
 

 

Egy kis történelmi visszatekintés: 

 

2012. szeptemberében újra a Katica 

csoportosok voltak a kicsik, legkisebbek az 

óvoda életében. 21 fővel indultak a gyerekek, 

hogy beletanuljanak az ovis életbe. Az óvodát 

minden gyermek hatalmas izgalommal és 

lelkesedéssel várta. Sokan sírtak az első 

években, nem volt könnyű az elválás 

édesanyától, édesapától és az otthonlét után 

bizony furcsa lehetett az új környezet. Nem is 

volt könnyű feladat ekkor sem Nagy Imréné 

(Ágnes) óvó néninek és Vassné Kozák 

Orsolya (Orsika) óvó néninek végül, de nem 

utolsó sorban Smajda Csabáné (Katika) dajka 

néninek. Hol a sírós szemecskék 

törölgetésével, hol pedig a rakoncátlan lurkók 

megzabolázásával voltak elfoglalva. Ahogy 

telt az idő, a gyerekek szépen beilleszkedtek, 

megismerték egymás, megszokták az új, 

ismeretlen környezetet, fejlődtek, 

megtanultak evőeszközzel enni, szólni, ha 

valamilyen problémájuk van, egyre ritkábbak 

lettek a földre lepotyogó ételdarabok, aztán a 

harapások, karmolások is szép lassan a 

feledésbe merültek. 

 Ágnes óvó néni megbízott vezetőként egyre 

kevesebb időt tudott tölteni a csoportjával, 

2013. év novemberétől így nagy 

körültekintéssel jelölte ki Szalai Lászlóné 

Magdikát utódjaként, mint a Katica csoport új 

óvó nénijét. Magdika hamar belopta magát 

kedvességével, szeretetével a gyerekek 

szívébe és az óvodai élet zökkenőmentesen 

folytatódott tovább. 2014 őszén Mudriné 

Oláh Edina dajka néni segítette tovább az óvó 

nénik munkáját, akit nagyon hamar 

megszerettek az akkor már nagyközépsősök. 

Időnként új ovisok érkeztek a Katicáink közé, 

aki akart, az szépen beilleszkedhetett, hiszen 

ezek a gyerekek nagy érdeklődéssel és 

szeretettel fogadták minden újonnan érkezőt. 

Így volt ez Noellával, Álmossal a Ficánka 

csoportból visszamaradt Bendegúzzal, 

Ákossal, Danival, Petivel, majd Marcival és 

egy hónapja Márkóval. 

 2015. augusztusában új vezető került az 

Aranyalma Óvoda élére dr. Faragóné Bankus 

Judit személyében, aki továbbra is a 

gyermekközpontú nevelésre, a pedagógusok 

képzésére, a szülők óvodai életébe történő 

nagyobb szerepvállalásra helyezte a 

hangsúlyt. A többi óvónővel együtt időt és 

energiát nem sajnálva keresi a lehetőségeket 

az óvoda szebbé, biztonságosabbá és 

vonzóbbá tételére. Fontos számukra, hogy 

gyerekeink jól érezzék magukat ebben az 

intézményben. 

A négy év lassan elrepült, gyermekeink 

fantasztikus élményekkel térhettek napról 

napra haza. Aranyalma napok, szüretelős/ 

tevékenykedős őszi napok, Mikulás és azok a 

meghitt családias hangulatú Karácsonyi 

ünnepségek, az Adventi vásár, a Farsangok, a 

Jótékonysági Bálok, a Húsvétok, és a Családi 

napok követték egymást évről-évre. A 

mindennapokat tovább szépítette egy-egy 

születésnap és névnap emlékezetes 

megünneplése is, amire az ünnepeltek és a 

csoport is izgalommal készült. Higgyétek, el 

ezek a pillanatok a gyermekeink életében 

mérföldkőnek számítanak. Az itt szerzett 

tudást szeptembertől tovább kamatoztatjuk a 

választott iskoláikban. 

Szmk 
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A kezünkben virágcsokor, 

kis szívünkben szeretet. 

Megköszönjük, azt a sok jót, 

amit kaptunk tőletek. 
 

Óvónéni, jaj de sokszor 

Az öledbe vettél, 

Vigasztaltál, mikor sírtam, 

vagy velem nevettél. 

Meseország száz csodáját 

megmutattad szívesen, 

Nevelgettél, tanítgattál, 

türelemmel, kedvesen. 
 

Véget ér, most mese, játék, 

vár reánk az iskola! 

Óvónéni, Dadusnéni, 

nem feledünk el, soha! 

 

Nagy Imréné Ágnes óvó néni visszaemlékezése: 

 

Na sziasztok kis katicák, itt Ágnes óvónéni! 

