
Az óvoda története és helyzete 
 

Kontesz Józsefné 

 

Hosszú éveken át a gyermekek felügyeletét 6 éves korukig úgy oldot-

ták meg a szülők, ahogy tudták.  

1949. május 8-án a nyári szezonmunkák idejére napközi otthont létesí-

tettek, mely a tanévkezdés végéig működött. A "rohammunkával" felépített 

gyermekmegőrző helyét sajnos nem ismerjük. Az iskolában nem lehetett, 

hiszen ott még folyt az oktatás. 23 gyermek teljes ellátást, napi háromszori 

étkezést kapott.
1
  

1957-ben szintén hasonló ellátást kaptak az óvodáskorúak a belterületi 

iskolában. A két hónapig tartó "óvoda-napközit" Sárhegyi Károlyné tanítónő 

vezette. A költségeket a község fizette.
2
  

Már 1949-ben lehetett olvasni az első ötéves terv csengelei elképzelé-

seiről. Sok minden más mellett beígérték a napköziotthonos óvodát is, de 

erre még elég sok évet kellett várni.
3
  

Egyre több anya kényszerült munkát vállalni üzemekben, hivatalok-

ban, távol otthonuktól. A GYES bevezetése könnyített a problémákon, de 

mi legyen a 3-6 évesekkel? Megszületett a döntés: a mi kis falunknak is 

szüksége van óvodára. 

A tettek mezejére lépve a helyi MGTSZ építőbrigádja 1973-ban el-

kezdte az építkezést és 1974. május 1-jén ünnepélyes keretek között átadás-

ra került az óvoda. Már másnap birtokukba vehették a gyermekek új biro-

dalmukat. 

A kicsinyek Kerekes Józsefné vezető óvónő, Tóth Józsefné és Bella 

Lászlóné óvónők, Bitó Mária és Süli Sándorné dajkák, Joó Mihályné óvodai 

kisegítő védőszárnyai alatt nevelkedtek, s fogyasztották a Magony Meny-

hértné és Toldi Józsefné szakácsnők által készített finomságokat. Az iskolai 

és szociális étkeztetés megoldatlanságára tekintettel 1998-ban elhatározták 

az óvodai konyha és étterem bővítését 18 millió forintos költséggel.
4
 A hat 

hónapig tartó építkezés ideje alatt óvodásainkkal Kiss Ferenc vendéglőjében 

ebédeltünk. A tízórait, uzsonnát otthonról hozták  a  gyerekek,  s  figyelnünk 

 
279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Óvodai csoportkép 1974-ből (fotó: Tóth Istvánné) 
 

 
 

Az óvoda dolgozói 1975-ben (fotó: Tóth Istvánné) 
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kellett arra, hogy az elemózsiát beosszák a két étkezésre. A 3.850.000 Ft-os 

önkormányzati önrésszel elkészült konyha, ebédlő felavatására 1999. május 

15-én került sor, maximum 300 főre való főzési engedéllyel.     

Az épületet kísérletképpen könnyűszerkezetű elemekből készítették. 

Már az első három évben igen sok költséggel járó, hosszan tartó javítási 

munkálatokat kellett végezni, ami az óvoda működésében zavarokat oko-

zott. A kísérlet hátrányait még napjainkban is "élvezzük". 

Az álmennyezetet minden évben tűzgátló folyadékkal kellett bekenni. 

1992-ben Árvai Kálmán brigádja lecsiszolta és tartós tűzgátlóval lefújta, de 

néhány helyiségben szinte azonnal lepergett. Ezt 1993 nyarán a vezető óvó-

nő kijavította. A szigetelés hiánya miatt éveken keresztül a padlásra szökött 

a meleg a réseken, pocsékolva a fűtőolajat. A szobákba be lehetett látni 

fentről. 2000-ben az álmennyezetre díszburkolatot ragasztottak, ami nem 

váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Rövid idő alatt kezdtek leválni a la-

pok, s egyre-másra potyogtak le. A plafon egyre hullámosabb formát mutat, 

ez is egyik kiváltó oka a vedlésnek. A málladozó borítólapokat már sze-

geléssel rögzítik. 

Az épület nagyságát, beosztását az akkori és a közeli évek várható 

gyermeklétszámához viszonyítva tervezték meg. Ötven gyermekkel számol-

tak, így 2 csoportszoba és egy étkező szoba került kivitelezésre. Sajnos sen-

ki nem gondolt arra, hogy a távolabbi jövőben esetleg több gyerek születik. 

Voltak olyan évek, amikor 80-90 feletti csemetét nevelgettek az óvónők. Át 

kellett szervezni az óvodát 3 csoportossá és 1979-ben még 2 óvónőt, 1 

dajkát alkalmazhattak. Az étkezőből csoportszoba lett, de kis mérete miatt 

kevés a hely. A demográfia hullámvölgye azonban bennünket is elért. A '90-

es években egyre kevesebb gyermek született (például 1995-ben 25, 1996-

ban 13, 1997-ben 15). Ennek következményeként a nyugdíjba vonuló Fran-

ciska dajka néni helyére nem kaptunk újat. Most ismét növekedésnek indult 

a születések száma. 

