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Csókai Óvoda
Pápa, Veszprémi u. 9.

A város legrégebben működő óvodáját szeretném bemutatni, amely nemrég ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját.
1933 szeptemberében ezt írta a Dunántúli Protestáns lap:
„- Óvodaavatás - A Kerkapoly-Bodor Alapítvány kamataiból létesült pápai református óvodát szeptember 10-én 

délután avatták fel, illetőleg adták át magasztos rendeltetésének, bensőséges ünnepély keretében. Az avatóbeszé-
det Ólé Sándor lelkész tartotta, aki hálás szavakkal emlékezett meg a nagylelkű alapítókról: Kerkapoly Károlyról, volt 
pénzügyminiszterről, édesanyjáról, Bodor Zsuzsannáról, valamint dr. Antal Géza püspökről és Balogh Jenő főgondnokról, 
akik hathatós közbenjárásukkal kieszközölték az alapot kezelő közoktatásügyi minisztertől a pápai református gyülekezet 
számára az alapítvány 45.000,- pengőt kitevő kamatát.

 A szép ünnepély a himnusszal záródott, s másnap bevonult 65 ember-palánta, hogy Moravecz Vilma óvónő vezetése 
alatt fogékonnyá tegyék lelküket minden jó és szép befogadására.”

Pápa legkorszerűbb óvodája volt akkor, és felekezeti hovatartozás nélkül nyerhetett elhelyezést minden gyermek. A 
felvételre jelentkező szülő nagyon örült, ha ide kerülhetett a gyereke.

Az óvoda két foglalkoztatóból, egy WC, mosdó helyiségből, folyosó, pihenőszoba és pincerészből állt.
Folyóvíz volt az épületben, de mosdókagyló nem, ezért mosdótál szolgált a gyermekek mosdatására. Fűtés csak a 

termekben volt. Az óvodához egy 43 m2 alapterületű szolgálati lakás is épült. 
Az óvónők államsegélye ekkor évi 1158 pengő volt, helyi javadalom 720 pengő, a dajkatartási átalány évi 300 pengő.
Az óvónők jogait és kötelességeit a „díjlevél” rögzítette.
Abban az időben a statisztikai lapokat meghatározott színű, és gondosan ellátott csomagolásban a magyar királyi 

belügyminisztériumba kellett eljuttatni.
A felekezeti óvodák rózsaszínű, az állami óvodák fehér, a községiek, a vármegyeiek zöld, a társulati és a magánóvodák 

sárgaszínű lapot töltöttek ki. Az akkori vezető óvónő rendszeresen rózsaszínű statisztikai lapon jelentette az adatokat.
A feljegyzések szerint 1933-1939 között sem a felszerelésben, sem az óvoda személyi ellátottságában nem állt be változás.
1939. szeptember 1-től – 1940. augusztus 31-ig nem működött az óvoda, a hadiállapot miatt.
1940. szeptember 1-től – 1944 májusáig változó létszámmal, néha csak 10 gyermekkel, de üzemelt az óvoda.
Ahogy a front húzódott nyugat felé, már nem volt érdemes az óvoda kapuit kinyitni, mert a szülők nem engedték el 

maguk mellől a kicsiket. Az óvoda pincéjét légoltalmi céloknak alakították ki, és a környékbeliek riadók alkalmával ide 
menekültek.

1944. május 29-től katonai célokra foglalták le az épületet. Rövid 
ideig a pápai Tanítóképző épületeként funkcionált, majd kórháznak 
minősítették. 

Az óvoda épülete, bútorzata ezekben az években nagyon tönkre 
ment, és Moraveczné a környék Vilma óvó nénije emberfeletti erőket 
mozgósított meg, hogy az óvoda olyan állapotba kerüljön, hogy az 
óvodások újra itt játszhassanak. Összefogásra sarkalta a környékbelieket, 
az ismeretlen vállalkozókat, akik szabadidejükben üvegezték az 
ablakokat, hordták a szemetet, újították fel a bútorokat és 1946. április 
23-án ismét óvodások vették birtokukba az óvoda termeit.

Az államosításig, napközis ellátás hiányában 11órakor a szülők 
hazavitték gyermekeiket ebédelni Az ebédszünet 1óráig tartott. 

1949-ben nyugdíjazták Moravecz Imrénét. Az óvoda élére Kondor 
Mária került, aki fiatalos lendülettel, óriási munkabírással, rendelkezett, és aki fogékony volt az új eszmékre, a szocialista 

pedagógiai irányzatokra. 
Anyagi fedezet hiányában a kopott, tönkrement régi bútorokat az 

asztalos munkát értő apukák varázsolták újjá. A Szülői Munkaközösség 
által varrt babák sorakoztak a játékpolcokon, a szülők az óvoda kertjét 
minta kertté alakították.

Mária néni irányításával a dolgozók, és szülők esténként összejöttek az 
óvodában, varrtak, beszélgettek, előadást hallgattak a gyermeknevelésről, 
együtt készültek ünnepélyeikre. 

Ez az óvoda 1949 – 1952 között sokat fejlődött, a környékről 
tapasztalatcserére, bemutató foglalkozásokra jöttek az óvónők. 

1951-ben sikerült kétcsoportos óvodává fejleszteni: 
„3 év alatt csak annyit dolgoztam, mint ahogy akkor mindannyian 
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tettük, akik munkára és gyermekszeretetre nevelődtünk. A gyermekek között töltött éveim legkedvesebb emlékei közé 
tartoznak a pápaiak!” - emlékezik vissza nyugdíjasként Kondor Mária.

1953. június 1-én Máté Istvánné vette át az óvoda vezetését, és sikerült a napközis étkeztetést megszerveznie. A közös 
iskolai-óvodai konyháról a dajkák kiskocsival, télen szánkóval szállították az óvodába az ételt. Mivel ez nagyon fárasztó volt, 
ezért a város Oktatási Osztálya megoldásként férfi munkaerőt vett fel, aki triciklivel végezte az ételszállítást.

Ebben az időben a két csoportba 50-60 gyermek járt. A Városi Tanács Pénzügyi Osztálya biztosította, hogy a 
„szükségteremből” egy 20 m2-es csoportszobát és egy melegítő konyhát választottak le – mert addig a szolgálati lakásban 
melegítették az ételt, mosogatták az edényeket.

A Csókai Óvoda 1954. február 1-től háromcsoportos óvodaként működött, három óvónővel, két dajkával.
Máté Istvánné javaslatára 1955-ben a két nagy és a nagyon kicsi csoportszobából a Pénzügyi Osztály engedélyezte a 

három normál nagyságú terem kialakítását 23-23-24 férőhellyel.
1958-ban négyre emelkedett az óvónők létszáma.
1962-ben 3 dajka foglalkoztatására kapott az óvoda engedélyt, mivel az anyák munkába állása miatt folyamatosan nőtt 

a napközis ellátásra az igény.
1972-t írunk amikor, az óvoda gyermeklétszáma - három csoportban- 91 fő, és ebből 67 gyermek étkezős. Ezért a második 

délutános csoport működését is engedélyezték.
 1973-ban az öltöző helyiséget megnagyobbították, így a keskeny folyosó helyett tágas, világos fűthető helyiséggel 

gazdagodott az óvoda. Korszerűsítették a mosdót, villanybojlert, zuhanyzó fülkét alakítottak ki. A kertben építettek egy 
raktárhelyiséget.

1975 őszén nagyobb összeget fordított a Pénzügyi Osztály az óvoda korszerűsítésére, játékeszközök vásárlására. 
1975-ben függetlenítették Máté Istvánnét, és ekkor hatra emelkedett az óvónők létszáma, a dajkák száma nem változott 

(három fő). A Pénzügyi Osztály 100 ezer Ft erejéig engedélyezte az óvoda külső tatarozását. Ebben az évben csatolták 
hozzá tagintézményként a Kéttornyúlaki Óvodát is.

