
 

25 éves a Vackor Művészeti Óvoda. A jubileumi ünnepség képekben: 

 



2 

 

Óvodánkban sok minden történt az 
elmúlt időszakban, ami reméljük 
nemcsak nekünk volt fontos, hanem az 
újság olvasóit is érdekli majd! 25éves 
jubileumot ünnepeltünk advent idején. 
Sokan eljöttek ünneplőbe öltözött 
óvodánkba. Vendégeinket nagy 
szeretettel fogadtuk. Kedves, megható 
műsorral, programokkal tették 
emlékezetessé gyermekeink és kollégáim 
az emlékezés napjait. Az első napon a 
következő gondolatokkal köszöntöttem 
azokat, akik megtisztelték óvodánkat. 

„Tisztelt ünneplő közönség kedves 
gyerekek! 
Semmi nem mutatja jobban az idő 
múlását, mint az elsárgult papírlapok. 
Emlékezni egy 25 éves évfordulón 
örömteli ám, mégis nehéz feladat. 
Különösen az, ha ezt gyermekek között 
teszi az ember. Óvodánk átadása 1988. 
augusztus 20-án történt, mi egy kicsit 
később ádvent idején emlékezünk erre a 
napra, ami magában is különleges 
időszak.  
A meghívónk idézete is emlékeket 
ébreszt „Régi karácsonyok bukkannak 
fel emlékeim villanásaiból,/ és 
megvilágítják az elmúlt időt és 
embereket,/ akik élnek újra és örökké/ a 
kis karácsonyi gyertyák puha, libegő 
fényében.”  /Fekete István/ 
A gyertyák már égnek emlékeket 
idéznek. Hajtsuk meg csendben fejünket 
azok előtt, akik ma nem lehetnek már 
velünk. Sajnos hosszú a sor: Horváth 
Endréné Magdika óvó néni, Mayer 
Jánosné Piroska óvó néni, Karl 
Ferencné Ilonka daduska néni, volt 
óvodásaink, szmk segítőink, 
családtagjaink…… 

Az óvoda történelme is hozzátartozik az 
emlékezéshez melyről órákig lehetne 
beszélni. Csak felsorolás szintjén 
említek fontos évszámokat. A 
múzeumszobában található iratokban 
részletesen is lehet olvasni az 
eseményekről, 1925-től napjainkig. 
Elődeink szépen összegyűjtötték ezeket. 
Az évszámok mögött rengeteg munka, 
siker kudarc és szeretet rejlik. Elődeink 
kitaposott ösvényét kötelességünk 
széles úttá formálni.  28 éve dolgozom 
itt és második éve vezetem az óvodát. 
Munkatársaimmal mindent meg is 
teszünk azért, hogy így legyen. Egy 
aktív jól dolgozni tudó csapat a miénk, 
aki figyel a másikra és észreveszi a jó és 
rossz napokat egyaránt. Tiszteljük 
egymást a hétköznapokon is. 7-en a régi 
brigád: Bozsik Ibolya, Galvácsi 
Józsefné, Halmainé Velő Erika, Havrilla 
Sándorné, Hérán Imréné, Kiss 
Magdolna, Réti Sándorné, 20-33 éve 
dolgozunk együtt. Az új kollégákat is 
régről ismerjük, hiszen mindketten 
óvodásaink, gyakorlós hallgatóink 
voltak. Emlékszem Szendrei Mariann 
óvó néni éppen 25 éve volt 
nagycsoportos, nem olyan régen 
dajkáltam őt, s most velem dolgozik. 
Bódi Dorina már kicsi korában óvónő 
akart lenni, 21 éve így fogalmazott” 
Magdika óvó néni akarok lenni, sikerült. 
Dobákné Deák Éva szeptembertől 
csatlakozott hozzánk ped. 
asszisztensként dolgozik. Jól ismerjük 
egymást, testületünknek valamennyi 
tagja értékes a maga helyén, mindenki 
kiváló valamiben. Ezt gyermekeink 
kiegyensúlyozott harmonikus fejlődése 