Egy néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek, ami eszembe jutott arról az időről, amit 

együtt töltöttünk. Első gondolatom a családlátogatáshoz köthető, amikor először találkoztam 

veletek. Volt, aki nagyon bátran fogadott, például Béres Noémi, a következőképpen „Tedd le a 

biciklid, húzd le a cipőd és gyere be!” Az első napokról is szép emlékeim vannak, amikor reggel 

Juhász Máté elaludt az ölemben és a többiek szép csendben játszottak, hogy pihenjen. Szabó 

Jázmin volt a legkisebb, de ő volt szinte a legönállóbb. Atina, Dorka, Máté és Ricsike nem 

szólaltak meg sokáig. Ádám, aki sokat táncolt, Borbás Bence mosolygós kis arca, ahogyan 

megérkezett hozzánk. Jaczkó Bálint pilóta dzsekije, amit még 30 fokban is fel akart venni! 

Balogh Lacika aranyos kis versikéi, amit otthonról hozott, köztük a favágó vers, ami még 

mindig a fülembe cseng! Levente, aki csak ült az étel mellett, Lustig Pistike, aki mindenhez 

hozzá tudott szólni. Duleba Lacika a kis hasfájós, Kende a kis tüneményes beszólásaival, 

Hornyák Virág és Doktor Milán csodálkozó, gyönyörű tekintete, és végül, de nem utolsó sorban 

Porubszky Jázmin és rózsaszín malackája. A teljesség igénye nélkül, ennyit szerettem volna 

leírni, és a továbbiakban útravalóként a következő gondolatokkal szeretnék elköszönni tőletek: 

 

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, mert akit szeretünk, azt nem felejtjük el.  

„Shakespeare” 

 

Szeretettel Ágnes óvó néni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smajdáné Katika dada néni rímbe szedett emlékei: 
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Sok- sok emlék jut eszembe, 

Mosolygok, ha felidézem.  

Emlékszem még nem is régen, 

Együtt ültünk apró széken.  

 

Volt ott sírás, nevetés, 

Ebédelés, lefekvés. 

Mindenkinek más az arca, 

Nevetős vagy huncut fajta. 

Sok kis kedves KATICA, 

Már a lábatok sem aprócska! 

Kinőttétek ágyatokat, 

Itt hagyjátok ovitokat! 

 

Mindig emlékezni fogok Rátok, 

Hisz az első csoportom TI voltatok! 

Most iskolába indultok, 

Sok-sok sikert kívánok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vassné Kozák Orsolya/Orsika óvó néni gondolatai: 

 

Nehéz 4 évet pár gondolattal jellemezni. Ők voltak 

az Első csoportom, mindazon jellemzőkkel, ami az 

„első dolgokat” feledhetetlenné teszi. Miközben 

igyekeztem a gyerekeket a legjobb belátásom 

szerinti nevelni, tanítani, én is sokat tanultam tőlük. 

Mindig nagy örömmel és jóleső érzéssel töltött el, 

ha sikerült megtenniük egy-egy lépést előre és 

fejlődést tapasztaltam. Ez volt a mi közös 

„munkánk” sok-sok örömmel, vidámsággal, 

huncutsággal, nevetéssel és néha bizony sírással. 

 

Köszönöm a sok ölelést, a gyermeki őszinteséget, 

ami gyakran megnevettetett, a bizalmat, a feltétel 

nélküli szeretetet. Nagyon szoros kapcsolat fűzött 

minket össze.  

 

Sokszor hangzott el a gyerekek szájából egy 

egyszerű, rövid mondat: „Szeretlek.” 

Szalai Lászlóné Magdika óvó néni búcsú sorai: 
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Drága Kicsi Katicáim! 

 

2013. november 1-jén kerültem hozzátok. Hálás 

vagyok a sorsnak, hogy ilyen drága gyermekeket 

nevelhettem, gondozhattam. Örömmel és boldogsággal 

töltött el nézni, hogyan növekedtek és okosodtok! 

Köszönöm Nektek a sok ölelést és minden kedves 

szülőnek a bizalmat, amit felém tanúsítottatok! Soha el 

nem felejtem, hogy az életem nagyon nehéz pontján 

vigaszt kaptam tőletek. 

 

 Édes kis „Katicáim”, büszke vagyok rátok! Nagyon 

fogtok hiányozni Nekem! Magdika Óvó néni 

 

 

 

Oláh Edina dada néni útravalói: 

 

Mi jut eszembe a "katicásokról"? A szeretet a nevetés a sok 

ölelés, amit nap mint nap kapok tőlük. A huncutkodások és az 

apró kis füllentések. Folyamatosan "csiripelő kis madárkák". 

Szeretettel és boldogsággal gondolok a "katicákra".  

 

Szülőknek: „Ő a tied, hogy két karoddal óvd és vezesd. Add 

neki minden erődet és tudásodat, mindazt a jót, amit az élet 

kínálhat. Szent bizalmat élvezel. Soha ne bántsd harapós, 

csípős szavakkal. Az igazság felé irányítsd.”   

