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Február a farsangi vidámság hónapja. A Kis-
patak Óvoda és a Nagykovácsi Óvodásokért 
Óvodai Alapítvány minden évben közösen 
szervezi kicsinyeink mulatságát. Nagykovácsi 
Önkormányzata Civil alapjának pénzbeli támo-
gatásával valósult meg idén is a farsangi zenés 

táncház. A Nagykovácsi Muzsikások elfogadták 
felkérésünket, és Bertalanné Vekerdi Mónika 
vezetésével táncra perdítették az ovisokat és 
nevelőiket. Az óvodaépületek egész délelőtt 
hangosak voltak az élőzenétől és a mulatozók 

jókedve szinte kidöntötte a falakat. A jelmezbe 
bújt apróságok izgatottsága csak ebédidőre 
csendesedett le, és a pihenőidő aznap valódi 
alvássá változott. Köszönjük a támogatást, 
köszönjük a muzsikát és a táncot!

Farsangi  
mulatság

Szokássá vált, hogy az élmények alapozása 
a családokkal közösen teljesedjen ki, ezért 
évről-évre kézműves alkotó délutánokkal fo- 
gadjuk őket a mulatságot megelőzően.
Egy évvel ezelőtt ijesztő busó maskarákat 
készíthettek a résztvevők. Idén tarka-barka, 

izgő-mozgó bohócokat állítottak össze anyu- 
kák-apukák-gyerekek. Az alapanyagokat és az  
eszközöket az óvoda biztosította a szorgos kezű 
alkotó seregnek. 

Köszönjük a részvételt, találkozzunk jövőre is!

Bohócos  
alkotó délután a családoknak
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Czecz Fruzsina 
vagyok, pszicholó-
gus és két kisfiú 
édesanyja. Az első 
gyerekem szüle- 
tése után pár héttel 
külföldre költöz-
tünk, de addigra 
haza szerettünk 
volna jönni, mire 
elkezdi az óvodát. 
Sokan értetlenül 
álltak a döntésünk 
előtt: hát szegény 
gyerek hogy fog így 
megtanulni három nyelven?! Mi azonban már a 
beiratkozáskor tudtuk, hogy jó helyen vagyunk. 
Olyan elfogadással, kedvességgel, türelem-
mel és kreativitással találkoztunk a Kispatak 
óvodában, ami ritka kincs. Éppen ezért éreztem 
úgy a 2016-os tanév elején, hogy én is szeretnék 
valamivel hozzájárulni a közösségi munkához. 
Szabó Orsolya intézményvezetővel megtervez-
tük a „Szülői Szerdák” című programot, amihez 
az Óvoda biztosítja a helyszínt, és bárki részt 
vehet. A havi rendszerességű foglalkozásokon 
mindig valamilyen családi témát járunk körbe 
elméleti és gyakorlati szempontból. A bizton-

ságos, jó hangulatú csoportban sokat tanulunk 
egymástól, bátran megoszthatók az örömök, a 
kételyek és a kudarcok is. 
Az induláskor nem tudtam, lesz-e érdeklődés, 
lesz-e igény ilyesmire a faluban? Hamar 
kiderült, hogy szívesen járnak a szülők, már igazi  
„törzsvendégek” is vannak a csapatban. Na- 
gyon jólesik, mikor a pékségben vagy a par- 
kolóban megállítanak, és érdeklődnek a 

következő téma iránt. Ez is arról ad vissza- 
jelzést, hogy érdemes dolgozni, és eléri a célját a  
program.

Nagykovácsiban annyi értékes tudás és tapasz-
talat gyűlik össze, hogy bátorítom a szülőket, 
minél többen mutassanak meg a szakmájuk-
ból egy szeletet. Lehet, hogy elsőre túl nagy 
feladatnak tűnik például egy gyerekfoglalkozás 
megszervezése vagy egy tanfolyam, szakkör 
indítása, de a befektetett energia sokszorosát 
kaphatjuk vissza általa. 

A hónap embere – Czecz Fruzsina

Új sorozatunkban olyan emberek mutatkoznak be, akik munkájukkal támogatják a Kispa-
tak Óvoda életét. Önkéntes tevékenységük, adományuk hozzájárul ahhoz, hogy gyerekeink 
élete, az itt dolgozók munkája még sikeresebb és boldogabb lehessen. Szívből köszönjük 
nekik.

Hagyományaink szerint idén is egy teljes hetet 
ölelt fel óvodánkban a Mackós projekt. Kaszáló 
utcai épületünkben színes események várták a 
kicsiket. Életnagyságú medve alakokkal lehetett 
fényképet készíteni és összemérni magunkat, 
közben medve nótát fújhattak a vállalkozó 
kedvűek. Szólásokat-közmondásokat, verset 
olvashattak, ismerhettek meg az arra járók. A 
medve lábnyomát követők pedig egy sötét 
barlangba jutottak el, ahol elemlámpák segítsé-
gével kereshették meg az apró játék mackókat. 
Február 2-án izgatottan követtük a híradásokat, 
vajon a medve kibújik-e barlangjából és mesz- 

szemenő következtetésünk szerint 
bizony nincs már messze a tavasz.
A heti medvés eseményekre a koronát 
az illatfelhőbe bugyolált mézkóstolás 
tette fel. Menyhárt László szentend- 
rei méhész hozta el mézköltemé-
nyeit, melyeket végig kóstolhattak 
és meg is vásárolhattak a szülők és a  
gyerekek. A csoportok erre a napra 
mézes finomságokat sütöttek, köztük 
a régmúltból visszaköszönő török-
méz ízét is becsempésztük. Méhész 
barátunk üvegekre írt gondolata  
szerint „természetesen édes” és izgal-
mas medve hetet zártunk!

Medve hét és mézkóstoló




