Az enesei

Tündérkastély Óvoda

60 éves

Az új óvodarész bejárata

A régi épülethez épült az új rész

Az új rész udvar felöli része

Középső és nagycsoportosok

és a kiscsoportosok játszóudvara
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„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra,
hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék
belőle.”
Varga Domokos

Az enesei Tündérkastély Óvoda fennálásának hatvanadik évfordulójára. Az elmúlt 10 év eseményeit, az óvoda életében történt változásokat igyekeztünk a kiadványunkban összegyűjteni. Köszönet
mindenkinek, aki írásos anyagaival hozzájárult az elmúlt időszak
eseményeit feleleveníteni!
Sok szeretettel mindenkinek!
Horváth Judit
óvodavezető
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2010 – épül az új óvodarész

Féltető átadás, dzsessz-balettosok szereplése – 2016
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Nyílászáró cserék

Egy évtized – számtalan fejlesztés
2008-2018

Tíz év telt el az óvoda fél évszázados fennállásának ünneplése óta. Az alapítás
60 éves jubileuma ismét lehetőséget nyújt a számvetésre, a magunk mögött hagyott
évtized rövid áttekintésére.
Szép eredményekről adhatunk számot. Együtt, közösen dolgozott az önkormányzat, az óvoda munkatársai és az óvodás gyerekek szülei. Nagyot léptünk előre
az infrastruktúra fejlesztésében, szinte minden évre jutott egy kisebb-nagyobb
beruházás.
A legnagyobb lépést
2010-ben tettük, augusztusban adtuk át az új
óvoda részt. Mintegy 250
m2-t építettünk, két csoport költözött ide. A múló
évek során előtető került
az új óvoda kert felőli oldalához, tovább növelve a
gyerekek komfort-érzetét.
Egy csoport ezen a részen
használhatta az ekkor átadott játékokat.
Mesterházy József az ovisokkal
A régi épületrészben –
szintén 2010-ben – egy csoporttal indult a családi napközi, ahol az egy és három
év közötti apróságok tölthetik hétköznapjaikat. Régebben ilyen szolgáltatást nem
vehettek igénybe az enesei szülők.
2018-ban jelentősebb „szépítés” vár az óvodára. Pályázati pénzből sikerül
megvalósítani a felújítást: a fűtési rendszer teljes rekonstrukcióját, a nyílászárók
részleges cseréjét, valamint a külső, homlokzati rész kap új köntöst. A szülők –
mint tették 2005-ben – a kerítést festik le. A közeli jövőben az óvodai konyhára
fordítunk nagyobb figyelmet.
Remélem, az elkövetkezendő évek-évtizedek további lehetőséget teremtenek
óvodánk fejlesztésére, szépítésére. Az óvónők, dajkák pedig hasznos programokkal
teszik még szebbé gyermekeink óvodás éveit! Mint tették eddig is!
Isten éltesse Enese Közösségét!