A beírt gyerekek létszáma 1978-ban 116 fő volt, nagyon sok igényt utasított el az akkori vezető óvónő. 1980-ban 
indíthatták be a harmadik délutáni csoportot.

1981-ben az óvoda részére átadták a szolgálati lakást, majd 1982 márciusától - szeptemberéig elvégezték az óvodabővítést, 
engedélyezték a negyedik csoportban is a gyermekek fogadását.

Folyamatosan 130 gyermeket láttak el 100 férőhelyen. Az új csoportszobába közel 100 ezer forintért vásárolhattak 
bútorokat, eszközöket. A szülők sokat segítettek, csaknem 40 ezer forint értékű társadalmi munkát végeztek. Az 
olajkályhákat cserépkályhákra cserélték.

1984. augusztus 31-én Máté Istvánnét nyugdíjazták, az óvoda vezetésével Molnár Lászlónét bízták meg. Az óvoda tovább 
szépült, de az anyagi fedezet egyre szűkösebb lett. 

Az 1990-es évek végén egy óvodai körzetet alkotva, a Fáy András lakótelepi Óvoda, a Jókai utcai Óvoda, a Kéttornyúlaki 
és a Csókai Óvoda óvónői kidolgozták az „OKOS SZÓVAL, TÜRELEMMEL” Helyi Óvodai Nevelési Programot, melyben 
megfogalmazták szakmai hitvallásukat.

2000-ben Molnár Lászlóné elköltözött a városból. Varga Zoltánné, Pergerné Kiss Erzsébet, Magvasiné Sebestyén 
Zsuzsanna, Csákvári Judit váltották egymást az óvoda vezetésében. A jelenlegi tagóvoda-vezető Győriné Füstös Katalin.

A sikeresen megnyert Új Magyarországért vidékfejlesztési pályázat 
lehetővé tette, hogy az óvoda nagyon rövid idő alatt megújuljon. A 
tényleges munkálatok 2009. június 15-én kezdődtek.

Az óvoda több mint 100 m2-rel bővült. Kialakítottak só-szobát, 
logopédiai, egyéni fejlesztéseket szolgáló helyiségeket, mosókonyhát, 
tornatermet, tornaszertárt és egy új csoportszobát. Felújították a vizes 
blokkokat, a világító berendezéseket, korszerűsítették a fűtést, a melegvíz-
ellátáshoz napkollektorokat helyeztek fel, kicserélték a nyílászárókat. 
Megvalósult az óvoda 
akadálymentesítése. 

2009. szeptember 
1-én a dolgozók, a 
gyerekek és a szülők 

birtokukba vehették a felújított óvodát.
Az óvoda kollektívájával is megújulásra törekszünk. A családdal 

szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, a gyermeket 
életkori sajátosságainak, egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételével 
segítjük, úgy hátrányai leküzdésében, mint képességeinek, tehetségének 
kibontakoztatásában.

Nyugodt, családias légkörben, a gyermekek egyéni képességeinek 
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megismerésére, differenciált fejlesztésére törekszünk.
Legfontosabbnak tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat nálunk. Csoportszobáink tágasak, bútoraink, 

berendezési tárgyaink esztétikusak, a gyermekek igényeit kielégítik. Rugalmas napirendet dolgoztunk ki, melyben több 
időt biztosítunk a játékra, szabadlevegőn tartózkodásra, kirándulásra. 

Négy vegyes életkorú óvodai csoportunkban 25-26 fő a 
gyermeklétszám. Csoportjaink: Csiga-biga, Katica, Mackó, Süni. 
Csoportonként két óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Öt 
dajka és egy karbantartó segíti munkánkat.

Az óvoda a szülők felé nyitott, ünnepek, rendezvények alkalmával 
betekinthetnek gyermekeik óvodai életébe. Jeles napok alkalmával 
csoportjainkban rendszeresen szervezünk játszódélelőttöket, ahol 
az óvónők irányítása mellett a gyermekek együtt tevékenykednek a 
szülőkkel, nagyszülőkkel. Az óvodai ünnepek előtt a gyermekeknek 
meglepetés ajándékot készítünk a szülőkkel. 

Szeretnénk, ha a szülők partnereink lennének ötleteikkel, javaslataikkal 
az óvodai élet színesítésében.

Az óvoda fennállásának 75. évfordulóján is együtt ünnepeltünk a 
szülőkkel, nagyszülőkkel, dédszülőkkel. A két napos rendezvényen játszóház, közös játékok, faültetés és születésnapi torta 
felvágása szerepelt a programban.

A kisgyermekhez közel álló kultúra megismerését szolgálják a zeneiskolai tanárok „kiskoncertjei”, a bábelőadások, a 
színházlátogatás, a komolyzenei válogatásokkal való ismerkedés. Bevezetjük őket népi kultúránkba: a magyar néptánc 
világából szakképzett tánctanár adja át tudását a gyerekeknek. A tánc formálja egymáshoz való viszonyukat, megtanulnak 
a tánc nyelvén érzéseket kifejezni.

Fontosnak tekintjük annak a környezetnek a megismerését, ahol élünk, ahol mindennapjainkat töltjük.
A gyerekekkel megismertetjük szűkebb környezetüket, ezért gyakran felkeressük a városban található múzeumokat, 

könyvtárat és kiállításokat.
Feladatunknak tartjuk megőrizni, védeni, átadni azt az értéket és szépséget, amit évmilliókon át a természet ránk hagyott. 

Eközben kötelességünk fejlődni, az életünket jobbá tenni, a gazdálkodásunkat, a környezetünk védelmét másképpen, 
más rendszerben megélni. Ami jó a világnak, az jó lesz nekünk is. A természet megbomlott egyensúlyának helyreállítása 
mindannyiunk feladata, és ki más is segíthetne a természet megmentésében, ha nem a gyerekek. Fontosnak tartjuk, hogy 
a gyerekeket olyan hatások érjék az óvodában, amelyek környezetük kutatására és felfedezésére ösztönzik őket.

A 2008-2009-es nevelési évben megfogalmaztuk, hogy kiemelt feladatként kezeljük a környezeti nevelést, a 
környezetvédelmet, az állatok és növények védelmét. Az óvodáskorban kell megalapoznunk a vonzódást a természet iránt, 
s ekkor kell kialakítanunk azoknak a szokásoknak a körét, amelyek szilárd alapot adhatnak a további életkorukhoz. 

A gyermekeket megtanítjuk „látni”, megfigyelni.
„Aki gyermekkorában meg tanult látni… az sok- sok év múlva, ha 

rosszkedvűen vagy bánattal sújtottan jár az úton, meglátja a zöld fűben 
a sárga kankalin ragyogását vagy a fecske röptének eleganciáját, és máris 
szebbnek látja a világot.” Hermann Alice 

A természet mindig új, érdekes helyzeteket teremt, lehetőséget ad a 
megszokottól eltérő megoldásokra. A természeti környezet gazdagsága 
kifogyhatatlan tárháza játéknak, alkotásnak, munkának. A természet nagy 
körforgása, az évszakok egymásutánisága a meghatározó alapegység a 
nevelésünkben, nagy hangsúlyt fektetünk a természet ünnepeire, jeles 
napokra, a gyerekekhez közel álló Zöld Napokra, melyeket Helyi Óvodai 
Nevelési Programunk tartalmaz.

Az óvodás gyermek 
sajátossága az 

érzelmek dominanciája, ezért olyan helyzeteket teremtünk, amelyben 
szinte beleszeretnek a természetbe. Amit szeret, azt védi is! Ami fontos 
lesz a számára, az már érték, így ha a környezetünkben megláttatjuk a 
szépet, a gyerekeket pozitív élményhez juttatjuk, akkor vágyódik arra, 
hogy ezt az élményt újra átélje. 

