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Tavasszal elmosta az eső, most októberben viszont – talán éppen az  
egyensúly érdekében – mosolygós napsütés köszöntötte a Kispatak Óvo-
da Kaszáló utcai udvarára igyekvő, dolgozni akaró szülőket. Kora reggel 
megjelentek az apukák profi flexekkel felszerelkezve, hogy a tenger si-
maságát adják a festésre váró fajátékoknak. A női „szekció” a festés szép-
ségeiben merült el hosszú órákon át. Közben egy seregnyi fiatal vette 
be az óvodát a Regnum Marianum tagjai sorából, akik ásóval, kapával 
nekiálltak, hogy kiássák a mezítlábas park alapjait. Köszönet Veszelki Nola 
és Nina anyukájának a remek tervért. A Regnumos csapatok elvégez-
tek minden nehezebb őszi munkát a gyerekek kerti magas ágyásaiban.  
A tizenévesek között régi Kispatak óvodásokat fedeztünk fel, akik mo-
solya soha nem feledhető, örök emlék a szívünknek. Vojczek Judit a NATE 
alelnöke és Monoki Péterné (Legszebb konyhakertek országos első he- 
lyezettje) irányították a fiatalok sürgését, s kezük nyomán kiskertünk alig 
várja a tavaszi ébredést. Sőt Judit még az aprító gépét is elhozta, hogy 
az elszáradt málna töveket hasznosíthassuk komposztunk javára. A két 
szakember vállalta, hogy kiskertünk benépesítését tervekkel és közös 
munkával is segítik a jövőben. 
Érdemes mostanában szétnézni minálunk az udvaron, mert a szombati 
sürgés-forgás után a kinti világunk is még szebbé vált. Aki mindent látni 
szeretne, annak létrára kell állnia, mert a kisházak tetejét festők munkáját 
csak így szemlélheti meg!
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy két kezük munkájával tették  
szebbé gyerekeink óvodai környezetét.

Óvodaszépítés az udvaron
Szabó Orsolya

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, 
hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szerete- 
tünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töl-
tik megérdemelt nyugdíjas éveiket. A Barackfa csoport nagycsoportos 
óvodásai rövid kis műsorral kedveskedtek a Nagykovácsi Idősek napján 
megjelent vendégeknek. A műsor végén sajátkészítésű süteménnyel 
kínálták meg az időseket a gyerekek. 

Kívánunk jó egészséget, tartalmas boldog életet minden idős ember-
társunknak!
„Múlik az idő őszre jár, de fénylik még a napsugár, aranyat szór és me- 
leget, örüljenek az öregek. 
Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet. Maradjatok még itt 
velünk jövőre újra eljövünk.”                                                                                                    

(Sarkadi Sándor)

Idősek napja
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„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. Amíg 
gyerekek vannak, addig mese is lesz...”

(Csukás István)

Az idén első alkalommal Nagykovácsiban, a Faluházban és annak udvarán, 
környékén kialakítottunk egy meseösvényt, melyen 7 próbán kellett átjut-
nia mindenkinek.

Az első akadálynál 
rögtön két „feladatot” 
is kaptunk: 
Lándzsásútifüvet kel- 
lett keresnünk a réten 
és vizet kellett töl- 
tenünk a bográcsba, 
hogy mire az ösvény  
végére érünk, elké- 
szülhessen a minden 
bajra jó ’varázsital”. 

Tovább vándorolva 
át kellett jutnunk 
a kakasos kishídon 
úgy, hogy egy arany 
és szurkos szalag se 
szakadjon le és egyet- 
len csengő se szólal-
jon meg.

A faluház udvarán egyből 3 újabb akadályba ütköztünk. Az almásnál át kel-
lett dobni a labdákat a lyukas almákon. Célba kellett dobni a tűzkosárba és 
ha ez még nem lett volna elég, akkor csipesszel ki kellett szedni az almákat 
a vízzel teli tálból:

A diós akadálynál kin- 
cseket kellett keresni 
a dióval teli teknőben, 
majd gyorsan lecsap-
ni a csőből kiguruló 
aranydiókra és csak 
azokra. Befejezésül Pet 
palackokból, konzerves 
dobozokból és lufiból 
diós hangszereket ké- 
szíteni.

A kemencénél fát hordtunk, 
kenyeret dagasztottunk és mi 
magunk is kenyérré változ-
tunk, akiket ki kellett húzni a 
kemencéből, hogy meg ne 
égjünk.

A faluház ajtajában már 
semmi más dolgunk nem 
volt, mint kitalálni, hogy me-
lyik meséről is szólt a játék 
és, hogy hol is „hibáztunk” a 
játékok összeállítása során. 
Aztán persze ki is derült, 
hogy jó mesére gondoltunk-
e vagy tévedtünk, mert a 
„mese kuckóban” elhangzott 
a mese is.

A szorgalmas és a rest leány
„Volt egyszer egy öregem-
ber és egy öregasszony. Az 
öregasszonynak az előbbeni 
urától volt egy leánya, s a 
bácsinak is volt egy leánya 
az előbbeni feleségétől...”
Az utolsó „állomáson” színes 
kréták vártak és mindenki 
lerajzolhatta a mese legjob-
ban tetsző részletét.

És, ha elhiszitek, ha nem 
mire az ösvény végére 
jutottunk elkészült a 
lándzsásútifű szirup is, 
melyből kaptunk is egy 
kis üvegcsével és kisültek 
a cipók is, melyet haza- 
felé jóízűen el is majszol-
tunk. Valójában nincs min 
csodálkozni, hiszen varázs-
latokkal, mesével teli ösvé-
nyen jártunk, ahol minden 
csoda megtörténhet. 

Meseösvény vándorai