Michele Guinness  

 

Szeretettel Edina néni 

 

 

Zoli bácsi „morzsái” a következőek: 

 

Kedves Nagycsoportos Óvodások! 

 

Kicsi, apró gyermekként érkeztetek az óvodába. Óvodás éveitek pillanatok alatt elteltek. Az idő 

múlását tapasztalhatjuk, hogy Rátok nézünk. Hatalmas, iskolaérett, „kis-felnőttek” váltak 

belőletek. Óvó nénik gondoskodtak szellemi és 

lelki fejlődésetekről én pedig a konyhás nénikkel 

együtt igyekeztem a mindennapi testi 

táplálékaitoknak a változatos és kedvetekre való 

ételek elkészítéséről. 

Törekedtem arra, hogy már egészen kicsi kortól 

megkapjátok az egészséges és fejlődésetekhez 

megfelelő sok-sok vitamint, ami szükséges ahhoz, 

hogy ne betegeskedjetek és óvoda végére készen 

álljatok az iskolakezdésre.  

Kívánok Nektek sikeres élményeket, jó tanulást! 

Dr. Faragóné Bankus Judit intézményvezetőtől a következő kedves sorokat kaptuk: 
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Drága Katica Csoport!  

 

Még csak egy pár hónapja érkeztem meg közétek. 

Az első pillanattól kezdve megszerettelek benneteket. 

Örömmel lépek be hozzátok minden nap a csoportszobába, 

mert nálatok állandó vendég a jókedv, a kacagás és a 

vidámság. 

Mindannyian egyen-egyenként egy - egy drágakő vagytok 

Isten tenyerén, megáldva általa mindenféle földi jóval: 

szeretettel értelemmel, tudással, jó képességekkel. 

Elhagyva az óvoda falait, kívánom Nektek, hogy éljetek 

adottságaitokkal, használjatok ki minden lehetőséget, hogy 

minél tartalmasabb és boldog életetek legyen!  

 

 Szeretettel várlak Benneteket vissza és szeretettel gondolok Rátok! 

 

        Dr. Faragóné Bankus Judit 

 

 

Nagy Gézáné Gizike néni búcsúszavai: 

 

Jó Atyánk Istenünk, 

Te taníts bennünket,  

Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket,  

Szentlelked ereje növelje hitünket. 

Ámen 

 

Talán mottója is lehetne ez a gyönyörű imádság, - amit minden 

alkalommal elmondunk - annak a döntésnek, amit 2 évvel ezelőtt 

hoztak a kedves Szülők arról, hogy gyermekeiket beíratják 

hittanra. Milyen jó döntés volt ez, hisz azok az alkalmak, 

melyeken együtt voltunk. Hiszem, hogy emlékezetesek maradnak 

ezeknek a gyerekeknek, akik iskoláskorúvá fejlődtek. Hogy mit is 

tanultunk: sok-sok éneket, hosszabb rövidebb imádságot, megismerkedtünk a gyermekbiblia 

történeteivel, melyeket nagy odafigyeléssel, ámulattal hallgattak. Milyen örömmel töltött el 

bennünket, amikor egyedül hangosan imádkoztak egymásért, szüleikért, testvéreikért, 

szeretteikért. Csodálatos élmény volt. Jó volt együtt lenni, együtt dolgozni. Hiszem, hogy az itt 

szerzett ismereteket, tapasztalatokat hasznosítani tudják életük során, és az óvodával, az 

óvónőkkel közös együttmunkálkodás segít gyermekeink fejlődésében. 

Drágáim: A JÓ ISTEN VEZESSEN BENNETEKET! Bízom abban, hogy az elvetett mag jó 

földbe került és a JÓISTEN segítségével gyökeret ereszt és hajtani fog. 

Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál velünk 

Kérünk édes Atyánk vigyázz mindig reánk Ámen      

          Nagy Gézáné Gizike néni 

 

Foglalkozások: 

 



- 6 - 
A Katicák Búcsú Lapja 

 
Szenzoros torna: 

 

Óra adó: Fodor Éva 

 

A szenzoros integrációs terápia az iskolára való 

felkésztést szolgálta, azoknak az alapkészségeknek a 

fejlesztését, amelyeknek a megléte, fejlettsége 

elősegíti a tanulás sikerességét. A feladatok nagy része 

játékos, de határozott légkörben, sok mozgásos és 

pszichés élménnyel történt. A terápia folyamata jól 

haladt, a gyerekek lelkesen, motiváltan érkeztek, a 

mozgásbeli sikerélmények hatására egyre inkább erősödött az önbizalmuk. Pozitívan alakult az 

állóképességük, hajlékonyságuk, mozgáskoordinációjuk és általános mozgáskultúrájuk. Javult 

a térbeli tájékozódásuk, ritmus érzékük. A sikeres és örömteli mozgás növelte a gyerekek 

kompetenciáját („meg tudom oldani” élmény).  