Környezettudatos magatartásunk és környezetbarát életvitelünk 
modellálásával olyan szokások, szokásrendszerek kialakítását tudjuk 
elindítani, amely begyakorlása után, az élő természet tiszteletében 
fejeződik majd ki. A gyerekekkel megismertetjük azt a viselkedés módot, 
amely ahhoz szükséges, hogy ne zavarjuk meg a természet nyugalmát 
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jelenlétünkkel. Mi oda vendégként megyünk, nagyon vigyázunk arra, hogy csak a lábnyomunkat hagyjuk ott, és azt hozzuk 
csak magunkkal, amit a természet elpotyogatott.

A környezeti nevelés igazi terepe a szabad természet. Ezért semmi mással nem pótolható szerepe van egy sétának, egy 
kirándulásnak. A tanév során több alkalommal elvisszük a gyerekeket kirándulni, a közeli Természetvédelmi Területekre 
/Kupi Erdei Iskola, Szarvaskő-vár Döbrönte/. Már korábban felkutattuk azokat a helyeket a közelben, ahol a háziállatok 
természetes helyen történő megismerésére, megfigyelésére kaptunk lehetőséget.  Minden csoport választott az óvoda 
közelében fát, bokrot. A „mi fánk”, „mi bokrunk,” amit minden évszakban megfigyelünk, a visszatérés, a ráismerés, az 
újrafelfedezés megsokszorozza tudásukat. 

Közvetlen környezetünk értékei közül kiemelkedik a Várkert, amely állandó kiránduló helyünk, ahol hagyjuk, hogy a 
gyerekek maguk fedezzék fel a nekik tetszőt, és hagyjuk megfogalmazni érzéseiket, első benyomásaikat. A gyerekeket a 
mindennapok során tudatosan neveljük arra, hogy a körülöttünk lévő természeti kincseket, hogyan tudjuk gazdaságosan 
felhasználni, mérsékletesen fogyasztani. Apró lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a gyerekeket, velük együtt a 
családjukat is rávezessük a „zöld útra”. 

 
A fenti pályázat sikeres elnyerése nemcsak az épület felújításához, 

hanem energiatakarékos fényforrásokhoz, gazdaságos fűtéshez, 
napkollektorok elhelyezéséhez, szelektív szemétgyűjtő sziget 
kialakításához, komposztáló hely megteremtéséhez, tanösvény 
létrehozásához is lehetőséget biztosított. Önkormányzatunk nagy anyagi 
támogatást adott ehhez a megújuláshoz. Mi, az óvoda nevelőtestületével, 
dolgozóival arra törekszünk, hogy a megszépült, korszerű eszközökkel 
gazdagon felszerelt óvodában a szakmai munkánk is megkapja 
elismerését. Tudatosan készülünk, pályázunk a Zöld Óvoda címért. 
Pályázati anyagot adtunk be a Madárbarát Óvoda cím elnyeréséért. Részt 
vettünk már több, ehhez kapcsolódó pályázaton: 

A környezetvédelem gyerekszemmel- semmiből csináltunk valamit 
/újra hasznosítás/, az Európai Erdők Hete rajzpályázaton sikeresen 
szerepeltünk, „Építs madáretetőt Rupert macival” c. madáretető készítés pályázaton szép és ötletes madáretetőkkel vettünk 
részt.

Közös megfigyeléseink alkalmával megéreztetjük a természet szépségét, bemutatjuk a környezetvédelem és a 
környezet higiéné szerepét az ember és más élőlény szempontjából. A természetet szerető, ismerő gyermekből válhat csak 
természetvédő, környezetvédő ember. Mai természetidegen, természetpusztító világunkban csak ez lehet a kivezető út. 

Olyan nemzedékre van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.
 
„Csak a meleg fészekben segíthetjük kifejleszteni a fiókák legmélyebben lapuló képességeit, s innen bátran szét is 

tudnak tekinteni a nagyvilágban anélkül, hogy mindig minden kellemetlenséget saját bőrükön éreznének. S, ha majd eljön 
a szárnypróbálgatás ideje, az önálló repülés, akkor azzal a nyugalommal engedhetjük útra a kismadarakat, hogy van náluk 
útravaló.” / Üzen a természet /

Ehhez kívánunk mi mindent megtenni a Csókai Óvodában.
Győriné Füstös Katalin a Csókai Óvoda tagóvoda-vezetője
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Erzsébetvárosi Óvoda
Pápa, Kisfaludy u. 20.

Óvodánk múltja 
Óvodánk elődjét 1928-ban a Perutz-Testvérek alapították, akik a szövő és fonó üzemeikben dolgozó munkásoknak 

munkáslakásokat, kulturális és szociális létesítményeket is építettek.
A mai épület először kultúrház volt és a vele egy telken lévő másik épületben csecsemőket és nagyobb testvéreiket is 
fogadták.

Korábbi feljegyzésekben olvasható, hogy a Textilgyár elődje a 
Perutz-Testvérek Textilgyára néven 1901.03.10-én került bejegyzésre. 
Megépülése és termelésének fellendülése után 1914-ben 
munkáslétszáma 450 fő volt. A gyár 1928-ban „napközi gyerekotthont” 
épített.

(A textiliparban 1930-ban 885-en dolgoztak.)
1939-ben új cég alakult: Pápai Textilgyár néven.
(Itt 1943-ban 900 fő dolgozott.)
A Pápai Textilgyár Napköziotthonos Óvodája, Bölcsődéje napirendjében 

alkalmazkodott a szülők munkarendjéhez, akik három műszakban 
dolgoztak.  Így érkeztek már kora reggel 5.15-kor is gyermekek az 
óvodába, s akik 

délutánra mentek dolgozni, azok a gyermekeiket este 22 óra után vitték 
haza. Nehéz időszak volt ez, hisz a gyermekeknek is volt éjszakai és 
nappali műszakjuk. Azok, akik korán reggel érkeztek még bóbiskoltak 
egyet, amíg társaik később megérkeztek, és indult az óvodai tevékenység. 
Akik pedig délutánra érkeztek, azokat vacsora után le kellett fektetni, és 
amikor a szülő megérkezett, fel kellett ébreszteni. A meglehetősen nehéz 
időszakot egy kicsit könnyebb követte, amikor a szülők, hogy tudjanak 
vigyázni a gyermekeikre este, és éjjel, igyekeztek váltott műszakban 
dolgozni, és „csak” este 19-óráig vették igénybe az óvodai ellátást.

A gyermekek étkeztetése a bölcsőde épületében működő konyháról 
történt, ahonnan az óvodások is friss, finom ételeket kaptak. (Reggeli, 
ebéd uzsonna és vacsora.)

A gyermekintézmény külön mosókonyhájában mosták, vasalták a 
gyermekek törölközőit, takaróit, ágyneműjét, és a bölcsődések intézményi cserejátszóruháját is.

A textiles gyermekintézményben nemcsak a Textilgyár, hanem a Húsipar és az Elekthermax dolgozóinak gyermekeit 
is fogadták. A térítési díjat a független státusban dolgozó vezető óvónő számolta ki havonta, és továbbította a gyárban 
működő osztályra, ami a szülők béréből került levonásra, ill. csekken befizetésre. 

Az üzemi orvos naponta ellátogatott az intézménybe, s a szülők kérése alapján, (vagy a napközben megbetegedett 
gyermeket is) megvizsgálta, gyógyszert írt fel.

A textilgyári óvodában dolgozó óvónők is részt vettek a városi rendezvényeken, továbbképzéseken, de szoros kapcsolat 
fűzte őket a fenntartóhoz, a gyár által szervezett programokhoz is. A gyár vezetői figyelembe vették a pedagógusok 
jelzéseit, kéréseit, s igyekeztek a tárgyi és személyi feltételeket maximálisan biztosítani az óvoda működéséhez.

