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„Kertünk végén kicsi kas, benne ezer szorgalmas.
Ide - oda repkednek, szüntelenül gyűjtenek.”

Ki ne tudná mire is gondolok! Ez az apró kis rovar amilyen pici, mégis oly 
hatalmas erővel bír. Sorsunk összeforr, kipusztulásuk az emberek életét 
is veszélybe sodorná. A rovarirtószerek, növényvédő vegyszerek pusztu-
lásuk okainak egyike. 

Az ötletet egy NATE est adta, így váltak a Málna és Levendula csopor-
tos pedagógusok, szülők és gyermekek néhány napra a méhecskék 
védelmezőivé. Lelkes Levendulás anyukák barkácsoltak különleges hotelt 
döngicsélő barátainknak, melynek helyét még erdei barangolásaink során 
keressük. Ha egy elfáradt méhecskével találkozol, mentsd meg életét egy 
kanál cukros vízzel, hogy újult erővel szorgoskodhasson tovább. Számos 

méhbarát növény is segíthet nekik, például a fű között megbújó pitypang 
nektárja igazi ínyencség a számukra. A csoportszobák előtti kiskert le- 
vendula bokrain nyáron, közelebbről is megfigyelhetjük gyűjtő munkáju-
kat. A gyerekek pedig nem félnek tőlük! 
Tisztes távolságot tartva a méhek és 
mi is nyugodtan hódólhatunk kedvenc 
tevékenységeinknek, a gyerekek a já-
téknak, a méhek a virágpor gyűjtésnek, 
és akkor a medve napi mézkóstolás 
évek múltán is hagyomány maradhat. 

A tanultakat pedig igyekeztünk elmé-
lyíteni a hét minden napján különböző 
tevékenységeken keresztül.

Döngicsélve körbeszállok,
virágporra rátalálok.
Összegyűjtöm, szedem néked,
így eheted majd a mézet.

Beporzás
Horváth-Meszes Bettina – Lukátsyné A. Diana
óvodapedagógusok - Levendula és Málna csoport

Milyen gyorsan röpül az idő. Hiszen csak most múlt az ősz, amikor a 
Sebestyén Kápolnához hívtuk-vártuk a Nagykovácsiakat, hogy gyerme-
keinkkel közösen vehessünk részt a Nárcisz ültetésen, melyet a Nagyko-
vácsi Kispatak Óvoda, a nagykovácsi Linum Alapítvány és a Hospice 
Alapítvány szervezett.

Szinte tegnap volt az is, hogy Szomolányi Attila felkereste az óvodát és 
kért meg minket, vegyünk részt a Hospice mozgalomban. Attila bevallot-
ta, nem tud jól beszélni az ily kicsiny gyerekek nyelvén, ezért ránk bízza, 
hogyan visszük közel az ovis korosztályhoz a Hospice mozgalom elveit, 
gondolatait.

Mi, a mesét választottuk, a játékot, a dalokat és az érzelmeket. Gyerekeket 
ezzel lehet megszólítani, és oly távoli, nehéz témákról is beszélgetni 
velük, mint az elmúlás. 

Számunkra lényegesebb volt akkor, hogy azt tudjuk továbbadni a felnövő 
generációnak, mit jelent segítséget adni a legnehezebb helyzetben an-
nak, aki rászorul, ezért ritkán került maga a halál gondolata a gyerekek 
elé. Ezzel az eseménnyel igyekeztünk felhívni a Nagykovácsiban élők 
figyelmét a közösség segítő erejére. Arra, hogy figyeljünk egymásra, 
tegyünk a magányosokért, az elesettekért.

Mindannyian, közösen, felelősséggel.

Ezt a jelképes tudást igyekeztünk átadni gyermekeinknek minden ősszel 
egy kis nárcisz hagyma elültetésével. Ősszel földágyba tett hagymáink 
immár a sokadik tavasszal ringnak virágosan. Körülöttük mesélünk, 
énekelünk, táncolunk. Együtt lélegzünk, együtt vagyunk, emlékezünk, és 
a kis sárga nárciszokat közösen simogatjuk meg.

Mert az ember keze arra való, hogy kezet nyújtson másoknak. 

A Nárcisz programon résztvevő nagykovácsi óvodások hisszük, hogy 
úgy nőnek fel, nem csak tudni fogják ezt, de tenni is akarják majd, tiszta 
szívükkel...

Kárpáti Tibor: Nárciszok /részlet/

Nárciszok, nárciszok 
Illat-áramlásban 
Álom-ölelésben 
Tavasz-ámulásban 

Nap ringat, elringat 
Önmagába ringat 
Széjjelsugározzuk 
Aranyszirmainkat 

Föld ringat, elringat 
Elringat magába 
Tündér-ragyogásunk 
mese világába.

Nárciszok, nárciszok...
Szabó Orsolya, intézményvezető
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