Mesterházy József
polgármester
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Már az óvodában megtanultam mindent,
amit tudni érdemes…
„Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, mind az óvodában tanultam meg. Az egyetemen
a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál inkább. Íme, amit
ott tanultam: Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bántsd a másikat!
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
WC-t! A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló! Élj mértékkel! Mindennap tanulj,
gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, 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!”
Robert Fulghum
Az író megfogalmazta, hogy számára az óvoda milyen fontos volt. Ezzel mi is
így vagyunk, a helyi nevelési programunk ami az országos alapprogramra épül
olyan célokat és feladatokat fogalmaz meg, amik óvodásaink testi, lelki, szellemi
fejlődését segíti.
Nevelési Programunk tevékenységformái:
– játék
– mese, vers
– ének, zene, énekes játék
– rajzolás, mintázás, kézimunka
– mozgás
– a külső világ tevékeny megismerése (matematika, környezet)
– munka jellegű tevékenységek
– a tevékenységben megvalósuló tanulás
Óvodánkban a következő lehetőségek vannak a fejlesztéséhez,
foglalkoztatásához
– logopédia
– gyógypedagógiai foglalkozás, egyéni fejlesztés
– felmérés Sindelar módszerrel
– néptánc oktatás
– angol nyelvoktatás
– óvodán belül zenei , mese, bábelőadások
– úszás
– almaszüret
– kirándulások
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Tíz év eseményei az óvoda történelmében
Az ötven éves évfordulóra készült kiadványban olvasható az óvoda fontosabb
mérföldköveinek története. Évekkel előtte működött a nyári időszakos „óvoda”
gyermekfelügyelet, ezt az időt nem számoltuk, csak amióta napközi otthonos az
óvoda.
A tíz év alatt rengeteg változás, esemény, program volt óvodánkban.
A legfontosabb 2010-ben volt, amikor az Önkormányzati Minisztérium kiírt
pályázatát megnyertük és nem kevés önrésszel bővítettük az óvodát. Óvodánk
maradt három csoportos, 75 férőhelyes. Az új épületrészben kapott helyet kettő
60 m2-es csoportszoba, iroda, mellékhelységek, elkülönítő, öltöző. A régi óvodaépületben maradt egy csoport, a középső termet tornaszobának alakítottuk
ki, valamint az udvari teremben kaptak helyet a családi napközis kicsik, mivel a
községben bölcsőde nincs. Örültünk a bővítésnek, ami még több feladatot adott
számunkra. A gyereklétszám rohamosan nőtt és szerettük volna bővíteni az
óvodát, még egy csoporttal és azokkal a szükséges helységekkel amikkel nem
rendelkezünk. 2013-ban egy komoly munkával járó óvodabővítési pályázatot
adtunk be, amit elutasítottak és várólistára helyeztek minket.
Az ellátandó feladatok egyre nőttek. A rábaszentmihályi tagóvoda 2007 július
1-től 2014 augusztus 31-ig volt a tagintézményünk.
2009. augusztus 1-től a fehértói óvoda is tagintézményünk lett, 2016-tól telephely, ami annyit jelent, hogy óvodánk negyedik csoportja, valamint 2016
szeptember 1-től a győrsövényházi óvoda is telephelyünk lett, egy csoporttal,
így öt csoportra bővültünk.
2010-ben egy sikeres TÁMOP-os pályázatunk volt, ami pedagógus továbbképzéshez adott anyagi segítséget. Bognár Márta a Művészetek eszközeivel való
fejlesztést tanulta ami szakvizsgával zárult.
Két éve megépítettük a hátsó termek előtti tetőt és kialakítottuk a mindenkori
kiscsoport számára a játszórészt. Ebben nagy szerepe volt a Szülő Munkaközösségnek, akik aktív szervezői a felnőttek farsangi báljának és mindazoknak
akik annak bevételét támogatták, illetve alapítványunk támogatásának, KACO
Hungary Kft-nek, és nem utolsó sorban a fenntartónknak az Önkormányzatnak
akik segítik az elképzeléseink megvalósulását.
Két éve pályáztunk a Zöld Óvoda címre, amit megkaptunk és annak keretében
sok program valósul meg.
Az enesei óvodában az évek alatt a gyermeklétszám többször meghaladta a
maximális csoportlétszámot, a 25 főt. Ennek ellenére az év közbeni programjaink
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nem csökkentek, hanem szépen gyarapodtak. Igyekeztünk a gyerekek, szülők,
fenntartó igényeinek és természetesen a mi igényeinknek is megfelelni. Jól eső
érzés, ha szakmabeli, vagy más látogató érkezik óvodánkba és elismerően nyilatkozik a bent folyó oktató-nevelő munkáról, illetve a felszereltségünkről.
Az elmúlt tíz év új programjai, hagyományai
– „Szépen szól a kispacsirta” énekfesztivál
– Győrújbarát és Térsége Óvodáinak Egyesülete által szervezett programok
– zöldségfesztivál, ami kibővült egészséghétté
– Mihály-nap
Óvodában délutáni, szülők által igényelt foglalkozások
– volt balett, karate (iskolában), foci ovisoknak (Bozsik program) dzsesz-balett,
német, angol nyelvtanítás, valamint néptáncoktatás
A sok program mellett már nem volt lehetőség továbbra is a tartásjavító tornára
(hely és idő hiány), az óvodai Margaréta csoport is megszünt közben, helyette
jöttek a különböző táncoktatások és két éve néptánc oktató Viszló Kitti tartja
a néptáncot.
Sindelar módszerel méri fel a részképesség gyengeséget minden nagycsoportosnál Dömötörné Gubicza Renáta, Fejlesztő foglalkozásokat tart Bognár Márta.
Utazó pedagógusok látják el a következő feladatokat: logopédiai foglalkozást
Pápainé Bakos Judit, Baloghné Illés Orsolya és Juhászné Tölgyessy Klára a
gyógypedagógiát.
Ezeken a foglalkozásokon kívül minden évben egy alkalommal megszerveztük a középsős és nagycsoportos gyerekek számára az úszásoktatást, megyünk
almaszüretre, az ünnepek megünneplése, neves napok megtartása (Föld, Víz
világnapja stb.)
Sok minden esemény tevékenység van, amit papírra vethetnénk, de erre nincs
lehetőség. Remélhetőleg az elkövetkezendő években mindig lesznek lelkes óvodai
dolgozók, szülők, támogatók, óvodát fontosnak tartó fenntartó, hogy majdan
10-20 év múlva is szép és sikeres eseményekről tudjanak írni.
Horváth Judit
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Bóbita családi böcsöde
2010 októberében sok szülő várakozásának örömére megnyitott, akkor még
Bóbita családi napközi. Az önkormányzat az intézmény részére az óvoda kastély
épületének egyik termét biztosította. Az intézményben a dolgozó szülők gyermekeinek napközbeni ellátása folyik, a kónyi Csiribiri családi bölcsöde hálózat szakmai
irányítása alatt. Az, hogy az óvoda épületében vagyunk minden szempontból
előnyös, kölcsönösen segítjük egymás munkáját, ezzel megkönnyítve a gyerekek
számára az intézmény váltást. Részt veszünk a rendezvényeken, bekapcsolódunk
a közös programokba. Kezdetektől fogva szeretettel, segítő szándékkal fogadtak
bennünket az óvoda dolgozói, és ez a mai napig tart. A lehető legjobb helyen
vagyunk, Enese impozáns központi épületében.
Szabó Gáborné (Icu néni)
kisgyermekgondozó
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Akik az étkezésünkről gondoskodnak
A Rábakész Kft. 1999-ben alakult, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás.
A cég napjainkig meghatározó alaptevékenysége a munkahelyi- és intézményi
vendéglátás (közétkeztetés cégeknél, iskolákban, óvodákban).
Konyháinkban jellemzően friss nyersanyagokból készítjük el házias jellegű
ételeinket, lehetőség szerint kerülve a mélyhűtött és por alapanyagok használatát.
Az állandóan magas minőséget lelkiismeretes szakembereink és jól szervezett
technológiánk garantálják.
Enesei konyhát 2007 szeptembere óta üzemeltetjük enesei személyzettel.
Családi napközi, óvoda, iskola és felnőttek étkeztetését látjuk el helyben, közel
napi 250 adagot főz a konyha.
Munkánkat a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások
szigorú betartásával végezzük. Az étrendek összeállítását, a nyersanyag-kiszabati
ív elkészítését, folyamatos vezetését szakképesítéssel rendelkező élelmezésvezetők
végzik. Naponta biztosítunk friss zöldséget, illetve gyümölcsöt, pékáru tekintetében
előnyben részesítjük a teljes kiőrlésű termékeket, valamint naponta biztosítjuk
az előírt kálcium bevitelhez szükséges tejtermékeket. Mindezekkel szeretnénk
hozzájárulni étkezőink egészséges szellemi és fizikai fejlődéséhez.
Jankó István, cégtulajdonos
Akik már nincsenek a konyhán, de mindig finom étellel fogadták a gyerekeket,
Horváth Györgyné, Káldy Ernőné, Ludván Jánosné , Orbán Józsefné , Borbély
Borus Tiborné Dombi Józsefné, Dombi Dezsőné, Fodor Lajosné , Csillag Ferencné.
Élelmezésvezető: Káldy Istvánné , Vargáné Thüringer Emma, Takács Istvánné.