 

 

Kung-fu: 

Kovács Gergő oktató a Katicákról: 
 

A kung-fu egy kínai sokoldalú harcművészeti ág, formagyakorlatok pusztakézzel, 

fegyverekkel, páros gyakorlatok, küzdelmi rávezető gyakorlatok végül szabad küzdelem. A 

kung-fu szó jelentése: ügyes ember.  

 
A Katica csoportról, az első edzésekről: Mint minden gyerekcsoportnál és gyereknél fontos 

hogy az elején tisztázzuk, hogy mit lehet és mit nem. Mik azok az egyszerű szabályok, amiket 

betartva gördülékenyen és élvezetesen lehet fejleszteni a képességeinket, ez itt sem volt 

másképpen. Mindenki szereti, 

ha ráfigyelnek és ezt a 

legkönnyebb ebben a korban a 

beszélgetéssel és a 

bohóckodással elérni. A 

beszélgetők jeles képviselője 

volt Béres Noémi, Balogh 

Lacika és Tégel Ákos. A 

bohóckodásban Doktor Milán és 

Kende vitte a prímet, de mára 

már sikerült azt 

elérnünk/megértenünk, hogy 

mindennek meg van az ideje, 

edzés elején és végén szívesen meghallgatok mindenkit, megnézem milyen ügyes 

tornagyakorlatot tud végrehajtani és az edzésidőt az edzésnek szenteljük (kivétel az utolsó 10-

15 percet, mert akkor az edzésvégi játéké a szerep). A szokások gyors és hatékony 

megtanulásában volt egy "kis segítőm" Patikás Dani személyében, mivel neki már volt egy év 
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előnye a többiekkel szemben. Így nagyon jól 

tudott segíteni abba, hogy megmutassa, nem 

csak felnőttek tudnak figyelni és komolyan 

dolgozni. Ennek köszönhetően is mondhatni 

hamar sikerült elsajátítani a szokásokat, 

mostanság már egyre kevesebb időt kell a 

fegyelmezésre és arra fordítani, hogy miért így 

csináljuk, amit csinálunk. Összességében véve 

nagyon jól haladtunk a minden téren, így április 

elejére sikerült elsajátítani az első 

formagyakorlat felét, amire normál esetben egy 

évet szánunk, ebben a csoportban ez rövidebb idő alatt sikerült.   

 

Bozsik foci: 

 

Az évente 4 alkalommal megrendezésre kerülő Bozsik- programon már középső csoporttól 

részt vettek a Katica csoportos gyerekek. A fiúk mellett a lányok is eljöttek egyszer-egyszer a 

focira, de nem másért a buli kedvéért, mert hiszen ez egy fergeteges buli volt minden gyereknek. 

A Bozsik foci mindig két helyszínen került megrendezésre: a FILO- focicsarnokban – ahol a 

műfűvel ismerkedtek meg – és a STADION-ban, ahol a hatalmas tér és a több száz óvodás 

gyermek látványa nyújtott fantasztikus élményt a csapatnak. Igen! Csapat lettek! Minden 

meccsen összekovácsolódtak és együttes játékkal küzdöttek a győzelemért.  

 

Felemelő volt nézni és szurkolni nekik és ezt bátran állíthatom az ott szurkoló szülők nevében 

is!!                                                                                         Patikásné Judit óvó néni 
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Akik a Katicák útját egyengették 

 
Vassné Kozák Orsolya 

 

    Ha lenne számláló, amely a simogatások 

és puszik számát méri, bizony elég nagy 

számot mutatna, ha az Orsika évek alatt 

kiosztott kedvességét mérné. Még a 

legdurcásabb kisgyerek szíve is megenyhül, 

ha hozzá intézi ez az Óvó néni a szavakat. 

Hányszor álltunk mi szülők is aggódva, 

amikor valamilyen probléma felmerült, de 

Orsika csak nevetett és mondta, hogy „Nem 

baj, ó dehogy baj, majd mi megoldjuk!”  

    Köszönjük a sok ötletes emléket, amelyet 

gyermekeink az óvodai évek alatt 

készítettek. A sok újítást, az átgondolkodott 

hétvégéket, amelynek az eredményeként a 

Katicák kedvet kaptak a rajzoláshoz, a 

feladatokhoz. Ezáltal büszkén mondhatjuk 

– anyukák és apukák – hogy igenis 

felkészültek az iskolára, tudják, amit tudni 

kell és még örömüket is lelték benne. 

Megtanultak egymásnak segíteni, együtt 

dolgozni. 

