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25 éves Jubileum

1985 márciusától dolgozom az óvodában. Akkor még tanácsi fenntartású, Geisler Eta úti óvo-
dának hívták. Az óvodát már ismerősként néztem meg, hiszen szakközépiskolásként itt vet-
tem részt gyakorlaton. Mégis megkapott az óvoda ódon hangulata, a csigalépcső, a vastag fa-
lak, az udvar omladozó kerítése, a nagy gesztenye és akácfák árnyékot adó kedvessége.

Voltak velem egykorú kolléganők, de a 
zöme  nálam  idősebb  óvó  néni  volt. 
Örültem,  hogy  a  saját  gyerekeimmel 
együtt  lehetek.  Rövidesen  megbíztak 
gyakorlatot vezető óvónői teendőkkel. 
Ezt szívesen végeztem, hiszen a gyes 
előtti időkből már voltak tapasztalata-
im és a bizalom is jólesett. 

Az  akkor  velem  egykorú  szülőkkel 
könnyen  megtaláltam  a  kapcsolatot, 
hiszen  gyermeknevelési  problémáink 
közel  azonosak voltak.  Szívesen  cse-
réltük  ki  tapasztalatainkat.  Jólesett, 
hogy  megbíznak  bennem,  elfogadják 
tanácsaimat. Ma már ezek a szülők az 

unokáikat hozzák hozzám.

A rendszerváltozáskor óvodánk a Miasszonyunk Női Kanonokrend fenntartása alá került. 
Életem egyik meghatározó eseménye lett, hogy megismerkedhettem Mater Assumptával, Joli 
nénivel. Az ő személyisége azóta is példaértékű számomra. Hite szerint élő, tiszta lelkű ember 
volt,  aki  ha kellett  szigorúan,  bátran,  következetesen kiállt  az óvoda,  az iskola,  a rendház 
ügyéért. Mindig érdekelte a sorsunk, mindenkihez volt jó szava, segítő keze. Gyakran jött az 
óvodába, leült a gyerekek közé, élvezte a gyerekzsivajt, zsebében cukorkák lapultak.

Milyen változásokat éltem meg, ez elmúlt időszakban?

- Akkor ideológiai továbbképzésre jártunk, most lelkigyakorlatra.
- Akkor felvonulni mentünk, most zarándokutat teszünk.
- Akkor szoc. brigádok dolgoztak egy napot az óvodáért, most szülők közössége.
- Akkor Télapó jött az óvodába, most Szt. Miklós püspök.
- Akkor fenyőünnep volt, most szálláskereső játékot adunk elő.
- Akkor éjszakába nyúlóan másoltam, rajzoltam a feladatlapokat, most fénymásolom.
- Akkor nagy dolog volt a televízió az óvodában, ma a számítógépen a gyerekek magya-

rázzák el nekem, mit kell csinálni.

Közösen dolgoztuk ki a keresztény nevelési programunkat, ez mindenkinek új és nagy do-
log volt. Közben az évek során kicserélődtek a munkatársaim és azt vettem észre, hogy már 
én vagyok a legidősebb az óvodában. Készülődöm a nyugdíjas évekre, remélem születendő 
unokáimmal majd sok időt tölthetek.

                           /Binder Antalné, Erzsi néni
 III-as csoportos óvó néni/
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Szülői fórum

Március 25-én szülői fórumot szervezett Tóthné Guzsvány Ágnes az óvodában.

Olyan témát választott, mely átszövi az egyház és családjaink életét az egész év folyamán, 
címe: „Családi ünneplés otthon”

Meghívott előadók, beszélgetőtársak  Oszoliné Pap Márta tanítónő ötgyermekes családanya, 
Dr. Kovács László orvos 7-gyermekes családapa és Dobos Laci bácsi, aki mint édesapa, nagy-
papa és mint pedagógus egész életét gyerekek, fiatalok között töltötte.