Balról jobbra: Erliczné Szabó Rita, Élő Jánosné, Jankó István, Szekeres Csabáné,
Bencsik Gyuláné, Bándliné Ovádi Barbara
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Tündérkastély Óvoda győrsövényházi telephelyének története
A győrsövényházi óvoda előzményei a XIX. század végére nyúlnak vissza. A Győri
Közlöny 1875. június 20-i számában írt arról, hogy a felügyelet nélkül lévő gyerekek
által okozott tűzesetek megelőzése végett célszerű lenne nyári óvodát létesíteni a
faluban. Az elképzelésből lassacskán tett lett, a lap ugyanis egy évtizeddel később,
1885. július 5-én arról írt, hogy abban az évben kisdedóvodát hoztak létre a faluban,
ami valószínűleg csak nyáron fogadta a gyerekeket, sajnos azonban nem tudjuk, hány
évig. Ugyancsak nyári óvoda működött Győrsövényházon a második világháború
utolsó éveiben, abban az épületben, amelyben jelenleg a tornaterem van. A mostanihoz hasonló, állandó jellegű óvoda a negyvenes évek második felében nyitotta meg
kapuit a Petőfi S. u. 76. szám alatti ház helyén állt, azóta elbontott épületben. Az
intézmény az ötvenes években költözött mai helyére, az egykori Fricke-kastély egyik
részébe. Az óvoda sokáig háromcsoportos volt, majd a gyermeklétszám fokozatos
csökkenésével a nyolcvanas évek közepén előbb két-, az ezredforduló körül pedig
egycsoportossá alakították. Az intézmény 2007-ig volt önálló, utána kilenc éven át a
kónyi óvodához tartozott, majd 2016-tól az enesei óvodához került. (Hancz Gábor)
Óvodánk legfontosabb nevelési célja, hogy a gyermekek sokoldalú, harmonikus
fejlődését, személyiségének kibontakoztatását elősegítse. Ennek érdekében gondoskodunk a derűs, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör megteremtéséről. Nevelési
feladatunk, a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, vagyis az egészséges
életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés
megvalósítása. Fontosnak tartjuk a jó együttműködést a családdal, ennek érdekében
közös programokat szervezünk (őszi családi nap; Márton nap; adventi vásár; farsang; közös kirándulás; Lurkó fesztivál...) . A Szülői Szervezet képviselői, a Szülők
aktívan vesznek részt, ill. részt
vállalnak a közös tevékenységeinkből. A személyes beszélgetések, a Szülői értekezletek
is mélyítik jó kapcsolatok megtartását a családokkal. A székhelyi óvodával, helyi iskolával,
az Önkormányzattal, a faluban
jól működő szervezetekkel (Német Nemzetiségi Önkormányzat, Nyugdíjas klub) jól működő viszonyt alakítottunk ki.
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A falu hagyományai szerint ismertetjük meg a gyermekekkel a néphagyományokat.
Az óvodai munkánk eredményességének legfontosabb meghatározója, hogy óvodásaink jól érezzék magukat intézményünkben, fejlődésük mérhető legyen, és sok-sok
évvel később is kellemes emlékként éljen bennük, az itt eltöltött négy év. Óvodánk
dolgozóival arra törekszünk, hogy a Szülők elégedettek legyenek, biztonságban tudják
gyermekeiket. S ha ez így van, a munkánk, nevelésünk nem hiábavaló.
Bencsik Judit, óvónő