Szalai Lászlóné 

 

   Szó szerint sajnos nem tudom idézni, de a 

következő szavak hangzottak el az első 

szülői értekezleten, ahol már Magdika lett a 

Katicások új óvó nénije: „Figyeljetek ide, 

én azt szoktam mondani, hogy nekem már 

van türelmem a gyerekekhez!” Az együtt 

töltött évek alatt – azt gondolom – ezt be is 

bizonyította nekünk, a mindig vidám, korát 

sokszor meghazudtoló Óvónő. A csoport 

munkájában, a gyerekek viselkedésével 

szemben mindig a következetességre 

törekedett.  

    Gyermekeink nevében mi szülők 

köszönjük azt, hogy Katicáink örömmel 

hallgathatták és tanulhatták azokat a 

népdalokat, népi mondókákat, 

érdekességeket, amelyeket előadott nekik. 

Büszkén viselték a „fellépéseiken” a 

magyaros öltözetet, és olyan különleges 

dolgot kaptak ezáltal, amit csak a közös 

felkészülés, közös tánc, mulatság, siker 

öröme adhat. 
Szmk 
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A katicák kis „serege” 
(Szüleik így jellemezték a gyermekeiket) 

 

Ardelean Bendegúz József 

 

Jele: Süni 

Visszahúzódó, szemlélő üzemmódból, nyitott együttműködő 

viselkedés. Szocializálódása csak az óvódának köszönhető  

Kreatív tevékenységek: rajz, ragasztás, festés 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola  

 

 

Balogh László  

 

Jele: Kisautó 

Szerény, visszafogott, de barátságos, beszédes lett. Mindig 

jókedvű. Kedvenc tevékenysége a „kreatívkodás” 

Kivel barátkozik: Hornyák Virág, Nagy Álmos, Balogh Márkó, 

Hanász Gabó 

Nagycsoportban a színház tetszett és a Bozsik focit is szerettem. 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

 

 

Balog Márkó 

 

Jele Vödör 

Márkó mindössze pár hete csatlakozott a csoporthoz, a legeslegjobb 

emléke ebben az óvodában a beiratkozás volt. „Orsika óvó néni 

odahívott magához, megfogta kedvesen a kezem – mesélte – és 

mindent bemutatott nekem. Még a Wc-t is.” Ebben az óvodában 

éreztem a legjobban magam, úgy döntöttem, ez lesz az ÉN óvodám. 

Barátom is van, Peti, és másnak is ismerem a nevét már, például 

Szondi Levinek. 

 

 

Béres Noémi 

 

Jele: Napocska 

Kíváncsian indult el óvodai éveinek első napján. Nagycsoportos 

korára nagy mesemondó vált belőle. Az egyik legharsányabb, nagy 

szívvel megáldott kislány, aki legszívesebben Izával és Atinával 

barátkozott. Kedves emlék marad az óvónők számára a szüreti tánca 

Juhász Mátéval. Egy novemberi délután: „Anya! Új óvó nénink jött 

ma az oviba, úgy hívják, hogy Magducska!”  

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola 

 

 

Borbás Bence 
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Jele: Hóember 

A mi kis csélcsap, széltoló, pernahajder kisfiúnkból egy komoly, 

vidám, életrevaló fiatalember lett. Kedvenc tevékenysége: foci, 

bújócska, fogócska, lego, lányok után kémkedés 

Kivel barátkozik: Bendegúz, Máté, Kende, Pistike, Ádám, Szín 

Izabella 

Amikor a Bozsik focin voltunk 15 gólt rúgtunk és mindenkitől 

elcseleztük a labdát. A meccs végén egymásra tettük a kezünket, Judit 

óvó néni 3-ig számolt mindenki felemelte a kezét és együtt kiabáltuk: 

Aranyalma Óvoda! Akkor mi egy igazi csapat voltunk  

Melyik iskolába megy? Móra Ferenc Általános Iskola 

 

Czók Noella Tirza 

 

Jele: Két karika 

Noella, azt gondolom igazi barátokra talált ebben a csoportban, 

ahová középsőben csatlakozott. Nagy népszerűségnek örvend, 

mindenki állítása szerint ő a „legvagányabb” csaj a csoportban. 

Meglepődve hallgattam, hogy amikor elkezdtünk ide járni oviba, 

egy pár hónap múlva mondták az óvó nénik, hogy már az a gyerek 

is beszél, aki eddig meg sem szólalt, mert Noella szóra bír 

mindenkit. A két Jázminnal igazán jó barátok lettek, 

megalakították a „Lovas csapatot”. Amikor Orsikának nem volt 

hangja Noella azt mondta: "Orsikának elment a torka" 

 

Demkó Dorka Kata 

 

