
 

Kedves szülők! 

Az alábbi sorokkal szeretnék Önöknek bemutatkozni és lehetőséget adni rá, hogy egy kicsit megismerjenek, mielőtt 

legféltettebb kincsüket, a gyermeküket rám bíznák! 

Előre is köszönöm figyelmüket és megtisztelő bizalmukat ☺ 

 

Dudásné Nagy Boglárka, Bogi néni vagyok.  

3 gyermek édesanyja (lányom 16, fiaim 18 és 9 

évesek). 

 

Végzettségeim:  

- általános ápoló – Kállai Éva 

egészségügyi szakiskola (Veszprém) 

-  óvodapedagógus – Benedek Elek 

Pedagógiai Főiskola (Sopron). 

 

 

  
Már gyermekként is rendszeresen társamul szegődtek a kisebb, fiatalabb gyermekek. Magam is 

aprócska termetű gyermek voltam, mégis mindig védelmeztem társaimat a nagyobb vagy bántalmazó 

(csúfolódó, verekedő) gyermekektől. Úgy érzem, mindig is azt tartottam fontosnak, hogy a gyermekek 

biztonságos, szeretetteljes légkörben legyenek körülöttem. Már gyermekként tudtam, hogy 

gyermekekkel szeretnék foglalkozni egész életemben. Talán éppen ezért vonzom a gyermekeket és 

ezért választottam ezt a hivatást. Hivatást! Mert számomra óvónéninek lenni nem munka vagy szakma, 

hanem az élet legszebb hivatása. 

Nincs gyönyörűbb dolog, mint a gyermekek hatalmas, tiszta szemébe belenézni, tekintetüket 

értelemmel és érzelemmel megtölteni. Bátorítani őket egy szívből jövő öleléssel; meglátni a lelküket, 

mindegyiket külön egyéniségként; hagyni őket kibontakozni; látni, ahogy nap, mint nap tanulnak 

valami újat... és ehhez én is hozzájárulok. Mindemellett a gyermekek őszintén, ártatlanul és sokszor 

humorosan fogalmazzák meg az élet – világ dolgait, ami jókedvűvé teszi a mindennapokat. Szeretem a 

hivatásomat, sosem bántam meg, hogy óvónő lettem. Ki ne szeretne ilyen helyen dolgozni? 

 

mit tartotok fontosnak a szakmában, a gyermekekkel való foglalkozásban:  

Nagy felelősség a jövő generációit nevelni. Jó látni és aktívan segíteni a gyermekek fejlődését. 

Figyelemmel követni, ahogy 3 évesként még bizonytalanul, megilletődve, félénken járnak – kelnek 

köztünk, 6 évesen pedig már magabiztosan repülnek ki az óvodából. Hiszem, hogy rengeteg jót ( 

tudást és tiszta érzéseket) adhatunk nekik az életre szóló útra a velük töltött 3 évben. 

Fontos számomra a gyermekek fejlesztése mellett a saját folyamatos fejlődésem is, ezért rendszeresen 

képzem magam. 

 

Fogadják szeretettel néhány versemet, melyek tisztán mutatják lelkemet. 



Vezesd a gyermeket 

 

A gyermeket helyes úton vezetni 

Nagyobb feladat, mint néki életet adni. 

Szeme ragyogását féltőn figyelni 

Minden szívdobbanását vigyázni 

Mosolyát arcára mindig előcsalni 

Könnyeit szeretettel felszárítani 

Kezét csak szükség idején fogni 

De soha őt magára nem hagyni 

Lépteit távolról jó irányba vezérelni 

Életét boldogsággal telehinteni.  

Nagyobb feladat ez bárminél 

Boldogabb bárkinél, ki így él. 

A gyermek ad fájdalomra enyhülést 

Bánatból ébresztő, víg derülést. 

Szomorúságot űző mosolyt fakaszt 

Lelkedben újabb rügyeket bontogat.   

Virágos kedvedből ki nem fogyhatsz 

Míg a gyermeknek jó példát mutatsz. 

 

Bp., 2017. január 22.  

 

Pedagógusnak lenni 

 

Kitárt karomban sok gyermek 

Szeretnek vagy nem szeretnek 

Megölelnek vagy megrúgnak 

A szeretettől megnyugszanak. 

 

Tenyeremben elfér 

Mind, aki csak fél. 

Szemeikben csillog 

Lelkük éppen boldog 

Vagy félelemmel teli 

És szemét is leszegi. 

Bágyadt tekintetek 

Vidám nevetések 

Mindegy, az ok éppen mi 

A gyermeket át kell ölelni. 

 

Apró kezük tenyeremben 

Mosolyuk a szívemben. 

Örömük és boldogságuk 

Amiért mi dolgozunk. 

 

Bp., 2017 november 21. 

 

Gyermekek közt 

 

Fáradt lelkem sírdogál  

Megpihenni hív a határ 

Hagyni minden bajom másra 

Feledni, nem múlik csapásra 

Görgetem magam előtt 

Míg gyűjtök elég erőt 

Szétszórni a szélbe mind 

Ami bánt és tévútra int. 

Fény csillan kis szemekben 

Ahogy orcáikat nézegetem 

Szívem vadabbul dobol 

Nem mozdulok karjaikból. 

Szeress minden gyermeket 

Elevent, szelídet, gyengét, erőset 

Egészségest és beteget, 

Bátor hőst és elesettet. 

Csak szív kell hozzá, óriás 

Így lesz a gyermek is óriás. 

Hívogathat ezer szépség 

Nincs szívemben kétség 

A gyermekhad a seregem 

Mindegyiküket szeretem. 

Nincs más ilyen hatalom 

Ezer ölelés a jutalom 

Minden bajom hátra hagyom 

Lelkem új fényben ragyogjon 

Hívhat megpihenni a határ 

Boldog, ki gyermekek közt jár. 

Fáradt lelkem felvidul 

S újabb nappal szeretni indul. 

 

Bp., 2017. október 21

 