A 70-es években az óvoda négy csoportszobával, 116 férőhellyel üzemelt, azonban a kiszolgálóhelyek száma a csoportok 
számához kevés volt. Kezdetben egy folyosó-öltöző és mosdó – WC helyiség (8-as kép) állt rendelkezésre, ami a napirend 
gondos egyeztetését tette szükségessé, de nagyfokú toleranciát is megkövetelt az óvónőktől, dajkáktól, gyermekektől 
és szülőktől egyaránt. Az óvónők feladataikat a házirendnek megfelelően, a rendtartásban, valamint a csoportnaplóban 
megtervezettek szerint látták el. 

Az óvodaudvar viszonylag tágas volt, füves és szilárd burkolattal, napos és árnyas helyekkel, három homokozóval, udvari 
játékokkal, eszközökkel rendelkezett, így lehetővé tette a gyermekek szabadban foglalkoztatását is.

A csoportszobák a magas gyermeklétszám miatt szűknek bizonyultak a rendezvények számára is, így az óvoda mellett 
található Textiles Művelődési Ház gyakran benépesült, amikor óvodai, tanévzáró ünnepélyt tartottak a csoportok a 
színpadon, a szülők pedig megnézhették gyermekeik szereplését.

A gyermeklétszám emelkedésével egyre sürgetőbbé vált a második közlekedő-öltöző és mosdó-wc helyiség kialakítása.
1978-ban az óvoda épületében lévő magánlakás kiváltásával a Textilgyár vezetése megoldotta, hogy egy új csoportszobát, 

irodát, s a régi folyosószerű csoportszobából öltözőt lehessen átalakítani. Így enyhült a zsúfoltság, s sikerült az oktató-
nevelő munkához szükséges tárgyi feltételek közül néhányat megoldani. Átalakításra került a konyha, fektető tárolók 
kialakítására került sor, valamint étkezőedények, játékok, csoportszobai bútorok, ágyneműhuzatok vásárlásával bővült a 
tárgyi eszközkészlet, tovább gyarapodott a játszóudvar felszerelése is.
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1979-ben a beírt létszám 145 fő volt – 116 férőhelyre. 1980-ban a beírt létszám 153 fő volt – 116 férőhelyre. 
Az óvodai felügyelő 1978 májusában tett látogatása jegyzőkönyvében a következő olvasható:

Négycsoportos, 116 férőhelyes üzemi óvoda.
Beírt gyermek: 135 fő
A dolgozók száma: 9 óvónő, 5 dajka
Az óvónők közül:3 képesített, 4 képesítés nélküli, továbbtanuló 2 fő
Nyitva tartás: 5,30-22,30-ig, napi 17 óra.

A Textilgyári Óvoda és Bölcsőde, valamint a Művelődési ház továbbra is szoros kapcsolatban állt. A telefon a bölcsődével 
közös használatú volt. Nagy fejlődésnek számított, amikor az olajfűtéses kályhákat az intézmény gáz-központifűtésre 
cserélhette, ami egyenletes meleget, tiszta levegőt, nagyobb teret, s esztétikusabb környezetet eredményezett. 

A fűtőkazán a Művelődési Házban került elhelyezésre, s így a három intézmény fűtését egy fűtő alkalmazásával oldotta 
meg a vezetés.

A Textilgyári Bölcsőde megszűnésével, az óvoda épülete mellett lévő mosókonyha óvodai tálaló konyhává alakulhatott át, 
s a régi tálaló konyha helyén felnőtt öltözőt, a mosogató-tálaló konyha helyén pedig tárolót és mosásra, vasalása alkalmas 
helyet lehetett kialakítani. Közben a logopédiai, egyéni fejlesztő foglalkozásoknak is itt kellett helyet biztosítani, miközben 
a dolgozók a mosdót, WC-t, öltözőt, mosóhelyet is csak ezen az útvonalon közelíthették meg. 

Időközben az óvoda számára a fűtési rendszert le kellett választani a többi épületéről, így 1984-ben két fali kazán került 
a második folyosó falára. 

Az óvoda két bejárata az úgynevezett Sós féle lakás megszűnése után került kialakításra. 
A gyárban történt leépítések miatt az óvodában jelentősen csökkent a gyermeklétszám (52 gyermek, 3 csoport), ezzel 

párhuzamosan a dolgozó létszám a következőképpen alakult: hat óvónő, egy függetlenített vezető, négy nyolc órás dajka, 
egy négy órás dajka és egy fűtő.

1986-ban a gyár vezetése egy csoportszobát bérbe adott a városnak a VI. sz. Óvoda részére, így ez év szeptember 15-től 
két óvónő, egy nyolc órás, egy négy órás dajka érkezett.

1988-ban a Textilgyár Óvodáját Pápa Város Önkormányzata megvásárolta. Szeptember 1-től négy csoportban, 107-
108 gyermekkel kezdték meg az új nevelési évet. A függetlenített vezetői státusz megszűnt, nyolc óvónőt, négy dajkát, 
egy 4 órás dajkát és fűtőt alkalmaztak. Az étkeztetést a város óvodáival egyezően az Óvodai Konyháról biztosították, az 
épületet a lehetőségekhez mérten karbantartották, az elhasználódás következtében kialakult balesetveszélyes dolgokat 
megszüntették, a tárgyi és személyi feltételek anyagi fedezetét biztosították. 1995-ben új melegítő konyha kialakítására 
került sor.

A régi épület adottságai miatt a napi élet alapos szervezést igényelt. 
Egy csoportszoba „átjárós” volt, ezen át lehetett megközelíteni a másik 
öltözőről nyíló csoportszobákat. Az ide járó gyerekeknek és az itt dolgozó 
óvónőknek alig volt lehetőségük meghitt, nyugodt időszakokra. 

A meséket, dalokat, a délutáni pihenést csak a többi dolgozó tapintata 
és a gondos, percre pontos napirend betartása tudta élvezhetővé, ill. 
nyugodttá tenni. Ezért minden évben másik csoport költözött ebbe a 
terembe.

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a nevelőtestület 
elkészítette a „Szivárvány” Nevelési Programot, mely az Erzsébetvárosi és 
a Szivárvány Óvodák nevelési céljait, feladatait, egyéni arculatát tükröző 
sajátosságait tartalmazta.

Nyitottak, kezdeményeztek a családok felé. Közösen ünnepelték pl. az Anyák napját, az Évzárót, de a szülők passzivitása 
érezhető volt a közös tevékenységekben épp úgy, mint a szülői értekezleteken. 

Ezek ismeretében vált célunkká a kapcsolat erősítése a családi házzal, a nyitott óvoda koncepciója.
A négycsoportos óvoda 100 férőhelyes, beíratási körzete a teljes Erzsébetváros – (innen kapta a nevét a Textiles óvoda, 

s lett Erzsébetvárosi Óvoda), valamint a vasúton túli terület, de a férőhely függvényében más körzetből is történt a 
gyermekek felvétele. 

A Kilián lakótelepen működő, majd 1988-ban megszűnt 5.sz. Óvoda kollektívája az Erzsébetvárosi Óvodában folytatta 
munkáját, valamint a korábbi „bérelt” csoport dolgozói is maradtak.

A gyermek és dolgozói létszámadatok ebben az időben: 90-95 gyermek, nyolc óvónő, öt nyolc órás dajka, egy nyolc órás 
fűtő-karbantartó.

Az óvoda udvara fás, ligetes, ideális a gyermekek szabad mozgásának biztosítására. A játékeszközök karbantartása 
folyamatosan történt, de 2005-től EU – szabvány szerinti játszóeszközökkel való felszerelése (pályázati támogatásból) 
komoly előrelépés és fejlődés volt az óvoda életében: csúszdás, hintás mászó vár, híd, libikóka, rugós négyszemélyes 
játszóeszköz, babaház került telepítésre. 