Jele: Babaruha 

Dori eleinte csendes és zárkózott, visszahúzódó kislány volt, az 

egyik legcsendesebb Katica. Évről-évre mindig nyíltabb, vidámabb, 

beszédesebb lett. Így az utolsó év végén azt mondhatom, hogy 

igazán kinyílt, rátalált igazi önmagára. Az első évben kizárólag 

Levivel játszott, mindig mindent vele csinált. Mostanra már 

bárkivel szívesen játszik, a lányokkal. lányos játékot is, megtalálta 

velük a közös hangot, beilleszkedett és nagyon jól érzi magát 

ezekkel a gyerekekkel. Legjobb barátai:Virák, Noella 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola  

 

 

Doktor Milán János 

 

Jele: Karóra 

Nehezen barátkozó gyerek volt. Sokkal nyitottabb lett. Régen 

nem szeretett szerepelni, most igazi főszereplő. Szeret legozni, 

focizni. Kivel barátkozik: Borbás Bence, Kohulák Kende, 

Duleba László 

Melyik iskolába megy? Arany János Általános Iskola és 

Gimnázium 
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Duleba László Márk 

 

Jele:Falevél 

 

Visszafogott, szerény, halk szavú kisfiú volt Lacika a kezdeti időszakban. 

A fiúk többségéhez hasonlóan neki is az építőjátékok, főleg a legó a 

kedvence. Ricsikével lettek nagyon jó barátok. Az utolsó évben sem lett 

hangos, maradt szerény, tisztelettudó, érzékeny legényke. Viszont 

ügyesen versel és szívesen szerepel az ovis pajtásaival. 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola  

 

Füle Ádám 

 

Jele: Kifli 

Amikor elkezdte az óvodát még egy cumis kislegény volt. Minden 

reggel sírva kezdett, de a nap végére már annyira jól érezte magát, hogy 

alig akart hazamenni. Az eltelt idő alatt megerősödött, sokat 

komolyodott és beszédesebb lett. Sok mindenre nyitott, szereti ha 

szeretik, érzékeny lelkű. Nagyon szeret verselni, mesét mondani, 

viccelődni. Az egyik kedvence, amikor ők adták elő a Vitéz szabólegény 

mesét. Nem sok barátja van, akit jobban szeretett és elfogadott 

barátjának az Magyar Máté és Borbás Bence. 

 

 

Hanász Gábor András 

 

Jele: Tűzoltó autó 

Nyitottabb, barátságosabb lett, másokkal szemben 

közlékeny és bizalmasabb, megtanult rajzolni, színezni, 

pedig én nem bírtam rávenni. Kivel barátkozik: Patikás 

Dani 

Melyik iskolába megy? Bem József Általános Iskola 

 

 

 

 

 

Hegedűs Péter Lóránt 

 

Jele: Fésű 

A kezdetek kezdetén kicsit makacs, kicsit sírós, kicsit durci-murci 

volt. Mára ez már elmúlt, komoly intelligens tisztelettudó emberke 

lett  Köszönöm mindenkinek, viszontlátásra, szép napot! Kivel 

barátkozik: Mindenkivel nincs olyan gyerek akivel ne barátkozna. 

Mi újak voltunk a csoportban így mindenkivel barátkozott de főleg 

a négy visszamaradt ovis társával van az igazi nagy barátság. 

Melyik iskolába megy? Móra Ferenc Általános Iskola 
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Hornyák Virág 

 

Jele: Cserepes Virág 

Nevéhez méltóan Virág egy törékeny, szerény, félénk kislány, akár egy 

különleges kisvirág. Azok a hatalmas szemecskéi kiscsoportban bizony 

sokszor megteltek a reggeli elválás alatt. Az évek múltával sem lett a 

legharsányabb, viszont bátrabb, vidámabb és magabiztosabb igen. 

Álmossal elválaszthatatlan barátok azóta, hogy a kisfiú csatlakozott a 

csoporthoz kisközépsőben. A játékok között a favorit az építőkocka, 

ebben a játéban ki tudja élni a fantáziáját. A szereplések alkalmával 

nyílik meg igazán, kihúzza magát és csak mondja, mondja a sok-sok 

rímes sort, nagyon sok szép verset tud 

Melyik iskolába megy? Apáczai Csere János Általános Iskola 

 

Jackó Bálint  

 

Jele: Vonat 

Eléggé makacs és különc személyiség. A szabályokat nehezen tudja 

betartani, de szabályozható. A különcsége sokat javult, a közösségbe 

jobban bekapcsolódik. Kedvenc tevékenysége a legozás, és az 

udvaron fogócskázás, kidobós játék. 