Mindhárman  más  szemszögből  nézve  tet-
ték  közkinccsé  saját  megélt  tapasztalatai-
kat, visszatekintve gyerekkoruk emlékeire, 
összegezve  mostani  családjuk  gyakorlatát 
Adventtől Adventig.

A fórum levezetése élmény volt számunk-
ra: Ági nem csak arra ügyelt, hogy az elő-
adók az adott témánál maradjanak, hanem 
közben olyan gyakorlati kérdéseket tett föl 
nekik, ami bennünk hallgatókban is felme-
rültek.

Laci bácsi iránymutatása mindnyájunk szá-
mára  megszívlelendő:  minden  családnak 
jó, ha kialakul az ünnepekhez kötődő saját 
liturgiája.

Az  egyház  is  évről  évre  hasonló  módon 
eleveníti  fel  az  év  ünnepkörének  esemé-
nyeit.

Ez biztonságérzetet ad számunkra. Tudjuk, 
hogy vannak biztos pontok, melyekre ké-
szülünk s amik közös élményt jelentenek.

Az igazán jó az lenne, ha családjaink litur-
giája szorosan kapcsolódna az egyház litur-
giájához.  Ezáltal  válna  igazán  élővé  szá-
munkra,  gyermekeink  számára  az,  amit  a 
templomban hallunk.

Sok olyan ötlet hangzott el, amikből egyet-
egyet beépíthetünk mi is ünnepléseink kö-
rébe.

Néhány ezek közül:

-          Adventben mindenki valakinek az „angyalkája”, ami nem tárgyi   ajándéko-
zás, hanem a másikra figyelés, segítés „angyal-módra”,

-          Karácsony szentestéjén a betlehemi történet eljátszása az egész család   bevo-
násával

-          Van, ahol a fa alá csak másnap reggel kerülnek be az  ajándékok, hogy  jobban 
átélhetővé váljon az ünnep igazi tartalma.

-          Hamvazószerdától mindig legyen friss virág a családi feszület előtt.

-          Nagycsütörtökön az édesapa megmossa a család minden tagjának a lábát, este 
ünnepi vacsora az utolsó vacsora emlékére, ezután virrasztás a Havi-hegyen.

-          Nagypénteken délután 3 órakor minden zajkeltő eszköz kikapcsolása után az 
asztalt körülülve mindenki lerajzolja azt a stációt, amit választ, a saját készítésű 
keresztutat pedig ezután együtt járja végig a család.
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-          Névnapkor elmondhatjuk, miért ezt a nevet választottuk csemeténknek, beszél-
hetünk az ő védőszentjéről és kérjük, hogy ő is imádkozzon testvéreiért.

-          Születésnapkor külön szentmisét ajánlhat fel a család az ünnepeltért, melyen 
minél többen vegyünk részt, hálát adva az ő életéért.

-          Minden családtagnak nyitunk egy „Mit szeretek benne?” naplót, melybe min-
denki ír a születésnaposnak. Ezzel megerősíthetjük egymásban a jó tulajdonságain-
kat…

-          Anyák napján az édesapa összegyűjti a gyerekeket és reggel szépen felöltözve 
virággal ébreszti az édesanyát…

A szülők nevében köszönöm Ági néninek, hogy fontosnak tartotta mindnyájunk gazda-
gítását.

 /Kőváriné Barth Eszter/

Virágvasárnap

Virágvasárnap,  a  Messiás  győzelmes  ünnepe, 
melyre mégis rávetődik nagypéntek árnyéka. Jé-
zus bár alázatosan, szamárháton, de hatalmas tö-
meg kíséretében ünnepélyesen vonult be Jeruzsá-
lembe.  Az  emberek  örömmel  és  lelkesedéssel 
üdvözölték. Mi is gyermekeinkkel az ünnepélyes 
jeruzsálemi bevonulásra emlékeztünk. Lélekben 
csatlakoztunk az örvendező és Jézust dicsőítő tö-
meghez. Mivel nagyon jó idő volt, ezért az udva-
ron Balázs bácsi egy virágzó ágakkal feldíszített 
jelképes  kaput  készített.  Gyertya  csoportunk 
gyermekei pedig nagy izgalommal készültek en-

