
Kedves Kismama, kisgyerekes Anyuka! 

 

Levelünkkel szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy Vattán Baba- Mama klub létrehozásába 

kezdtünk. Klubunk heti egy alkalommal, hétfőn délelőttönként 10 órától tartaná 

összejöveteleit, előre láthatóan minimum heti egy órában, a Faluház nagytermében 

(Teleház).  

Első találkozónk időpontja: 2015. március 16., hétfő délelőtt 10 óra! 

Az összejöveteleken mindenkit érintő témákat boncolgatnánk, esetenként meghívott 

vendégek, előadók segítségével.  

Tervezett témáink: 

1. Alkalom: Ismerkedés: Gyermekek és anyukák kötetlen időtöltése, beszélgetése a 

klub keretein belül, témajavaslatok gyűjtése, játékok gyűjtése, csekély megvendégeléssel. 

2. Alkalom: Kötelező-, és ajánlott védőoltások köre: Interaktív beszélgetés a 

védőnő iránymutatásával. 

3. Alkalom: Családtámogatási rendszer-, jogszabályok változása, CSOK 

igényelhetősége, rendszere: Tájékoztató jellegű eszmecsere az önkormányzat munkatársával. 

4. Alkalom: Homeopátia és fitoterápia a terhesség, szülés és szoptatás idején, 

illetve alkalmazhatósága kisgyermekekre: Interaktív beszélgetés meghívott előadó 

segítségével. 

5. Alkalom: Gyakori gyermekbetegségek lefolyása, kezelése: A gyermekorvos és a 

védőnő szakmai támogatásával. 

A kisbabák számára játszási-, zenehallgatási-, mondókázási lehetőséget és helyszínt 

alakítunk ki, ahol megoldható a hozott ételek melegítése és elfogyasztása is, illetve a babák át 

pelenkázása sem okoz gondot. Játszószőnyegekkel, játékokkal, gyerekzenékkel és némi 



harapnivalóval várjuk a kicsiket. Ahol szükséges lenne, mind a kicsik, mind a nagyok 

számára a váltócipő használata.  

Amennyiben szívesen venne részt ezen összejöveteleken, kérjük, jelezze irányunkba, 

illetve szívesen vesszük a témajavaslatokat is, ki miről hallana szívesen.  

Megköszönnénk, ha mindenki magával tudna hozni egy-két olyan, a gyerkőc által már 

megunt játékot, amelyet szívesen a klub gyermek tagjainak rendelkezésére bocsájt, ugyanis 

játékból sosem elég! Vendég Kismamák, Anyukák és Babáik érkezését is szívesen vesszük és 

várjuk! 

Tájékoztatnám még a Borsodgesztről érkező Anyukákat és Babáikat, hogy az 

önkormányzati kisbusszal - a polgármesterrel történt egyeztetés alapján- megoldott az oda-

vissza utazásuk is, amennyiben igény van rá! 

Az aktuális információkról, az összejöveteleink dátumáról értesülhet facebook 

oldalunkon, e-mailben, a kihelyezett plakátokon, illetve kereshet minket telefonon is! 

Elérhetőségeink:  

- A facebookon: Vattai Baba‐Mama Klub  

- Telefon/e‐mail: 

Kőmíves Mariann: 30/678‐2138, mary.ann@freemail.hu 

Kőrössyné Kovács Judit: 20/4443923, kovjud825@freemail.hu   

Támogatóink: 

- Vatta Község Önkormányzata 

- Vattai Gyermekekért, Ifjúságért Alapítvány 

Köszönettel a szervezők: 

Kőrössyné Kovács Judit és Kőmíves Mariann 

Kelt: Vatta, 2015.03.02. 