Gyermekink a környékre jellemző családi-házas környezetből jönnek. Közel van hozzánk az Erzsébet-liget, a Várkert, a 
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Vasútállomás, a Jókai Mór Művelődési Központ is. Szívesen barangolunk a közeli ligetbe, sétálunk az állomásra vonatokat 
nézni, de gyakran látogatjuk a Jókai Mór Művelődési Központ programjait is.

2009-ben óvodánk épülete az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” keretében teljesen megújult.
Tornaterem épült, só szoba, logopédiai foglalkoztató került kialakításra. A csoportszobák, mosdók megszépültek, a 

gyermekek számára kényelmesebbé váltak. Kiszolgáló helyiségeinket a korszerűség jegyében újították fel. Energiatakarékos 
lett fűtésrendszerünk, de ezt szolgálják a megújult nyílászáróink is. A melegvíz-ellátást napkollektorok segítik. Épületünk 
teljesen akadálymentessé vált az átalakítás során.

Berendezéseink megfelelnek a mai kor elvárásainak.
Tágas, árnyas óvodakertünkben a pályázat részeként tanösvény is kialakításra került, ahol folyamatosan figyelemmel 

kísérhetik gyermekeink a környezetünkben található növények, állatok életét.
Különböző mozgásformák gyakorlására udvarunk játszótere és a tágas, világos tornatermünk minden időben lehetőséget 
nyújt. 

Az óvoda felújítás rövid története
A felújítási munkálatok 2009. június 15-én kezdődtek. Lebontásra 

kerültek a régi udvari épületek, ill. a tető. A régi cserepek leszedése 
után kijavították a tetőléceket az új cserép alá nylonszigetelés került. 
Kibontották a régi nyílászárókat. A válaszfalak egy részét is lebontották, 
hiszen fontos szempont volt az „átjáró” csoportszoba mentesítése 
közlekedő folyosóval. 

Az ajzat felbontása után megújult a vízvezetékrendszer, a villany és gáz 
vezetékei is újak lettek.

Jelentős munka volt az épület szigetelése (falak, ajzat). Eközben az új 
épületrészek is készültek – tornaterem, konyha, öltöző, sószoba került itt 
elhelyezésre.

A külső és belső vakolás után felkerültek a csempék a hideg 
helyiségekbe, valamint a csúszásmentes járólapok. A négy csoportszobából egy új helyre került. A tágas udvarral a 
kapcsolatot itt terasz biztosítja. Valamennyi nyílászárót műanyagra cseréltek. A mennyezetet álmennyezettel burkolták. 
Minden helyiségbe korszerű energiatakarékos világítás került.

A közlekedő folyosóról 2 mosdó, ill. az új logopédiai szoba nyílik. A megfelelő helyet az öltözködésre két öltözőben 
új öltözőszekrényekkel biztosítjuk a gyermekek számára.  Az óvoda konyhája is megszépült, tágas teret biztosítva az itt 
dolgozók számára. Épületünk teljesen akadálymentessé vált. Biztosított a mozgáskorlátozottak számára parkoló, rámpa az 
udvaron, WC-, zuhanyzó az épületben.

A csoportszobák új bútorzatot kaptak (székek, asztalok, szekrények, függönyök), így ízléses, otthonos körülmények 
között tölthetik napjaikat az ide járó gyerekek.

A tornaterem berendezése korszerű, jól szolgálja a gyermekek mozgásigényének változatos kielégítését.
A felújítás nyomán az energiatakarékosság fontos szerepet kapott. Napkollektorok segítik a melegvíz-ellátást, de az új 

gázkazánok is ezt a célt szolgálják.
Tágas udvarunkon új homokozó, ill. kerti bútorok kerültek beépítésre. Az udvari világítást energiatakarékos lámpák adják. 
A felújított óvoda átadási ünnepségére 2009. október 3-án került sor. Az épületet október 5-én a szülők elismerése, 

elégedettsége mellett nagy örömmel vették birtokba a gyerekek és a dolgozók.

Óvodánk jelene
Kompetencia alapú nevelés
Ebben a nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat nyomán óvodánk 

egyik csoportjában bevezetésre került az óvodai Kompetencia Alapú 
Nevelés c. programcsomag.

A programcsomag célja, hogy az iskolába lépéshez kialakítsa a 
gyermekekben azokat a kompetenciákat, készségeket, képességeket, 
melyek segítségével zökkenőmentes lehet a gyermekeknek az óvoda 
iskola közti átmenet.

Alapja a játék, a játék közbeni fejlesztés.
Feladatunk volt úgy kialakítani a napirendet, hogy folyamatos legyen 

a gyermekek játéktevékenysége, azt semmi ne zavarja meg. Ezért 
szükségessé vált a folyamatos étkezés megszervezése. Az ide járó gyermekek életkörülménye (korai érkezés, hátrányos 
helyzetű gyermekek magas száma) is megerősítette ennek létjogosultságát. A csoportszobát is átalakítottuk. Tudatosan, 
kuckókat kiképezve biztosítjuk a játszók, tevékenykedők nyugodt elkülönülését. 

Az óvoda dolgozói továbbképzéseken újítják meg ismereteiket az integrált nevelés, a kooperatív tanulási módszerek, 



ERZSÉBETVÁ
RO

SI Ó
V

O
D

A

a kompetencia alapú nevelés, a sajátos igényű gyermekek fejlesztése területein. Betekintést nyerhetünk az új szemlélet, 
a menedzserszemlélet előnyeibe, és a mindennapi munkához elengedhetetlen számítógép használatához is segítséget 
kapunk. A mai világban a konfliktusok kezelése, megoldása az óvodapedagógusok részéről toleranciát, empatikus 
viselkedést, együttműködő, megértő magatartást tesz szükségessé. A konfliktuskezelő tréningek ebben segítik 
kolléganőinket.  

Nevelési elveink, feladataink
Nevelésünk kiemelt területei a hagyományok, néphagyományok 

őrzése.
A hagyományok megismertetése a magyar népi kultúra továbbélését 

segíti elő. Ezért a népi kismesterségek, a népmesék, a népi játékok 
beépülnek az óvónőink tervező munkájába. Jeles ünnepeinkre a 
szülőkkel-gyermekekkel együtt készülünk, pl. Adventi játszó délután, 
Betlehemes játék, Farsangolás, Tojásfestés, Tavaszköszöntő stb.

Feladatunknak tekintjük megéreztetni a mai gyerekek számára a 
hagyományok üzenetét, ezáltal olyan értékeket közvetíteni, melyek örök 
érvényűek.

Meggyőződésünk, hogy az óvodás korú gyermeknek joga van ahhoz, 
hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, ezekről pozitív 

élményeket szerezzen, és hiteles mintákat kapjon.
A gyermek családtagjaival, társaival olyan külsőségekben, tartalmukban visszatérő élményeket él át, melyek otthonához, 

szülőföldjéhez kötik.
Az óvodás kor érzelmileg és értelmileg igen fogékony időszak.
Azért választottuk innovációként a hagyományőrzést óvodánkban, mivel a gyermekek egyedülálló fogékonyságára, 

aktivitására alapozunk. A cselekvéssel szerzett tapasztalatok, az érzelem dús élmények erősen hatnak a gyerekekre.
Az ünnepelni tudás képessége is alakul. Ezt olyan „életrendbe” öltöztettük melynek alapja:

a rugalmas, integrált napirend
a családias, vegyes életkori gyermek csoport
az egyéni bánásmód 
az érző, alkotó nevelőtestület
együttműködő családi – óvodai közösség.