nek az eseménynek a megjelenítésére. Egész udvarunkat ujjongó és örvendező gyermeksereg 
lepte el,  vidáman énekeltük: "Ez az a nap, mit  az Úr rendelt..."  Gyermekeink eljátszották, 
ahogy Jézus utasítására a tanítványok elhozzák azt a szamarat, amin Jézus ünnepélyesen be-
vonul Jeruzsálembe. Majd együtt harsogtuk: "Hozsanna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr 
nevében!" Péter atya áldása után zöld ágakkal a kezünkben énekelve vonultunk: "Ének hang-
zik  messze  száll,  hozsannázik  ezer  száj..."

Legyen  az  életünk  ilyen  gyermekien  örvendező,  hozsannázó,  Istent  dicsőítő  élet!
                                                                                     

/Kopjár Ildikó 
          Gyertyacsoport/
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A „Mi” Óvodai Alapítványunk

 /Binder Antalné Erzsi óvónő beszélget az óvodai alapítvány elnökével Dr. Sebők Péterrel./

 Hogyan alakult meg az alapítvány?

A Miasszonyunk Rend Mindenkinek használni Óvoda Alapítványt Maróti Jolán Assumpta  
/sokunk által korábban Joli néninek szólítva/ alapította meg saját vagyonából 100.000.-Ft-al 
 2000.07.25-én.

Az  alapító  okiratban  az  alapítvány  céljai 
között szerepeltek többek között az óvodás 
korosztály  nevelési-oktatási  munkájának 
segítése,  az  intézmény  eszközállományá-
nak  fejlesztése,  bővítése,  modernizálása. 

Az óvodai szabadidős programok támoga-
tása  (hozzájárulás  kirándulások,  táborok, 
szabadidős  rendezvények  költségeihez), 
Sport-és  kulturális  versenyek,  vetélkedők, 
pályázatok lebonyolításának előmozdítása. 

Röviden milyen változások történtek az alapítványban

Az  egyik  legfontosabb  és  legtragikusabb 
változás volt, hogy elvesztettük Joli nénit. 
Az alapítvány életében ez azzal járt, hogy 
az  alapító  (Joli  néni),  halála  esetére  nem 
tett rendelkezést  arról, hogy ezen jogát ki 
gyakorolja,  így  az  életünk  egy kicsit  bo-
nyolultabbá  vált,  mert  ezen alapítói  jogot 
érintő aktust a megyei bíróság gyakorolja. 

  Knotik Zsolt kuratóriumi társunk tragikus 
elvesztése is fájdalmas volt. Az alapítvány 
bíróság felé történő képviselete, az alapító 
okirat  többszöri  módosítása,  bejelentése, 
bőséges  ügyintézést  jelentett  számomra. 
A 2008-as évben tehettem eleget annak a 
számomra  megtisztelő  felkérésnek,  hogy 
betöltsem a kuratórium elnöki tisztségét.

Röviden bemutatkoznék: Dr. Sebők Péternek hívnak, 38 éves vagyok, kislányom Sebők Aida 
Kinga 2002-ben született, intézményünk általános iskolájában első osztályos.

Civil éltemben feleségemmel együtt ügyvédi tevékenységet ellátva dolgozunk. Szabadidős te-
vékenységként aktívan méhészkedem, kislányommal lovat tartunk, lovagolunk, több sportot 
űzünk, síelünk, kerékpározunk, íjászattal ismerkedünk.

Milyen indíttatásból vállaltad el az alapítványi kuratóriumi tagságot?