érdekben mindennap fel is használunk. 
Az itt megtanult megtapasztalt dolgok 
élesen élnek bennünk. AZ 
EMLÉKEINK melyek kisgyermek 
korunkból erednek meghatározóak, amit 
akkor tanultunk végigkísérik életünket.  
Robert Fulghum: Már az óvodában 
megtanultam mindent, amit tudni 
érdemes Művében így ír erről. 
Idézem: - Arról, hogyan éljünk?(...) 
Életem legfontosabb viselkedési 
szabályait egytől egyig az óvodában 
sajátítottam el. Az egyetemen a 
bölcsesség nem volt különösebb érték, 
az óvodában azonban annál inkább. 
Íme, amit tanultam: Ossz meg mindent 
másokkal! - Ne csalj a játékban! - Ne 
bánts másokat!- Mindent oda tégy 
vissza, ahonnét elvetted! - Rakj rendet 
magad után! - Ne vedd el a másét! Kérj 
bocsánatot, ha valakinek fájdalmat 
okoztál! -Evés előtt moss kezet! - Húzd 
le a vécét! A frissen sült sütemény és a 
hideg tej tápláló. -Élj mértékkel! 
Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, 
fess, énekelj, táncolj, fuss, játssz és 
dolgozz egy keveset! - Délutánonként 
szundíts egyet! A nagyvilágban 
óvatosan közlekedj, fogd meg a társad 
kezét, és ne szakadjatok el egymástól! 
Ismerd fel a csodát! Ne feledd a 
magocskát a műanyag pohárban: a 
gyökerek lefelé terjeszkednek, a 
növények felfelé, és senki nem tudja 
pontosan, mindez hogyan van, de 
valamennyien hasonlóképpen élünk. 
Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér 
egerek, még a magocska is a műanyag 
pohárban – mind meghalnak egyszer. 
Mi is. - És emlékezz az első szóra, 
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melyet megtanultál –a legfontosabbikra 
– Nézd! 
Minden fontos dolog bennük foglaltatik. 
A szeretet és az alapvető higiénia. Az 

ökológia, a politika, az 
egyenlőség és az értelmes élet. 
Válaszd ki bármelyik pontot, 
fordítsd le bölcs felnőtt 
szavakra, és alkalmazd 
családodra, kormányodra, 
munkádra, egész életedre -
meglátod, bölcsnek és igaznak 
fogod találni. 
Gondold csak el, mennyivel 
jobb volna a világ, ha összes 
lakója süteményt és tejet 
uzsonnázna minden délután 
három órakor, aztán pedig 
fogná a plédjét és szunyókálna 
egy keveset. És milyen jó 
volna, ha az összes kormány 
oda tenne vissza mindent, 
ahonnét elvette, és rendet rakna 
maga után. És akárhány éves is 
vagy, még mindig érvényes a -
szabály: a nagyvilágban fogd 
meg a társad kezét, és ne 
szakadjatok el egymástól.“ 
Az emlékezés olyan, mint az 
élet. Hogyan lehet befejezni 
egy visszatekintést, ami 
folytatódik? 

Talán így: Úgy gondolom, egy 
intézmény jelenéről és jövőjéről 
gondoskodni különleges misszió, annál 
is inkább, met családok, gyermekek 
sorsa, életminősége a tét. Vezetőink az 

elmúlt 25 év során kialakított, 
egyenletesen fejlődő, szakmai 
sikerekben gazdag kollektívát, szakmai 
örökséget adtak át, 
Szeretnénk, ha intézményünk a falu 
büszkesége lenne, ahová jó bemenni, jó 
élni, jó dolgozni, és ahol a legjobb 
gyereknek lenni! Szeretnénk emberi 
tartással, szakmai felelősségvállalással 
megőrizni gyöngyszem óvodánkat 
kolléganőimmel együtt, azon fáradozni, 
hogy olyan óvodában játszhassanak, 
nevelkedjenek, tevékenykedjenek, ahol 
MINDEN az Ő érdeküket, fejlődésüket 
szolgálja.  
Wass Albert így ír erről: Minden 
talajban megterem valamiféle virág./ 
Minden napnak van valamilyen öröme./ 
Neveld rá a szemed,/ hogy meglássa 
azt!" Nézd! 
Mi igyekezünk meglátni minden nap a 
jó dolgokat. A nyílt napok remekül 
sikerültek. A karácsonyi készülődést, a 
várakozást, emlékezetessé tette a 
Mosolyklub megható “betlehemi 
ajándéka”. A közös gyertyagyújtás 
karácsonyt idézett szívünkben, még 
akkor is, ha a gyertyaláng nem 
egyszerre melegített mindannyiunkat. 
Eredményes, szép évet zártunk. 
Köszönünk minden figyelmet, 
szeretetet, támogatást, ami felénk 
irányult.