A hagyományőrző elemek elsősorban a legfontosabb gyermeki tevékenységbe ágyazódnak be, mint a manuális, a 
kismesterségeket gyakorló tevékenységek, a dramaturgikus népszokásokat felidéző szerepjátékok, és az ünnepi jelképek 
készítése is. 

Sokszínű tevékenységünk során gazdagodnak a gyermekek nyelvi kifejező eszközei, értelmi, érzelmi és gondolati világa.
A népmesék, népi játékok, dramatikus játékok változatos, élménnyel, értékkel teli világa erkölcsi nevelésünk egyik 

alapja. Az ünnepek másságát, a közös ünneplés örömét szeretnénk megadni az óvoda és a család közösségének, mely az 
összetartozás érzését erősíti. 

Környezetvédelem 
Óvodánkban tanösvény került kialakításra. Az adott lehetőség 

kihasználása, esetleges bővítése, szépítése, gondozása az óvónők 
irányításával a gyermekek feladata. Ezáltal is szeretnénk a körülöttünk 
élő növényekkel, állatokkal megismertetni a gyerekeket. Védelmük, 
gondozásuk váljon szokásukká.

Szelektív hulladékgyűjtő (hulladéksziget) is elhelyezésre került 
udvarunkon. Ennek tudatos használatára is megtanítjuk a gyerekeket.

Gondozzuk a madarakat – madáritató, madáretető -, kirándulunk 
erdőbe, sétálunk, parkokba, meglátogatjuk a gyerekekkel a környező 
családokat, így ismerkedünk a közvetlen környezetünk világával.

Célunk: a környezettudatos magatartás megalapozása. 

A gyermeki játék
Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek legfőbb tevékenysége a játék. Óvodában a tanulás és a játék nem különül el 

egymástól. A játékban minden tanulási tartalom – ismeret, jártasság, készség – megjelenik. E27
Óvodás korban a gyermekek napi játékszükséglete semmi mással nem helyettesíthető. A játék létforma, ezen keresztül 

tapasztalja meg az élet sokszínűségét, így jut örömökhöz, sikerélményekhez. Napirendünkben ezért megfelelő időt 
biztosítunk az elmélyült játékra. Csoportszobáinkat úgy alakítottuk, hogy a „kuckókba” játszók ne zavarják egymást. A 
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nyugodt légkör az elmélyült játék alapja. Inspiráló eszközökkel segítjük 
a közös és egyéni élmények megjelenését a játékban. Ezáltal fejlődik 
gyermekeink személyisége, képességeik és készségeik. 

Gyermekeinkkel való kapcsolatunkban alapvető minden kisgyerek 
szeretetteljes elfogadása. 

Bátorítjuk gyermekeinket különféle tevékenységek kipróbálására. 
Folyamatos segítségnyújtással, biztatással, dicsérettel sikerélményhez 
igyekszünk juttatni őket.

A gyermekek biztonságérzetét derűs, családias, szeretetteljes óvodai 
légkör kialakításával erősítjük.

Fontos elveink: vidámság, melegség, elfogadás, bizalom.
Mottónk: - Dorothy Law Holtz: Egy élet a kezedben c. versének részlete.

„Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesek lenni.
Ha a gyerekek  bátorítva élnek,
Megtanulnak bizalommal élni.

Ha a gyerekek megbecsülve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.

Ha a gyerekek méltóságban élnek,
Megtanulják az igazságot.

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hinni.

Ha a gyerekek hitelesen élnek,
Megtanulják mit jelent szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek.
Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.”

Petri Lászlóné, 
az Erzsébetvárosi Óvoda tagóvoda-vezetője
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Tókerti Óvoda
Pápa, Ötödik u. 26.

Története az alapítástól napjainkig
1924-36-ig V. utca
1936-  Késmárki u. 22. Ez időben létesült az óvoda.
1943-48-ig  Pápa Város Kertvárosi Napköziotthonos Óvoda, Ságvári Endre u. 26., IV. sz. Állami Óvoda
1958-  IV. sz. Napköziotthonos Óvoda
1990-   Tókerti Óvoda, Ötödik u. 26.
2003-   Városi Óvodák tagóvodája, Tókerti Óvoda
Az óvoda a kertváros közepén található, mely egészen 1771-ig víz alatt állt, s városvédő tóként szolgált. Ekkor gróf 

Esterházy Károly egri püspök a tavat lecsapoltatta. A lecsapolt tó helyén viruló kertek alakultak ki. Ezt a területet 1771-
1876-ig Tófenéknek jelölték, majd a Tókert, Tókertek, Tókert város és Kertváros elnevezést kapta.

Ez a városrész Esterházy Móricz tulajdonában állt, aki 1923-ban ezt a 120 katasztrális hold területet vagyonváltság címén 
a város polgárainak adományozta. A város vezetése e területre kislakás építés céljára városrendezési tervet készíttetett. 
A tervezők az utcákat sakktáblaszerűen alakították ki. 1936-ra már egész nagy területen beépült a Tókert. Lakosságának 
90 %-át gyári munkásemberek alkották. Az állami gondozottakkal nagyon megszaporodott az amúgy is magas gyerek 
létszám.

Miközben a szülők a gyárakban dolgoztak a gyerekek reggeltől estig felügyelet nélkül az utcákon csatangoltak. Hamuth 
János volt akkoriban a polgármester, akit a város 1933-ban választott meg. Városnéző sétái alkalmával vette észre a 
felügyelet nélkül, reggeltől estig az utcán játszó elhanyagolt, éhező gyermekeket, akiknek száma egyre növekedett.

A gyermekek elhagyatottságát látva határozta el, hogy Menedékházat létesít számukra. E célra alkalmas épületre a 
Késmárki u. 22. sz. alatt - akkor ez volt a címe a jelenlegi óvoda épületének, illetve ingatlan területnek - talált.

A ház Kovács János asztalosmester tulajdona volt, aki éppen akkoriban bocsájtotta a telket épülettel együtt áruba, mert 
mint kisiparos nem tudott megbirkózni az adóval és a kölcsön visszafizetéssel. Így a város az épületet megvásárolta. Az 
adás-vételiszerződés ugyan megsemmisült, de a Földhivatal Telekkönyvében megtalálható a vételre utaló adat, ami azt 
bizonyítja, hogy az eddig magántulajdonban lévő ingatlan 1936. október 28-án került Pápa, megyei város tulajdonába.

Épület tehát már volt, megkezdődhetett a szervezés, a műhely átalakítása, a felügyelők kiválasztása. A polgármester úr 
erre a munkára Bangha Ella tanítónőt kérte fel, aki akkor a Városházán dolgozott.

A Menedékház kormeghatározás nélkül fogadta a gyermekeket, akik már másfél éves kortól érkeztek. A létszám 35-40 
között mozgott. 

A gyerekekről való nagyobb gondoskodásra utaló adat 1937 februárjából származik, amikor Kiss Rózsa, tanítónő kapott 
megbízást a Gyermek Menedékház vezetésére. Ő elsőként az óvoda otthonosabbá tételét tűzte ki célul. Közvetlen, 
szeretetteljes bánásmódban, önfeledten játszott a gyermekekkel, szervezte napi programjaikat. A szociális és egészségügyi 
ellátáson túl 1937 nyarán elutazott Pestre, ahol megnézte a Maglódi úti és Kmetty utcai Óvodák bútorait, és azok mintájára 
két méteres fehér palatetős asztalokat és padokat készíttetett. A dolgozók munkaideje nem volt meghatározva. Felkeléstől 
lefekvésig a vezető, dajka és szakácsnő munkában voltak.

1938-ban Csaba Gyula városi mérnök tervrajzai alapján, építési munkálatok kezdődtek el. A teremként szolgáló 
asztalosműhelyből válaszfallal folyosót alakítottak ki. Ugyanakkor a terem északi oldalát is megszélesítették. A két terem 
egymásból nyílt. Udvar felől mosdóhelyiséget építettek. 