A vezető óvónő, óvónők, dajkák egy irodahelyiséget kaptak a szemé-

lyes holmik tárolására, a másnapi foglalkozásokra való felkészülésre, hiva-

talos megbeszélések lebonyolítására. A napközben megbetegedő gyerekek 

részére kialakított elkülönítő szobát kellett feláldozni a zavartalan munka-

végzéshez. Mivel nincs raktárunk, mindenfelé tároljuk a szemléltető eszkö-

zöket, szakmai könyveket, egyebeket. 
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Meseelőadás az 1984-es ballagáson (fotó: Tóth Istvánné) 

 

 
 

Mikulás ünnepség 1999-ben (fotó: Nacsa Jánosné) 
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A mindenkori vezető óvónők a hivatalos ügyek intézése mellett gyer-

mekcsoportokat is nevelnek  

1981-ben saját gazdaságvezetőnk lett, előtte hol a vezető óvónő, hol 

az iskola gazdasági vezetője végezte ezt a munkát. 

1991-1992 között végre megépült a pince. Addig egy szolgálati lakás 

bérlőit, pl. Varga Lászlóékat boldogítottuk, az ő pincéjüket használtuk a 

zöldségfélék tárolására. 

Az elavult olajkazánnal sokat bajlódtunk, a leghidegebb napokon le-

állt. A gyermekeket hazavitettük, a távol lakókat (buszosokat) hősugárzó-

val melengettük. 1991-ben bevezették a gázt, s reménykedtünk, hogy nem 

lesz többé nagykabátban tízóraizás. 

Az egész csatornarendszert, az elektromos vezetékeket ki kellett már 

cserélni. Egyre több a javításra, pótlásra szoruló berendezés. A pénzspórolós 

könnyűszerkezet megbosszulta önmagát. 1974 óta többet kellett költeni rá, 

mint egy normális épület esetében. Az eleve rossz konstrukció és a 30 év 

lestrapálása miatt olyan az intézmény állaga, hogy nem éri meg renoválni. 

Jelenlegi vezetőségünk már reálisan gondolkozik, s ha az elkövetkezendő 

időszakban pályázati lehetőség adódik, akkor új óvodát szándékozik építeni. 

Az óvoda fenntartója a Polgármesteri Hivatal, a bérgazdálkodó és 

munkáltató szervünk az Általános Iskola Igazgatósága, anyagilag azonban 

önállóak lettünk 1991-ben, rövid ideig.  

Eleinte voltak patronálóink: a helyi MGTSZ, DÉLÉP, Felgyői Állami 

Gazdaság támogatta időnként anyagilag is az óvodát. Mára már mindet fel-

számolták. 1997-98-ban a Vetter Kft. Mikulásra és Karácsonyra ajándékok-

kal lepte meg gyermekeinket. 

Meglepő és szívet melengető volt, amikor az Eringből hozzánk látoga-

tók apró ajándékokkal kedveskedtek gyermekeinknek. A viszontlátoga-

táskor is gondoltak ránk. Játékot, zsírkrétát, színező füzeteket küldtek az 

óvodának. A mai napig évente 1-2 alkalommal a Zeitlmeier család édes-

ségcsomagokat küld, az óvodások nagy-nagy örömére. Sok szülő egyénileg 

támogatta az óvodát: zöldség-gyümölcsfélék, édesség, játék, írólapok, rajz-

eszközök, munkájuk felajánlásával. 

Elsődleges feladatunk a ránk bízott csöppségek nevelése. Közben a 

kötetlen és kötelező foglalkozásokon alakulnak ki az iskolai tanuláshoz 

szükséges jártasságok, képességek, készségek is - kizárólag  játékos  keretek 
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között. Még vannak, akik az elsajátított versek, dalok mennyiségéből ítélik 

meg munkánkat, holott a gyermek érdeklődésétől is függ, hogy mit, mennyit 

tanul meg, a produktivitástól pedig, hogy otthon mennyit mond el. A Csen-

gelei Alapfokú Művészeti Iskola (korábban HAMMIDO) tanára, Czirokné 

Krizsán Zsuzsanna előképzésben részesíti az iskolába készülő nagycso-

portosokat heti 1-2 alkalommal, ének-zene foglalkozás keretében. 

Nyilvános ünnepségeinket (anyák napja, évzáró-ballagás) az udvaron 

tartottuk. 1995-től 1-2 esetet leszámítva a Faluház tornatermében bonyolít-

juk le ezeket a rendezvényeket.   

1999-ben az Országos Nevelési Alapprogramra épülő Tevékenység-

központú nevelési programot adaptáltuk. Az intézmény vezetője, Heim 

Géza megpályázta a Comenius I. Minőségfejlesztő programot, ezáltal be-

kapcsolódtunk az országos minőségbiztosítási rendszerbe 2002. június 1-től.  