 

Rövid óvoda történetünk 1955-től 
1955-1972 Horváth Endréné volt az óvodánk vezetője. 
1972-ben Majer Jánosné vette át az óvoda vezetését. 
1983-1988 között a tsz irodában működött az óvoda. 
1985-ben elkezdődött az új óvoda építése. 
1987 májusában Dancsó Antalné nyugdíjba vonul. 
1988-ban Horváth Endréné Magdika óvó néni nyugdíjba 
vonul. 
1988. aug. 20-án ünnepélyes keretek között átadása kerül az 
új óvoda.  
1989-ben a kerítése is elkészül az óvodánknak. 
1989. szeptember 21-én Májer Jánosné Piroska óvó néni 
nyugdíjba vonul. Szelei Ferencné veszi át az óvoda vezetését. 
1992-ben elkészültek az udvari fa játékaink. 
1993-ban a II. Esztétikai Tanácskozás helyszíne volt óvodánk 
30 fő vendég óvónővel. 
1994-ben Dajkáink elsők között szerezték meg a 
szakképesítést. 
1988-1998 között az általános iskolával közös vezetés alatt 
működtünk. 
1998-2005 között óvodánk önálló intézmény lett. Saját 
arculat, nevelési program, gyönyörű környezet került 
kialakításra. 
2000-től veszünk részt a Comenius minőségbiztosítási 
programban. Ugyanebben az évben nyílt meg a Múzeumi 
szoba. 
2003-ban hoztuk létre Alapítványunkat, valamint kezdte meg 
működését a Só szoba Szelei Ferencné kezdeményezésére. 

2005-ben óvodánk felvette a Vackor Művészeti Óvoda nevet, 
és létrejött a Tiszakürttel közös Intézmény Fenntartói 
Társulás Turóné Guba Anna igazgatónő vezetésével. 
2008-ban volt a 20 éves évfordulónk. Megtörtént a 
nyílászárók részleges cseréje is. 
Bekapcsolódtunk Óvodai  IPR pályázatba, melyen azóta is 
részt veszünk. 
2009. XV. Országos Esztétikai Tanácskozás Szakmai Nap 
nálunk került megrendezésre. 
2012-ben Intézményvezetőink nyugdíjasok lettek: Szelei 
Ferencné Erzsike óvodavezetőnk és Turóné Guba Anna 
igazgatónőnk is megkezdte megérdemelt nyugdíjas pihenését. 
2012 szeptemberétől Havrilla Sándorné az óvoda 
tagintézmény-vezetője, az igazgatónő Mészáros Mária lett. 
2013 januárjától ismét önálló intézmény lettünk. 
Intézményvezető Havrilla Sándorné. Az intézmény 
fenntartója a Csépai Önkormányzat. 
2012-ben felújítottuk 2 csoportszobánkat. 
2013 őszén megújult az udvar, felújításra, minősítésre 
kerültek az udvari játékok. 
2013. szeptember 1-től testületünk tagjai: Havrilla Sándorné 
óvodavezető, Kiss Magdolna vezető helyettes óvónő, 
Bozsik Ibolya óvónő, Bódi Alexandra Dorina óvónő, Réti 
Sándorné óvónő, Szendrei Mariann óvónő, Galvácsi 
Józsefné dajka, Halmainé Velő Erika dajka, Hérán 
Imréné dajka. Dobákné Deák Éva szeptember 1-től 
pedagógiai asszisztensként dolgozik nálunk 

Havrilla Sándorné 
óvodavezető



RÉGMÚLT IDŐK KÉPEI 

Tantestületünk 25 éve… és ma 