Kivel barátkozik legszívesebben: Levi, Gabó, Kende, Juhász Máté 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola  

 

Juhász Máté 

 

Jele: Dominó 

Mindig jókedvű, boldog, de érzékeny gyerek. A kis göndör fürtös 

hajától már csak a nevetései göndörebbek! Boldog, szép ovis éveket 

tudhatunk magunk mögött. Mindig nagy lelkesedéssel várta a 

Bozsik focit! Amikor érmet kaptak, még aludni is abban szeretett 

volna este! Szereti a kung fu órákat, nagyon szeret kreatívkodni, 

legózni, társasjátékokkal játszani. Kiscsoportosként hazafelé az úton 

azt mondta: „Ágnes óvó néninek mindig  olyan jó az illata” 

Nagycsoportosként, amit szülőként jó volt hallani: „Van úgy anya, 

hogy Magdika vagy Orsika óvó néni megérkezik oviba, megölelnek 

engem, tudod anya ez mit jelent??? Azt, hogy törődnek velünk ” Ovis kis barátai: Borbás Bence, 

Lustig Pistike, Hanász Gabó, Patikás Dani, Jaczkó Bálint, Béres Noémi 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

Kertész Atina Szonja 

 

Jele: Babakocsi 

Kiscsoportos korában nem volt híjján az akaratnak ez a kislány, 

ugyanakkor az óvó nénikhez nagyon tudott ragaszkodni, odafigyelt rájuk. 

Az elmúlt négy év alatt sokkal barátkozóbb, bátrabb és beszédesebb lett. 

Ha teheti, akkor legszívesebben rajzol, színez. Ha az udvaron, a szabadban 

van, előszeretettel gyűjtögeti a bogarakat. 

Kivel barátkozik:  Béres Noémi 

Melyik iskolába megy? Arany János Általános Iskola 
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Kohulák Kende István 

  

Jele: Szilva 

Kiscsoportosként félénk, csendes, visszahúzódó kisfiú volt. Mára már 

illemtudó, vagány, de eleven és szeleburdi is, ami betudható annak, 

hogy fel tudott szabadulni az óvodai légkörben. Az óvodában szeret 

játszani Balogh Lacikával, Borbás Bencével, Hanász Gabóval, Patikás 

Danival, Szondi Leventével és Hornyák Virággal. Szeret legózni, 

építeni, homokozni, fafogózni es focizni. 

Melyik iskolába megy? Jókai Mór Református Általános Iskola 

 

 

 

 

Lustig István 

 

Jele: Lombos fa 

Félszeg, bátortalan, de közösségi gyerek volt. Azóta nyitottabbá vált és 

magabiztosabb lett. Legozni szeret nagyon. 

Kivel barátkozik: Juhász Máté, Kohulák Kende 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

 

Magyar Máté 

 

Jele: Szőlő 

Kiscsoportosként nehezen nyílt meg Máté, nem volt ritka, hogy egyedül 

játszott. Mostanra Füle Ádám lett a barátja, legszívesebben építeni 

szeretnek együtt a fiúk, a mindenki kedvencével, amit csak „összeszúrós 

játékként emlegetnek. Ami nekem szülőként feltűnt, hogy az óvó nénik 

mindig öleléssel köszöntik a gyerekeket, nem véletlen, hogy Máté 

nagyon szereti őket, és Edina nénit is. Reggelente gyakran tapasztaltam, 

amikor bementünk, szaladt Orsikához, hogy köszönjön és odabújt hozzá. 

A kedvenc mondat, ami megragadt még az ovis évek elejéről, hogy nekik 

Ágnes óvó néni főzi az ebédet.  

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

 

Nagy Álmos József 

  

Jele: Fenyőfa 

Az ovit majdnem 4 évesen kezdte, ugyanis akkor költöztünk 

Nyírpazonyba, előtte nem járt másik oviba. A beszokás könnyen 

ment, sìrás alig volt. Már rögtön az elején nagyon jó barátságba 

került Hornyák Virággal és ez a barátság azóta is tart. Elmondása 

szerint másokkal is szokott jàtszani, de Virágot nagyon szereti. Az 

óvó néniket nagyon megszerette, valószínű ennek is köszönhető, 

hogy szeretett oviba járni. Talán a 3 év alatt ötször, ha hallottam tőle, 

hogy nem akar óvodába menni. Én úgy érzem az ovis évek alatt 

bátorodott, és mindenképpen sokat tanult. Szívesen barátkozik 

Hornyák Virággal és Balogh Lacikával. 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  
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Patikás Dániel 

 

Jele: Autó 

Bátor, szókimondó gyerek, aki szívesen barátkozik mindenkivel. Imád 

focizni az udvaron és tornázni a tornaszobába. A legkedvesebb 

tevékenysége azonban a Bozsik foci. 

Kivel barátkozik: Hegedűs Péter, Ardelean Bendegúz, Tégel Ákos, 

Porubszky Jázmin, Czók Noella, Szabó Jázmin, Juhász Máté 

„Edina néni, kedves, mosolygós, jószívű és ha megkérem mindig oda 

ül hozzám.” 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola  

 

Porubszky Jázmin 

 

Jele: Patkó  
A Katica csoport legszőkébb lánykája, Jázminka az első óvodai 

években csendes volt, mindig hallgatott az óvó nénikre. Mára már 

nagyon sokat fejlődőt, iskolaérett lett, ám legnagyobb szenvedélye 

a ló és a lovaglás napról-napra csak erősödik. Ahogyan telt az idő, 

sok barátja lett, nyitottabb, érdeklődőbb lányka vált belőle. 