1943-ban a Népművelési Minisztérium óvodává minősítette a Menedékházat, és fenntartotta jogát az első óvónő 
kinevezésére. Kiss Jánosné 1943 szeptemberében elfoglalta az állást. Az óvoda neve: Pápa Város Kertvárosi Napköziotthonos 
Óvodája. T2 Az első évzáró ünnepélyt 1944 júniusában tartották meg. A dolgozók munkaidejét is némileg szabályozták: 
reggel 8 órától este 6-7 óráig tartott. Az óvoda működésében a második világháború miatt 1 év szünet állt be, mert 1944. 
július végén a rendőrkapitány óvóhely hiányában bezáratta az óvodát, majd később népkonyhát alakítottak ki az épületben.

Az épület a háború befejeztével ismét visszanyerte eredeti rendeltetését. 1948 júniusában az 1948. évi XXXIII. törvény 
a felekezeti, egyesületi és magánóvodákat állami tulajdonba vette. A Tókerti Óvoda ugyan eddigi is az állam, illetve a 
város tulajdona volt, de ekkor az óvodák egységesítésével ez az épület is új elnevezést kapott. A gyermek intézményeket 
számokkal látták el, s így kapta a IV. sz. Állami Óvoda nevet.

1950-51-ben nagyon felszaporodott a gyermeklétszám. 1952 szeptemberében 98 gyermekkel kezdték meg a munkát, 
két csoportban. 

Az óvodaügy szocialista átszervezésének egyik állomása volt az 1953-ban megjelenő 2. Óvodai törvény. E törvény első 
pontja a kisdedóvás feladatát határozta meg.

Az Oktatási Minisztérium Óvodai Osztálya 1953-ban kiadta az óvónők munkájához útmutatást nyújtó Módszertani 
levelet. Szintén miniszteri rendeletre 1954-ben az óvodákba került a „Rendtartás az óvodák számára” kiadvány.  A rendelet 
megjelöli az óvodák helyét, a Magyar Népköztársaság és gyermekvédelmi intézményeinek rendszerében.

Az óvoda 1971-ig két foglalkoztató teremmel, egy mosdóhelyiséggel, egy szűk folyosóval és egy szűk előtérrel működött. 
Ekkor azonban az állandó magas gyermeklétszám szükségessé tette, hogy a szolgálati lakásból még egy csoportszobát 
alakítsanak ki.  .
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1971-ben jelent meg az Óvodai Nevelés programja, mely már a kötelező foglalkozások mellett a kötetlen foglalkozást is 
említi, mint ismeretszerzési alkalmat. 

Kiss Jánosné 1978. július 31-ig volt az óvoda vezetője. Őt 1978. augusztus 1-én követtem, és jelenleg is betöltöm e 
tisztséget.

1978-ban a Ságvári Endre utca, ahol az óvoda áll, gyorsforgalmú, elterelő úttá vált. Emiatt, a gyermekek védelmének 
érdekében, a bejárat előtti járdarészt védőkorláttal láttattam el, majd kértem a leállósáv kiszélesítését. 

Vezetésem alatt az évek során több átalakítás is történt az épületen. 1981-ben átépítéssel megszüntettük a csoportok 
átjárhatóságát, minden csoportnak a kívánalmaknak megfelelően külön mosdó helyisége lett. 1985-ben a két nagy terem 
parkettázása, valamint az ajtók, ablakok mázolása valósult meg. 1990-ben az óvoda külső tatarozása zajlott. 1991-ben a 
Tókert sajátságos, magas talajvízszintje miatt áteresztő, ülepítő gödör építése vált szükségessé.

1992-ben bevezették a gázt óvodánkba. 1993-ban a kiscsoport mennyezetének a cseréjét kellett nagy sürgősséggel 
megoldani. 1994-ben az utca felől az oldalkerítés cseréjét valósítottuk meg. 1996-ban az épülethez való hozzátoldással 
megvalósult a logopédiai foglalkoztató, valamint a felnőtt dolgozók öltözőhelyiségének a kialakítása, amellyel egyúttal 
megoldódott az óvoda addigi mosási problémája is. 1996-ban óvodánkat rákötötték a csatornarendszerre.

Az óvoda férőhelyeinek száma 75. Évekre visszatekintve a gyermeklétszám mindig 100 % fölött alakult. A legmagasabb 
létszám 92 fő volt, az 1996/97-es nevelési évben pedig például 89 fő a felvett gyermekek száma. 

1993/94-ben nyugdíjazás miatt személyi változásokra került sor: Vida Béláné, Ádovics Béláné, Lékai Mihályné távozott a 
nevelőtestületből. Az ő nyomdokaikba lépő három fő szakközépiakolai végzettségű kolléganőink 1994 őszén Sopronban 
szerezték meg főiskolai képesítésüket.

Költségvetési nehézségeink enyhítésére minden lehetőséget megragadtunk, és pályázatokat nyújtottunk be. Ezek 
segítségével gyarapodtunk: vármászóval, tini-kondival, Luna tornaszerrel, fürdőmedencével, öt db BMX kerékpárral. 
Könyvtárunkat szakkönyvekkel bővítettük. 1996-ban Pápa Város Oktatási, Vallási és Kulturális Bizottságától kaptunk 
segítséget Óvodánk 60 éves évfordulójának megünnepléséhez. 

Óvodánk mindhárom csoportja a Városi Óvodák Helyi Óvodai Nevelési Programja szerint dolgozik, melynek részletes 
nevelési cél és feladatrendszerét, egyéni arculatunkat tükröző sajátosságait a Tókertvárosi Óvodák alprogramja tartalmazza. 
A Vajda lakótelepi Óvoda kollektívájával közösen készített programunkban, Freinet szellemiségében fogalmaztuk meg 
életmód szervezési alapelveinket, a természet közeli, és családi nevelés területeit. Ezt indokolja, hogy a Tókert város 
szívében nagy családi ház jellegű épületben működik óvodánk. Gyermekeink családi házakból, sok családnál nagyszülői 
háttérrel érkeznek óvodába. Általában két generáció együttélése, együttlakása jellemző a legtöbb családban. 

Évek hosszú során óvodai hagyományainkká nőtték ki magukat 
azok az óvodai szervezésű programjaink, amelyek szintén pedagógiai 
munkánkat, a szülőkkel való szorosabb kapcsolattartást segítik elő:

-Az óvodai kollektíva kirándulásai szülőkkel, gyermekekkel közösen;
-Jártunk már Döbröntén, a Rába parton hóvirágot szedni, szalonnát 

sütni, Safari parkban, Puchbergben, a Szabó Marcipán Múzeumban, 
az óriás vízesésnél Bruckban, Zékrotban, Európa leghíresebb 
bányamúzeumában és tavas barlangjában. Közös kirándulásainkról 
album készült;

-Közös munkadélutánok, ahol karácsonyra, gyermeknapra óvónők, 
szülők közösen 
készítenek ajándékot a 
gyerekeknek;

Óvodai, pedagógiai munkánk mellett igyekszünk részt venni a városi 
szintű rendezvényeken, ezzel is példát mutatva gyermekeinknek, hogy 
majdan ők is aktív részesei lehessenek városunk kulturális életének.
 

Helyzetkép az óvodánkról az átalakítás után
Gondos fenntartóként Pápa Város Önkormányzata, lehetőségeihez 

mérten, több alkalommal is végzett átépítési, hozzáépítési fejlesztést az 
óvoda épületén. Ám az egész épület felújítása és bővítése most az „Új 
Magyarország Fejlesztési Terv” keretében valósulhatott meg.

