Kispatak Óvoda

Egy este az óvodában:)
Mayer Gabriella

Amikor véget ér a nyár, a „pihenés”, és elkezdődik a tanév, akkor úgy
gondolom, hogy ez az időszak minden család életében telis-tele van
kihívással, legyenek a gyerekek apróbbak, vagy már félig felnőttek.
Akárhonnan is nézzük, szellemileg, érzelmileg és a teljesítő képességünk
szempontjából is ez egy nehéz, akadályokkal teli időszak, amit alig
várunk, vagy esetleg túl szeretnénk lenni rajta minél előbb.
Az idei „tanév” kezdés számomra azért volt különleges, mert a kisfiam
először lépte át az óvoda kapuit, itt Nagykovácsiban. Nagy izgalommal, rengeteg kérdéssel és aggodalommal a szívemben próbáltam
mindkettőnket felkészíteni erre a nem mindennapi eseményre, a legjobb
tudásom szerint. Anyaként is pont olyan „kisóvodásnak” éreztem magam,
mint ahogy a kisfiam érezte, érzi magát, mert számomra is minden teljesen új, az épület, az udvar, az óvónők, a dadák, a gyerekek, a szülők,
mintha egy teljesen
külön kis ismeretlen,
de csodaszép világ kapuján kellene
bekopogtatnom,
persze
felelősségteljes, tudatos, magabiztos
édesanya látszatát
keltve.
Amikor arról értesültem, hogy a szülők
számára grillpartit
rendeznek a Száva
utcai
óvodában,
hogy így köszönjék
meg a szülőknek
a sok segítséget,
ezt a kissé szorongós „első nap
az iskolában” érzést

felváltotta a türelmetlen izgatottság. Úgy gondoltam, ez egy fantasztikus és figyelmes gesztus az óvoda részéről, és micsoda szuper
módja az ismerkedésnek, az újrakezdésnek. Hiszen egy kötetlen, jó
hangulatú grillpartin, egy pohár borral a kezünkben, egy pillanatra
kiszakadva a mindennapi rutin újra megteremtéséből, mégiscsak
könnyedebben indul a tanév régieknek, újaknak egyaránt.
Az óvoda készült, készített, megszervezett, megvalósított, és mindenre
gondolt. Egyszerű, ízletes finomságokkal, grillpartihoz illően várták a
szülőket, és mindenki annyit és úgy tett hozzá, ahogy azt jónak gondolta, kötöttségek nélkül. Rengeteg finomság gyűlt össze, és egyre többen
lettünk, és a hangulat is egyre családiasabb lett. Az est fényét emelte és
sokunkat teljesen lenyűgözött a bérelhető zenegép, ahol mindenki kedvére válogathatott a zeneszámok közül, ezt is kötetlenül és szabadon.
Fogyott az étel, ital, és egyre hangosabbak lettünk, és mindenki úgy gondolom, remekül érezte magát, és senki sem ment haza éhesen, se nem
üres kézzel.
Én személy szerint, teljesen ismeretlenül érkeztem, de jó hangulatban,
meleg szívvel és tele pozitív energiával mentem haza. A kezdeti feszültséget, a tanévkezdés nehézségeit kisimította, és feledtette velünk ez az
este. Remek társaságban, finomságokkal teli asztalnál, még remekebb
hangulatban. Alig várom a következőt.

Tető felújítás
Szabó Éva tagóvoda vezető

A Dózsa György utcai tagóvoda épületének bővítésére és korszerűsítésére
2014-nyarán került sor. Akkor a tetőszerkezet állapota nem igényelte a
felújítást. Az azóta eltelt öt év alatt a cserepek egy része szétfagyott. Az
esős tavasz előhozta a hibákat. Több csoportunknál beázásokat észleltünk,
mely a nyári erős zivatarok során tovább fokozódott. A bejelentéseket
követően a fenntartó önkormányzat műszaki osztálya segítségünkre sietett és megkezdte a kritikus részek szigetelését és a tetőcserepek cseréjét.
Előre láthatólag szeptember hónapban már a megújult tetőszakaszra
tekinthetünk fel az óvoda udvaráról.
Bízunk benne, hogy az utcafront felőli tetőrész felújítására a jövő évben
sor kerül, hiszen a cserepek állapota ezen a területen is aggasztó.
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Gyalogbékák hete
Szabó Orsolya intézményvezető

Autómentesen más a világ Nagykovácsiban is. Itt, ahol a gyerekek sokszor
össze vannak nőve a családi autóval, mindig izgalmas a kerekek számának
csökkenése egy héten át. Lehetetlennek tűnő kihívásról bizonyosodik be,
hogy működőképes. Lehet autó nélkül létezni, sőt érdemes is! A Kispatak
ovisok ismét bizonyították aktivitásukat. Csak gyűltek és gyűltek a pecsétek, melyek péntekre megszámlálhatatlan mosolynyomdával bizonyították, gazdájuk nem ült autóba hét napig. A legtöbb pecsétet a Málna
csoportosok szerezték meg, így idén övék lett a vándorkupa. Óvodás csoportjainkat a hét lezárásaként KRESZ park és tájékozódási futás várta.

