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A Kincses Óvoda Fácán 
Tagóvodája harmincadik szüle-
tésnapjára a gyermekek verssel, 
mesével, tánccal és énekekkel 
készültek. Az ünnepség kezdõ 
programjaként Varga Jánosné 
tagóvoda-vezetõ köszöntõjében 
egyebek közt elmondta: a dol-
gozók a legnagyobb kincs bir-
tokában vannak, hogy a gyer-
mekek szeretetét és bizalmát 
élvezhetik. 

A kezdetben 11., majd 4. 
számú óvoda – napjainkban 
Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 
– nevet viselõ intézmény a 
harminc év alatt jelentõs pozi-
tív fejlõdésen ment keresztül. 
Mind megjelenésében, mind 
felszereltségében, mind neve-
lési szemléletében átalakult. 
A külsõ és belsõ fejlesztések-
ben a gyermekközpontúság 
elsõdlegessége érvényesül. 
A kopár udvar ligetes, zöld öve-
zetté vált, amely árnyékos és 
napsugaras területeivel remek 
lehetõséget nyújt a gyermekek 
mozgásigényének kielégítésére. 
A számos új játékeszköz a moz-

gáskultúra fejlesztését szolgál-
ja, a barátságos színek családias 
hangulatot tükröznek. 

Az intézményt az életkori 
sajátosságokhoz alkalmazkod-
va fejlesztették. A gyerekekkel 
foglalkozók egyéni, személy-
re szabott programjaikkal 
nagy hangsúlyt fektetnek a 
különbözõ készségek, képes-
ségek fejlesztésére, illetve az 
egészséges életmódra nevelés-
re. Az óvodapedagógusok és 
a dajkák kellõ affinitással és 
nyitottsággal rendelkeznek, az 
intézményt folyamatosan meg-
újuló pedagógiai gondolkodás 
és gyakorlat jellemzi. 

Jelenleg öt csoporttal – 138 
gyermekkel – mûködik az intéz-
mény. Férõhely-kihasználtsága 
évek óta 100%-os. A dolgozók 
lehetõségeikhez mérten igye-
keznek folyamatosan fejlesz-
teni az intézményt – többen 
már az óvoda alapításakor a 
nevelõtestület részét képezték.

Az intézmény fennállásá-
nak harmincadik évforduló-
ja alkalmából az óvodai dol-
gozók és gyermekek egyórás 
mûsorral kedveskedtek az 
egybegyûlteknek. Az ünnepsé-
gen többek között T. Mészáros 
András polgármester, Segesdi 
János alpolgármester, Dombai 
Tamás és Mészáros Mihály 
önkormányzati képviselõ, 
Rozgonyi János, a Batthyány 
Lajos Általános Iskola igaz-
gatója, Szegedi Sándorné 
volt óvodavezetõ, Szénásiné 
Mészáros Márta, a Kincses 
Óvoda vezetõje, valamint jelen-

legi és volt dolgozók vettek 
részt.

Elõször a kiscsoportosok csal-
tak mosolyt – rövid színdarab-
jukkal – a vendégek arcára: elsõ 
nyilvános fellépésük megérde-
melt nagy sikert aratott. Õket az 
intézmény „legidõsebb” növen-
dékei követték. Elõadásukban 
elõször Szalai Borbála egy verse 
hangzott el, majd játékos zenei 
összeállítással szórakoztatták a 
vendégeket. A Mackó csoporto-
sok az idei nevelési évben elin-
dított új fakultáció, a néptánc 
eddig elsajátított motívumaiból 
tartottak bemutatót. A mûsort 
a Százhalombattai Testedzõ 
Club tagjai – a Fácán Óvoda volt 
növendékei – zárták.

Az ünnepség végén Varga 
Jánosné Szegedi Sándornénak, 
korábbi óvodavezetõnek mon-
dott köszönetet sokéves mun-
kájáért, majd az új kertijáték-
eszközökért nyújtott át jel-
képes ajándékot T. Mészáros 
Andrásnak és Mészáros 
Mihálynak. Ezt követõen az 
óvoda ebben az évben alapított 
– legjobb óvónõnek, illetve leg-
jobb dajkának járó – vándordíját 
adták át. A két jeles címet a 
nevelõtestületet immáron 29-30 
éve erõsítõ dolgozói nyerték el.

T. Mészáros András polgármes-
ter egyebek közt elmondta, hogy 
a város továbbra is támogatja az 
óvodafejlesztést. Folyamatosan 
bõvíteni kívánják a felújítandó 
intézmények listáját, hogy a jövõ 
generációja számára megfelelõ 
körülményeket biztosíthassanak. 
 Kovács Renáta

Óvodai születésnap 
Idén, Érd várossá nyilvá-
nításának 30. évforduló-
ján ünnepli fennállásának 
három évtizedes évfordu-
lóját a Fácán Óvoda is. Ez 
alkalomból november 23-
án az intézmény dolgo-
zói és növendékei ünnepi 
mûsorral kedveskedtek az 
egybegyûlteknek.

Verses, énekes születésnap-köszöntõ
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A tánc se maradt el


