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Kedves Szülők, leendő Kiscsoportosok! 

 

Juhász Melinda vagyok, Melinda óvó néni. 2019 nyarán végeztem az Eszterházy Károly Főiskola Jászberényi 

Campusán óvodapedagógia szakon. Gyerekkorom óta két szakma érdekelt, de a kereskedelmi főiskola 

elvégzése után nagyon hamar rájöttem, hogy nem nekem való az a terület, és inkább az óvoda irányába húz a 

szívem. Az iskolai gyakorlatom során kerültem először a Százszorszép óvodába, és miután lediplomáztam itt 

kezdtem el dolgozni. Szeretem a kollégákkal való jó viszonyt, és a pozitív, támogató légkört. Célom, hogy 

stabil, biztonságos és szeretetteljes légkört alakítsak ki a csoportomban. Fontosnak tartom a gyermekek 

sokoldalú és komplex fejlődését, kiemelve a szociális kompetenciákat, hogy tiszteljék embertársaikat, 

valamint a körülöttük lévő világot. Arra törekszem, hogy a gyermekek legyenek vidámak, érdeklődőek és 

kiegyensúlyozottak. Munkám során kiemelt figyelmet fordítok a differenciálásra, egyéni bánásmód 

alkalmazására és a gyermekek személyiségének megismerésére. Fő feladatomnak tekintem, hogy segítsem a 

gyermeki személyiség minél sokrétűbb kibontakozását, sok-sok játékkal, mesével, szeretettel és türelemmel. 

Remélem, szeptemberben találkozunk. Addig is mindenkinek jó egészséget kívánok. 
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     MÓNIKA ÓVÓ NÉNI       

 

 

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek! 

Erdélyi – Kovács Mónika vagyok, Mónika óvó néni. 

2004-ben végeztem Egerben a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban, pedagógia szakon, majd 2007-ben 

végeztem az ELTE-n, mint óvodapedagógus, és ebben az évben már el is kezdtem dolgozni a Hatvani 

Százszorszép Óvodában. 

Két kisfiú anyukája vagyok, az egyik 3,5 éves, a másik 2 éves. 

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek szeretetteljes és biztonságos közegben nevelkedjenek.  

Szabadidőmben szívesen olvasok, kedvelem a népzenét, a sportot, s járom a természetet vagy utazom. 

Tartásjavító tornát, logikai tehetségműhelyt tartottam, valamint tagja vagyok az ovi foci csapatnak is. 

Hangszeren is szívesen játszom a gyerekeknek. 

Várjuk Önöket és gyermekeiket szeretettel a Hatvani Százszorszép Óvodába! 

Bízom benne, hogy mielőbb találkozhatunk! 
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   KATI DAJKA NÉNI    

 

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek! 

Balyáné Szabó Katalin, Kati néni vagyok. 2009- ben kerültem a Százszorszép Óvodába dajkai munkakörben. 

A munkakör betöltéséhez rendelkeztem a dajkai végzettséggel. Az előző éveimet más munkakörben töltöttem.  

Örömmel és izgalommal léptem be az óvoda kapuján. Végre sikerült olyan munkát találnom, amiben a 

gyerekekkel foglalkozhatom! Nekem is van három saját gyermekem. 

Minden gyermek más személyiség, akiket szeretettel, következetességgel igyekeztem, igyekszem nevelni. 

Mindig fontos volt számomra, az óvó nénik útmutatása. Nagyon szeretek a gyerekekkel játszani! Szinte 

minden játékfajtát szeretek. A kiscsoportban sokat dajkálom őket, míg középső és nagycsoportban már sok- 

sok mindent lehet velük tevékenykedni. 

Nemcsak a játék, hanem az egyéb takarítási feladatok is a gyermekek érdekeit szolgálják, amit szívesen 

megteszek. Tudok és szeretek varrni, dekorációt készíteni! Sok textíliát megvarrtam az évek folyamán. Mindig 

fontos volt számomra a csoport és a hozzátartozó helyiségek aktuális dekorációja, amiben aktívan részt 

vettem, részt veszek. Nagy öröm számomra, amikor a gyerekek dicsérik, elismerik a szép dekorációt, az új 

babaruhákat, bábokat, terítőket. Úgy gondolom ez a sok szeretet, amit a gyerekek adnak, és kapnak tőlem, 

viszi előre mindig a munkámat! 

 



BEMUTATKOZIK A PILLANGÓ 

KISCSOPORT 

 

BETTI NÉNI 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 

 

 
Kedves Szülők, Kedves Gyerekek! 

Bedő Bernadett vagyok, másodéves óvodapedagógus hallgató az Eszterházy Károly Főiskola Jászberényi 

Campusán. Tavaly szeptember óta dolgozom pedagógiai asszisztensként ebben az óvodában, s az előző évi 

kötelező gyakorlatomat is az intézményünk falai között töltöttem már. A két nagyobb fiam már iskolás, 

Boglárka lányom pedig intézményünk középső csoportos óvodása. Az itt eddig eltöltött idő alatt 

tanulmányoztam és magamévá tettem az óvoda pedagógia programját, a csoportok szokás-, és 

szabályrendszerét, és munkámmal, hozzáállásommal, szemléletemmel támogatom a kollégáim, s igyekszem 

a gyerekek mindennapjait szebbé, örömtelibbé tenni. Fontosnak tartom a nyugodt, biztonságot adó, 

szeretetteljes légkört, cél, hogy a gyermekek önállósodjanak, egyéni adottságaik, képességeik szerint 

fejlődjenek a csoport tevékenységei, nevelése által. Számomra kellemes a légkör a felnőtt és gyermeki 

közösségben is. 

Mottóm: 

" A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a 

legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? 

Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű." ( ismeretlen szerző) 

 



BEMUTATKOZIK A PILLANGÓ 

KISCSOPORT 

 

BETTI NÉNI 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 

 

 
Kedves Szülők, Kedves Gyermekek! 

Kérem, engedjék meg, hogy néhány sorban bemutatkozzam. Báti Bettina vagyok. 

Már gyermekkoromban szerettem a kisebb gyerekekkel játszani, segíteni őket, példát mutatni és ez végig 

kísért eddig életemen át. Ezért döntöttem úgy, hogy csatlakozni szeretnék egy szuper közösséghez, én is óvónő 

szeretnék lenni.  

A Hatvani Százszorszép Óvodában dolgozom 2019. szeptemberétől, mint pedagógiai asszisztens. Ezzel egy 

időben kezdtem meg tanulmányaimat az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Kampusz Óvodapedagógia 

szakán. A mindennapokban az óvónők pedagógiai munkáját segítem. Az óvónőkkel és a dajkákkal közösen, 

egy csapatot alkotva dolgozunk. Intenciónk közös, melyben központi szerepet a gyermekek töltik be. 

Törekszünk arra, hogy a gyermekek számára ideális környezetet teremtsünk ahhoz, hogy képességeik szerint 

ismerkedjenek meg és sajátítsák el a pedagógiai programban leírtakat. 

Egyéni célom az, hogy minél több szakmai tapasztalatot szerezzek az egyetem elvégzéséig, hogy a 

későbbiekben óvodapedagógusként tevékenykedhessek az óvodában. 

 

 