Az átépítés, felújítás, bővítés eredményeként szélesebb a folyosó, amely egyben a gyermekek öltözőhelyisége is, 
megszűnt a meredek lejtés, amely a nagy szintkülönbség és a csúszásveszély miatt állandó balesetveszély forrása volt. 
Eltűntek a hozzáépítés nyomai, egységes képet mutat az épület. Minden helyiséget szigeteltek, új aljzatburkolatot kaptak 
a csoportszobák, a mosdók, melyek teljes berendezése is megújult. A gyermekek részére zuhanyzó, a fiúk részére külön 
piszoár is került elhelyezésre. Megtörtént a nyílászárók cseréje is. Nagy szükség volt erre, hiszen az épület egyik szárnyán 
még az 1936-ban készült fa szerkezetű ablakok voltak, melyeket az időjárás már nagyon elhasznált, eldeformálódtak, 
zárásuk problémás volt. Új helyiségekkel is bővült óvodánk: tágas tornaszobával, só szobával, mosókonyhával.

Korszerű napkollektorok segítik az energiatakarékos fűtési rendszert, a melegvíz ellátást.
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A konyha, a gyermekek öltözőhelyisége esztétikus, praktikus 
bútorzatot kapott.

Intézményük a pályázat eredményeként sok olyan speciális eszközzel 
gazdagodott - mozgásfejlesztő játékokkal, tornaszobai berendezéssel, 
az SNI-gyermekeket fejlesztő játékokkal, a környezeti-, zenei nevelést 
segítő, foglalkoztató eszközökkel, - amelyek méltán sorolhatók a 
legkorszerűbbek közé.

Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kompetencia alapú nevelő 
munkánkban hangsúlyozottan kiemelt helyet kapjon a gyermekek 
differenciált fejlesztése. Az új eszközök segítségével öröm gyermeknek, 
felnőttnek tevékeny-
kedni, és ez együttesen 
hozzájárul a gyermek 

minden oldalú személyiség fejlesztésének eredményesebbé tételéhez.
Az épület korszerűsítésével megoldódott az óvoda teljes 

akadálymentesítése, megtörtént a belső udvar felújítása. Olyan 
térkövezett teret sikerült kialakítani, amely sáros, esős időszakban is 
biztosítja a szabad levegőn való tartózkodás lehetőségét. Tanösvény 
kialakításával a nap bármely szakában lehetővé vált a természet, az 
élővilág természetes környezetben történő megfigyelése. (lepkék, 

bogarak, virágzó fák, 
növények stb.)

Új keretet kapott 
az udvar egyenetlen 
talaja. Kerti garnitúra kihelyezésére került sor. A környezetvédelem 
érdekében korszerű szeméttartók kerültek elhelyezésre, valamint 
az óvoda közelében a hulladéksziget a szelektív hulladékgyűjtés 
megvalósítását eredményezi.

A kerékpártároló kialakítása révén gyermekeink már önállóan 
gyakorolhatják a „parkolás” művészetét. Az óvoda átadására 2009. 
október 22-én került sor.

Az épület korszerűsítésével párhuzamosan megújult óvodánk nevelő 
-, oktató munkája, módszertani tevékenysége is.

A három vegyes csoportban, hat óvodapedagógus, négy dajka és 
egy fűtő-karbantartó segítségével családias hangulatú légkörben 
folyik a mindennapi élet.  Egyik csoportban az óvodai kompetencia 
alapú nevelés bevezetését kezdtük meg, mely a nyertes TÁMOP 
3.1.4. pályázatnak köszönhetően módszertani megújulásunkat 
segíti. Ehhez több továbbképzésen vesznek részt a kolléganők, ill. a 
teljes nevelőtestület. Értékeink megtartása mellett igyekszünk úgy 
beilleszteni a kompetenciafejlesztést a mindennapi életünkbe, hogy 
- miközben boldogan, vidáman élik gyermekeink óvodás éveiket - a 
lehető legoptimálisabb szinten tudjuk biztosítani egyéni, differenciált 
fejlesztésüket. Arra törekszünk, hogy sok szép emléket őrizzenek meg 
életüknek erről a fontos szakaszáról, és óvodás éveik végére, iskolára 
alkalmasan, felkészülten kezdjék meg tanulmányaikat.

Tisztelettel: Antalné Ihász Mária a Tókerti Óvoda tagóvoda-vezetője 



ZÁ
RS

ZÓ

Zárszó:
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a Közép Dunántúli Operatív Program pályázatának megvalósulását 

munkájukkal segítették, hozzájárultak óvodáink szebbé, komfortosabbá tételéhez, részt vállaltak az óvodák ki-, és 
beköltözésében, akik raktároztak, fuvaroztak, amikor szükségünk volt rá, és türelemmel fogadták óvónői jelzéseinket, 
kéréseinket, amit az óvodákba járó gyermekek érdekében fontosnak tartottunk megtenni.

Köszönet:
a fenntartó: Pápa Város Önkormányzatának,
a Csókai, Erzsébetvárosi, Tókerti Óvoda valamennyi kollégájának, munkatársának,
a Városi Óvodák óvodavezetőinek,
az óvodákban dolgozó valamennyi kolléganőnek és dolgozónak, 
a Szülő Közösségeknek, a Városgondnokságnak, a város vállalkozóinak, 
a kivitelezőnek, 
és mindazon személyeknek, akik valamilyen formában részt vettek óvodánk széppé tételében, korszerűsítésében.

Mindemellett örömünket leginkább azok a napok tudták megmutatni, mikor néhány hónap után, az ünnepélyes átadását 
követően újra birtokba vehették óvodás gyermekeink a megszépült, megújult óvodáinkat. Az Ő csodálkozó, kutakodó 
tekintetük, ámulatuk láttán már az előttünk álló feladatokra, a megújulásunkra, az új eszközök adta lehetőségekre 
gondoltunk, mindarra, amit az óvodáinkba járó gyermek érdekében tehetünk.

 Csákvári Judit intézményvezető

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósult meg.

KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0021
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Csókai Óvoda 
Pápa, Veszprémi u. 9. 
Tel.: (89) 313-910, 
Email: csoka@varosiovodakpapa.hu

Erzsébetvárosi Óvoda 
Pápa, Kisfaludy u. 20. 
Tel.: (89) 313-911, 
Email: erzsebetvaros@varosiovodakpapa.hu

Fáy A. ltp-i Óvoda 
Pápa, Szövetkezet u. 36/A 
Tel.: (89) 324-605, 
Email: faylakotelep@varosiovodakpapa.hu

Huszár ltp-i Óvoda 
Pápa, Huszár ltp. 
Tel.: (89) 324-114, 
Email: huszarlakotelep@varosiovodakpapa.hu

Kéttornyúlaki Óvoda 
Pápa, Kéttornyúlaki u. 12.  
Tel.: (89) 321-065, 
Email: kettornyulak@varosiovodakpapa.hu

Nátuskerti Óvoda 
Pápa, Radnóti u. 12. 
Tel.: (89) 324-914, 
Email: natuskert@varosiovodakpapa.hu

Tapolcafői Óvoda 
Pápa, Tapolcafői u. 67. 
Tel.: (89) 318-342, 
Email: tapolcafo@varosiovodakpapa.hu

Tókerti Óvoda 
Pápa, Ötödik u. 26. 
Tel.: (89) 324-696, 
Email: tokert@varosiovodakpapa.hu

Vajda ltp-i Óvoda 
Pápa, Vajda P. ltp. 
Tel.: (89) 324-500, 
Email: vajdalakotelep@varosiovodakpapa.hu

Az intézmény által felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 950 fő
Indítható csoportok száma legfeljebb: 40 csoport

Tagintézmények:

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, 
a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és 
nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő 
funkció. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 
személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti 
a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.”

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - Gyermekkép című fejezetéből.

“...a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a 
spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes 
hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként 
változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket 
körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, 
befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden 
gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a 
nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását.