Jó a kapcsolatunk az egészségügyi dolgozókkal. A védőnő és a fog-

orvosnő rendszeresen ellenőrzi az óvodásokat. Sokáig dr. Pálinkás Pál 

gyermekorvos évente egy alkalommal eljött és elvégezte az iskolába menők 

iskolaérettségi vizsgálatát. De nem csak az ő testi fejlettségüket, hanem 

mindegyik gyermek egészségi állapotát megvizsgálta. Ha kellett, beutalót 

adott szakrendelésre, gyógyszert írt fel. Amikor már 2 háziorvos praktizált 

községünkben, a gyermekorvos helyett ők látták el ezt a feladatot, a saját 

körzetükbe tartozókat vizsgálták meg. Ez a felemás helyzet normalizálódott, 

Rényiné dr. Torontáli Renáta végzi az összes gyermeknél ezt a munkát, mint 

az intézmény üzemorvosa.  

A tanyavilágból több gyermek csak autóbusszal tud eljutni az óvo-

dába. Korábban iskolások kísérték őket a megálló és az óvoda közötti 

útszakaszon. A balesetmentes, fegyelmezett közlekedés érdekében az óvó-

nők és dajkák átvállalták ezt a feladatot. Elismerés illeti a sofőröket, akik 

felnőtt felügyelete nélkül szállítják szinte háztól házig a csöppségeket, és 

felelősségteljes munkájuk mellett még barátkoznak is velük. 

Az óvoda felett elszállt időt az is jelzi, hogy az egykori csetlő-botló 

apróságok ma már a saját kicsinyeiket bízzák ránk. 

*   *   * 

Vezető óvónők voltak: Kerekes Józsefné (1987-ig), Bozóné Molnár 

Éva (1987. jan. 2. - aug. 31.), Csúriné Takó Mária (1987. szept. 1. - 1989. 

jan.  8.),  Tóth  Józsefné  (1989.  jan.  9. – 1995.  jún. 15.), Mészáros Aranka  
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(1995. jún. 16 - 1996. jún. 15.). 

Jelenlegi vezető óvónő: Tóth-Andorné Farkas Éva (1996. jún. 16-tól)  

Óvónői munkakörben dolgoztak: Bella Lászlóné, Puskás Béláné, 

Ágoston Ilona, Kurucz Rozália, Almási Eszter, Csókási Tiborné, Gémesné 

Deák Etelka, Törköly Aranka, Czifra Ildikó, Virág Éva, Nagy Zsuzsanna, 

Béres Anikó, Czombos Mónika, Fekete Andrea, Novákné Vízhányó Erzsé-

bet, Agárdi Ildikó (közülük többen munka mellett szereztek diplomát). 

Az 1980-as évek elején óvónőket helyettesítettek (pl. tanulmányi sza-

badság ideje alatt): Papp Istvánné, Igács Jánosné, Dorogi Gézáné.  

Jelenlegi óvónők:  Tóth Józsefné, Kontesz Józsefné, Varga Györgyi (a 

GYED-en lévő Pigniczki Tiborné helyett). 

Gondozónő: Györfiné Vincze Gyöngyi. 

Dajkák voltak: Bitó Mária, Sisák Jánosné, Süli Lajosné, Forgó Sán-

dorné, Süli Sándorné, Tóth-Andor Józsefné. 

Jelenlegi dajkák: Csíkos Józsefné, Farkas Lászlóné (Forgó Gyuláné 

betegsége idején). 

Kisegítő volt: Joó Mihályné. 

Élelmezésvezető volt: Túri Lajosné, Novákné Vízhányó Erzsébet. 

Jelenlegi élelmezésvezető:  Csókási Gabriella. 

Szakácsnők voltak: Magony Menyhértné, Toldi Józsefné, Szabó Jenő-

né, Gácser Antalné, Pölös Józsefné, Forgó Sándorné. 

Jelenlegi szakácsnő: Szabó Tiborné. 

Jelenlegi konyhai kisegítők: Baginé Sebők Rozália, Merschdorf Ibo-

lya, Hegedűs Tiborné (Mihályiné Lantos Erika kismama helyett), Tóth 

Katalin (a GYES-en lévő Lestákné Csíkos Gyöngyi helyett). 
 
 

                                                           

Források: 
1
 Csengelén rohammunkával építették fel a napköziotthont (Délmagyarország 1949. máj.  

   21., p. 6.); Hat nyári napköziotthon a szeged környéki tanyaközpontokban (Délmagyaror- 

   szág  1949. jún. 8., p. 7.) 
2
 Papp Istvánné: A csengelei közoktatás története VI. (Csengelei Krónika 1993. november,  

   p. 2.) 
3
 Átokháza napköziotthont, bölcsödét, kutat, Alsó-Csengele népfürdőt, fedeztető állomást  

   kap az ötéves terv során (Délmagyarország 1949. máj. 10., p. 6.) 
4
 Törköly Aranka: Önkormányzati ülés (Csengelei Krónika 1998. okt. 15., p. 374-379.) 
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