Az alapítvány körüli jogi teendőkkel együtt úgy gondoltam, hogy a közösségért ily módon is 
tenni tudok. Bíró Laci egyetemista hittan csoportjának tagja lehettem én is. A család és a kö-
zösség a két legfontosabb értékegység a szememben. Hiszem, hogy a közösségnek nem egy-
szerűen a tagjának kell lenni, hanem tevőleges tagjának. Belülről indíttatva kell, hogy egy-
mást segítsük, tegyünk a jó közösséggé válásért. Joli néni életfilozófiája is sok embernek zsi-
nórmértéket jelenthet, így talán ennek szellemében a „Mindenkinek használni, senkinek sem 
ártani” példaértékű számomra. Az ennek megvalósítására való törekvés sokunk életét meg-
könnyíthetné és egy szebb világot jelenthetne.
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Hogyan mérted fel, mire van szüksége az óvodának, a gyermekeknek?

Nagyon fontos, hogy folyamatos párbeszéd 
legyen az óvónőkkel, az intézmény vezető-
ségével. A válasz lehetne nagyon egyszerű 
is,  mely  szerint  megkérdeztem.  Azonban 
szerintem annak van értelme, hogy konkrét 
ötletekkel, koncepcióval, igényekkel össze-
vetve kérdezzek én is. Az alapítvány célki-
tűzéseit szem előtt tartva, igényekhez iga-
zodóan próbáljuk a legjobb terveket, ötle-
teket megvalósítani. Az óvoda sport eszkö-

zei  közül  a  ke-
rékpárok,  már 
eléggé éltes  ko-
rukba  léptek, 
így  ezek  lecse-
rélése  is  többek 
között nagy ter-
vünk volt. Az udvari fajátékok bővítése, ja-
vítása is igényként jelent meg.

 

Miért választotta a család ezt az intézményt?

   Fontosnak tartottuk azt a morális mércét, értékrendet, melyet hívő emberként magunk is 
megismerhettünk, követendőnek tartunk. Nagyon fontos döntés volt, hogy az ismeretségi kör-
ből  igencsak  pozitív  élményeket,  ajánlásokat  kaptunk.  Így például  kifejezetten  azt  kértük, 
hogy mi abba az óvodai csoportba kerüljünk, amelyikben Binder Antalné Erzsi,  vagyis  te 
vagy az óvónő. Így utólagosan is csak köszönettel tartoztunk a Buda családnak, mivel nagyon 
jó óvónőt, óvodát választottunk.

Gyermekünkkel együtt mondhatom a feleségem nevében is, hogy jó döntést hoztunk.

Kire támaszkodhatsz az alapítványi munkád során?

   El kell mondanom, hogy a fő segítségem Te vagy és Udvariné Gyenes Rita óvodai igazgató 
helyettes. De fontos megemlítenem, hogy nagy segítséget jelent valamennyi  óvónő és dada 
egyaránt. Igyekszem heti rendszerességgel kapcsolatot tartani az óvónőkkel, a szülőkkel. A 
munkám során  talán  egy alkalommal  ütköztem kevésbé  támogatott  hozzáállással  egyetlen 
szülő részéről.

Melyek voltak a legfontosabb munkák a szervezésben a kivitelezésben?

   Mostanra már hagyomány, hogy a majális, mi-
kulás  anyagi  támogatásban  részesülő  események 
az alapítvány életében. Az óvodai esőbeálló, fede-
les homokozó a két legnagyobb tervünk volt.  A 
régi hullámpalás fedett rész is teljes felújításra ke-
rül.  Karácsonyra  sikerült  több szülői  segítséggel 
egy kis betlehemes jelenetet megelevenítenünk az 
alsó udvari esőbeállóban. Erről az egyik helyi új-
ság is beszámolt legnagyobb örömünkre. A homo-
kozó  körüli  ülőfelületek  is  felújításra  kerültek 
egyes helyeken. Húsvétra 6 db pedál nélküli tanuló kerékpárt vásároltunk. Húsvét után 12 db 
16”-os kerékpárt szereztünk be.
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Múlt héten elindult a rendszeres lovagoltatás az óvodában a Siklósi Aprópaták Lovas Egyesü-
lettel. Erről az új Dunántúli napló 2010. április 13-ai száma is képes hírt adott.