Köszönet a Nagykovácsi Készenléti Szolgálat önkénteseinek, Honti
Zoltánnak és Tinkó Szilviának a
munkájukért és a velünk töltött idejükért.
A Mobilitási hétre nyert pályázati
összegből csoportjaink elsősegély
úti csomagokat kaptak a biciklis/
gyalogos kirándulásokhoz és 30
darab láthatósági mellénnyel gazdagodtunk kerékpáros programjaink
biztonságosságához.
A mobilitási hét idei jelmondata
a „Sétálj velünk”, olyan volt az
óvodások számára, mint ha azt kérték volna, hogy játszunk együtt. Örömmel vettünk részt benne, hiszen óvodás napjaik jelentős részében kirándulnak, jönnek-mennek a kicsik és a nagyobbak is. Számtalan lehetőséget
nyújt Nagykovácsi, hogy a gyalogos közlekedés alapvető, gyermekléptékű
szabályait megtanulhassák, gyakorolhassák gyerekeink. Ám ez csak akkor
válik valósággá, ha van lehetőségük gyalog járni! Nagyon fontos kérdés,
hogy a szabályokat nem lehet autóból elsajátítani, hiszen nem rögzülhetnek olyan gyakorlati szabályok, melyeket tapasztalati úton kell megélni.
Igyekszünk Önöket, Szülőként is rávezetni arra, hogy mindig fogják meg
gyermekük kezét, ha olyan helyen sétálnak, ahol nem csak gyalogos forgalom halad. Tanítsák meg Önök is gyermekeiknek, mik a legfontosabb
szabályok a gyalogos közlekedésben és támogassák őket abban, hogy
iskolásként majd önállóan is biztonságosan tudjanak közlekedni.
Gyalogoljunk többet Nagykovácsiak és vigyázzunk a gyerekeinkre, tanítsuk őket együtt biztonságosan közlekedni.

Mihály napi
vásári forgatag
Szabó Orsolya intézményvezető

A szeptemberi vásári forgatag idén sem maradhatott el a Kispatak
Óvodában. Szinte már hihetetlen, hogy ezen a jeles ünnepen mindig
ragyogó időjárás fogadja a részvevőket. Szeretjük Mihály napját, mert
az első alkalom az újonnan óvodába lépőknek, hogy a legnagyobb óvodai közösség szinte minden tagjával találkozhatnak. A régi kispatakosok
élvezik a vásári forgatagot, a barátok és társak együttlétét,a jó hangulatú
beszélgetéseket. Portékák sorakoznak, melyekért szülők, nevelők, gyerekek együtt munkálkodtak, és izgulnak, vajon elkél-e majd? A gyerekek
pedig pont úgy élvezik a sokadalmat, mint régen, a mi gyermekkorunkban tettük mi is egykor.
Édességért könyörögnek, vásárfiát
szeretnének, szaladgálnak, próbatételeken vesznek részt a vásári
játékokban. Mert minderre mód és
lehetőség volt óvodánk udvarán,
ahol a juhász ünnep tiszteletére igazi hagyományőrző pásztor és fia tért
be hozzánk, hogy az érdeklődőknek
bemutassák a pásztorlét eszközeit,
beszéljenek a régmúlt emlékeiről
a ma gyerekeinek. A Nagykovácsi
Muzsikások és Vekerdi Mónika
nélkül pedig nincs Mihály napi
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vásár, mint ahogyan
a pásztortűz melege
sem nélkülözhető a
sokadalomban.
Az
idei
Mihály
napi vásáron hagyományteremtő módon
igyekeztünk
gyermekeinknek átörökíteni a
környezetvédelem legegyszerűbb
és
kivitelezhető példáit. Egy kiváló szülői ötlet találkozott a Kispatak Óvoda (mint Zöld óvoda cím birtokosa) elkötelezettségével,
hogy tegyünk környezetünkért és tanítsuk meg saját tetteinkkel kicsinyeinknek, mit tehetnek a fenntartható jövőért.
Hittünk benne, hogy az elsőre furcsának (és talán feleslegesen „kedélyborzolónak”) tűnő kérések értő fülekre és aktívan tenni akaró felelős
felnőttekre találnak majd.
És nem csalódtunk, mert a hozzánk betérők segítettek nekünk abban,
hogy a Mihály napi vásár után nem kellett több zsák műanyag és egyéb
vegyes szemetet összeszednünk, csak mert jól éreztük magunkat. Mindenki értette, mit jelent akkor is megtenni dolgokat, ha az többletmunkával jár.
Köszönjük mindenkinek, hogy megmutattuk, mire vagyunk képesek a
környezetvédelemért, de legfőképpen gyerekeink jövőjéért!
Találkozzunk a Mihály napi vásári forgatagunkban jövőre is!
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