az iskolás
tarisznyák átvételére, és az
éjszakát a Faluház kertjében felvert sátrakban
töltöttük.
Nekünk,
felnőtteknek,
nagy élmény volt, tele
megható pillanattal. Reményeink szerint a gyerekek számára is az volt.
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Gyereknapi kirándulás
Pillangó módra
Papp Csongor anyukája

A februári szülői értekezleten az óvó néni, Éva néni és Enikő néni, azzal
az ötlettel álltak elő, hogy az idei gyereknapot rendhagyó módon ünnepelhetnénk meg. A szervezéshez szülői segítséget is kértek. Rögtön
jelentkezett két lelkes szülő; én már akkor tudtam, hogy jól fog sikerülni
a családi móka.
Május 20-án reggel gyülekeztek az izgatott és lelkes kis pillangók meg
persze kisebb-nagyobb testvéreik valamint szüleik a Petneházy Hotel
előtt. A szervezők egy része innen autóval, ám a többség és persze a
gyerekek is gyalogosan keltek útra Budakeszire, a Szilfa tisztásra. Indulás
előtt azonban meghallgattak egy mesét, amelyből értesültek arról, hogy
a Pillangó királykisasszonnyal szörnyű dolog történt: bújócskázás közben elrabolta a sárkány. Még senkinek sem sikerült kiszabadítania, ezért
a bogárkák most a Pillangó csoportos lurkókat kérték meg eredjenek a
sárkány nyomába és szabadítsák ki a Pillangó királykisasszonyt. Tehát
nagy volt a tétje az útnak, de bátorságnak, tettrekészségnek és jókedvnek
nem volt híján a kis csapat.
Az út során három állomáson mérkőztek meg kicsik és nagyok a rettenetes sárkánnyal. Míg a kicsik a sárkány tüzes parazsait pusztították (pattogatott kukorica), a sárkány erőt adó táplálékát, a mogyorót törték és
a madarakat gyűjtötték, amelyekben a sárkány lelke lakozott, addig a
nagyok titkos kapukat nyitogattak logikai feladványokkal és egy óriási
kirakó darabjait összeillesztve megtörték Sárkányország erejét. Mindenki
megkönnyebbülve érkezett a célba, ahol már javában rotyogott a paprikás krumpli a bográcsban, hála a szorgos segítő kezeknek. Ezen kívül

Köszönet a jótékonyságért
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda minden dolgozójának szívből jövő segítségéért.

A bál szépséges megálmodásáért: Molnárné Váradi Erzsébetnek és PappDadai Laurának, akik hónapok óta irányítják és szervezik a munkát. Bereczky Mártinak, aki együtt álmodott velük, értünk.
A sok segítségért: Bódi Józsefnek, Görgényi Gábornak valamint hihetetlen munkabírású kollégáinknak, Molnár Ferencnek és Tóth Lajosnak.
Az Öregiskola minden munkatársának a sikeres együttműködésért.

Grubics Györgynek, Kuti László séf úrnak, a Nagyszénás Menedékház
dolgozóinak az est étel és ital kínálatának tökéletességéért.
A Muflon Para Jazz Bandnek az igényes zenei élményért.

Koszecz Gyulának a mozgóképes felvételért, Ábrahám Móninak a báli
élmény-fotókért.
A báli belépők és plakátok tervezéséért Bajári Lillának. A jegyek árusításáért: Farkas Irénnek (Kreatív Hobby) és a Tandem Könyvesbolt és
Kávézónak.

Brudi Tímeának és Tinkó Szilviának a hihetetlen szülői aktivitásért. Horváth Zsuzsinak és Pintér Tündinek a fellépők és a bemutatók szervezéséért. Sőre Balázsnak a Magenta divatbemutató produkciós kapcsolatért.
Horváth Nórinak, Baráth Lilinek, Szalai Grétának, Simon Bettinek, Gonda
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zsíros kenyér és szörp várta a győztes csapatot. A felnőtteknek is jól
esett a frissítő és előkerültek a dobozok házi süteményekkel megpakolva.
Egy rövid szabad játék után a Pillangó király lovagi tornát rendezett, ami
átmozgatott kicsiket és nagyokat, emellett boldog nevetéssel töltötte
be a tisztást. Végül a hősök okleveleket és kitüntetéseket vehettek át e
gyönyörű nap emlékére. Nem maradt más hátra, mint elfogyasztani a
királyi lakomát, amely – királyhoz méltón- fenséges volt!
Túlzás nélkül mondhatom, hogy felejthetetlen napot tölthettünk együtt,
jókat beszélgetve, jobban megismerve egymást. Hálás köszönet a kitalálóknak, szervezőknek, segítőknek. Jövőre ugye folytatódhat a mese?

Noéminek, Molnár Anettnek, Gomola Petrának és Horváth-Meszes Bettinának a divatbemutatón és az ékszerbemutatón való fellépésért.

Külön köszönjük azon Szülők felajánlását, akik egy-egy árnyékoló teljes
költségét vállalták.
A fő díjak felajánlóinak nagylelkű támogatásukért: Kiszelné Mohos Katalin polgármesternek és Kiszel Istvánnak, Leveleki Zsoltnak és Leveleki
Anitának az FLP vezetőinek, a Hód Kft-nek, Giczy Ágnesnek, és Zsigmond
Gabriellának a Cédrus Patika tulajdonosának.

A tombola felajánlásokért köszönet: a Diego Kft-nek, a Hód Kft-nek,
a Fenyveskert Büfének, a CBA Vörösvár Kft-nek, A Kiskamra Falatozónak, Mátyus Zsuzsának, Ildikó Virágboltnak, a Gabóca Bababoltnak, Timi Fodrászatnak, a Kocka Diszkontnak, a Csernus Kft-nek, Lillipop
Cukrászdának és Kávézónak, a Napkovácsi Szoláriumnak, a Dudok Rendezvényháznak, a Kovács Cukrászdának, Fördős Zének, a Nagykovácsi
Optikának, a Tandem Könyvesbolt és Kávézónak, az Irka-Firka Papírboltnak, a Latinkert Kft-nek, Szafi Fittness Stúdiónak, Sőre Váczi Katalinnak, az
Adri Butiknak, Homonnai Katalinnak, a designmania.hu-nak, a csigaij.hunak, a bobber.center.hu-nak, a Melinda Szépségszalonnak, az all-natural.
hu-nak.
Köszönet és hála a sok-sok névtelen adományért, melyet a Kispatak Óvoda gyermekeinknek szántak!
Az adományok összege: 903 000 Ft.
Köszönet a jótékonyságért!
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