Történtek-e vicces, jópofa események, kötődtek-e barátságok, ismeretségek ez idő alatt?

   Az udvari esőbeállók teteje készült, amikor 
egyszer  a  gyerekek  kérdezgették, 
hogy  mi  lesz  a  homokozó  fölött? 
Egyszer viccesen azt mondtam, hogy 
ez  körhinta  lesz,  na  erre  kontrolt 
gyakorolva megkérdezték az óvónő-
ket,  hogy igaz-e,  majd pedig kapva 
az ötleten, mostanra szinte követelik 

a  gyerekek  a  körhintát.  Elképzelhető,  hogy 
egyszer  akár  saját  körhintájuk is  le-
het.  A másik  aranyos  történet,  az  a 
majálishoz kötődik, amikor bemutató 
kaptárral, mézet kóstoltattam. Ősszel 
az egyik gyermek suttogta a nagypa-
pának, látva engem a kapunál, hogy ő 
az a méhecskés bácsi.

December hónapban Szent Ambrus püspökre, mint a méhészek védőszentjére emlé-
kezve rendszeresen tartok méhésznapot az óvodában, mostanra az 1. osztályokban 
is. Egyik alkalommal meséltem arról, hogy 1 kg méz begyűjtéséhez 300 000 kilomé-
tert is kell sokszor repülniük a méheknek. Az érdeklődő kérdés arra irányult, hogy 
ha ennyit kell repülnie egy méhecskének, akkor tavaszi indulással, hogyan ér vissza 
őszre.

 További tervek, elképzelések?

Nagyon  szeretnénk  végre  „igazi”  pályázatot 
nyerni. Folyamatosan pályázatot írok, eddig saj-
nos  szerény  eredménnyel.  Továbbra  is  növelni 
szeretnénk az 1%-os gyűjtés összegét.

Hagyományőrző  rendezvényként  őszi  szüreti 
mulatságot,  bált  megszervezni,  megvalósítani. 

Több kirándulást támogatni. A lovaglás lehetősé-
get továbbra is biztosítani. 

Zárásként szeretném megosztani azon örö-
mömet, mely az egyik legnagyobb érték számom-
ra,  hogy  sok  őszinte,  mosolygós  gyermek  arcát 
láthattam az első lovaglás alkalmával. Bízom ben-
ne, hogy kivétel nélkül minden gyermek boldog-
ságához,  emlékezetes  ovis  élményeihez  hozzájá-
rulhat az alapítványunk. Itt ragadom meg az alkal-
mat, hogy aki még rendelkezni tud az adó 1 %-ról, 
az tegye meg az óvodai alapítvány javára.

 Adószámunk az alábbi:            1  8  3  1  7  7  4  1  –  1  –  0  2
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Miasszonyunk Rend „Mindenkinek használni” Óvoda Alapítvány

               GYEREKSZÁJ

- A póni lovaglás nagy élmény a kicsiknek. Bálintka meséli otthon, 
hogy ő is lovagolt, az ő lovát egy fiú húzta, a barátjáét egy lány.

- Hosszúnak tűnik az idő a délutáni alvás alatt annak, aki nem tud 
aludni. Kérdezi az óvó néni Lillát, hogy mi a baj, miért nem alszik? 
– Hát nem hagynak a madarak, nem hallod?- válaszolja.

- Óvodánkban Jézus több csodatételét megelevenítettük, dramatizál-
tuk már, amit a nagycsoportosok szépen le tudnak rajzolni. Egyszer 

az egyik kislány rajzára rákérdez az óvó néni: - Vikike, te melyik csodát rajzoltad? – 
„Amikor Jézus megteremtette a csodát!”- hangzott a válasz.

���

Május a Szűz Anya hónapja

Boldogságos Krisztus Anyja, vigadozzál,
Mert a földre fényességet, vigaszt hoztál,

Boldogságot harmatoztál,
Drága bokor, édes bimbót virágoztál.

     ���

Angyali üdvözlet
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