Legkedvesebb tevékenysége a rajzolás, és ügyesen szerepel az 

óvodai események alkalmával.  

Kivel barátkozik: Szorosabb barátságot Noémivel, Noncsival és 

Jázminnal kötött. 

Melyik iskolába megy: Bem József Általános Iskola 

 

 

Szabó Jázmin 

  

Jele: Gyöngysor 

Jázmin egy jól irányított örökmozgó. A 4 év alatt picit szelídült, sokat 

okosodott, szeret szerepelni, verset mondani, és minden foglalkozáson 

szívesen vesz részt.  

Kivel barátkozik: Porubszky Jázmin, Czók Noella 

Melyik iskolába megy? Kodály Zoltán Általános Iskola 

 

 

 

 

 

Szatmári Marcell Attila 

 

Jele: Szánkó 

Kezdetben nagyon visszahúzódó, félénk volt, nem barátkozott 

a gyerekekkel sokáig. Mára ez megváltozott, szeret a 

középpontban lenni. Kedvenc tevékenysége az 

építőjátékokkal való játék és a foci. Akivel szívesen 

barátkozik: Hanász Gábor, Füle Ádám, Magyar Máté 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola  
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Szondi Levente 

 

Jele: Rakéta 

A foglalkozásokat is szereti, a foci a kedvence. Kezdetben csendes, 

félénk volt. Mára vidám, könnyen barátkozó lett, szívesen nyit 

mások felé. Barátok akikkel szívesen játszott: Ákos, Dani, Bálint, 

Bendegúz 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola  

 

 

 

Tégel Ákos 

 

Jele: Csörgő óra 

Több mint 4 év sem volt elég ahhoz, hogy a fénnyel táplálkozást 

kineveljék belőle  Szerencsére a ceruzát megszerette és „rajzoló” lett. 

Kedvence a torna. Az alkalmazkodó képessége lett tökéletesre 

fejlesztve. Minden évben új óvónénit kapott.  

Kivel barátkozik:Ardelean Bendegúz, Patikás Dani, Szondi Levente, 

Hegedűs Péter 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola  

 

 

Újlaki Richárd Sándor 

 

Jele: Körte 

A sok fiú között Ricsike is helyet kapott a csoportban. Mindig nagyon 

szerette, ha ráirányult a figyelem, és ha az óvó néni csak vele 

foglalkozott, annak nagyon tudott örülni. Amikor pedig munkáról 

volt szó, Ricsike az elsők között gyűrte is fel az „ingujját”, hogy 

munkához lásson, az ilyen tevékenységeket rettenetesen élvezte. 

Munkájában pontos, precíz, segítség nélkül teszi a dolgát, kisfiú 

létére ő volt az első, aki összehajtogatta a ruháját. Nagy barátja 

Duleba Lacika. 

Melyik iskolába megy? Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
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Búcsúzó 
 

Kedves Óvó Nénik, Kedves Edina Dajka Néni! 

 

Végezetül köszönjük azt a sok szeretetet, törődést, aggódást, odafigyelést, amelyet a 

gyerekek Tőletek kaphattak minden egyes napon. Köszönjük továbbá a fáradhatatlan 

munkátokat, segítségeteket, melynek eredményeként ez a 27 gyermek a vállára vehette a 

tarisznyáját és szeptemberben megkezdheti a tanulmányait. Tudjuk, hogy sokszor nem volt 

könnyű dolgotok, hiszen minden gyermek egy-egy csiszolatlan drágakőként érkezett hozzátok 

és a munkátok gyümölcseként most itt ragyognak szépen sorban. Ha valamivel gyermekeink 

vagy mi szülők megbántottunk Titeket, kérjük nézzétek el ezt most ti is Nekik, Nekünk és az 

elmúlt évek eseményeiből csak a szépre, a jóra emlékezzetek! 

Kívánunk Nektek jó egészséget, sok sikert, kitartást és örömet a munkátokban! Kívánjuk, 

hogy szeptemberben apró ragyogó szemecskék lessék minden szavatokat és ők is ennyire 

szeressenek Titeket, mint ezek a Katicák! 

 

„Elmúlt, mint száz más pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, 

mert szívek őrzik nem szavak!” 

 

A szülők nevében az Szmk-s anyukák. 

 

Élményeink Képekben 
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A kiscsoportos tabló: 
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Nagyközépsős: 

 
 

Ovis vegyes: 

+ 
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Mennyire jó Magdikával 
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Napjainkban Orsikával 

 

Mi már tudjuk milyen jó lesz Nektek! 

 

 

 

 