Tündérkastély Óvoda fehértói telephelye
Az 1971-ben épült ház kettős funkciót tölt be. Az egyik szárnyában foglal helyet az
óvoda, a másikban az orvosi rendelő. Az épülethez, gondozott, nevelési céljainknak
megfelelően kialakított udvar tartozik, ami egészséges és esztétikus környezetet biztosít
a szabadban való változatos játék és egyéb tevékenységekhez.
Környezetünkhöz igazodó természetes anyagból készült, ügyességet és mozgást
fejlesztő játékszerekkel rendezték be. 2017 elején megújult az
óvoda, 6,5 millió Ft pályázati
hozzájárulás és 6,5 millió önerőből, teljes szigetelés, tetőcsere,
előtető készült. Sokat javított a
helyzetünkön, mert az elő tető
alatt, ha az idő nem megfelelő
akkor is biztosított a levegőzés,
illetve alkalmas a napi kistorna
megtartására.
Jó a kapcsolatunk az Önkormányzattal, az enesei óvodával és iskolával, a családsegítő
szolgálattal. Célunk a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi
jogainak érvényesítése. A nevelő-fejlesztő munkánk során mindig figyelembe vesszük
a gyerekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét.
Segítjük őket tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetükből való
felzárkóztatásban. Biztosított gyerekeink számára a logopédia és fejlesztő foglalkozás.
Az óvodások műsorukkal színesítik az ünnepek programjait, Mikulás, Karácsony,
farsang, Anyák napja, falunap.
A kis faluközösség mindig szeretettel vesz részt az ovisok műsorain, a saját készítésű
portékáink árusításaikor vásárlásukkal támogatják az óvodát, aminek bevételeiből
kiegészítjük a bábszínház és kirándulás költségeit.
Gellén Jánosné óvónő
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Zenei képzés és programok adományból
Hét éve megkeresett Tschurl Károly azzal a szándékkal, nagy álma, hogy a zene
eljuthasson minél több gyerekhez, a pedagógusok hozzértőbbek legyenek az énekzenei oktatáshoz. Mindezt anyagilag teljes mértékig támogatná. Ettől az időtől
kezdve rendszeres előadói lettek az enesei, kónyi,
rábapatonai óvodának a Sopron trió tagjai (Dárdai
tanár úr kiválása után Camerata Artissima néven
szerepelnek). A gyerekek ízelítőt kapnak életkoruknak megfelelő komolyzenei darabokból, illetve
aktív részesei is az előadásoknak. Ezen kívül sok
dalt közösen énekelünk az előadókkal, amik kapcsolódnak az évszakokhoz és az ünnepkörökhöz.
A Sopron trió tagjait kértük fel a Hangraforgó
akadémia megtartására, melynek házigazdája és
Kispacsirták
szervezője az enesei óvoda volt. Óvónők, tanító
és tanárnők vettek részt, 24 megyei intézmény 48 pedagógusa. A képzés kétnapos
volt, ahol elméleti és gyakorlati tapasztalatainkat gyarapíthattuk.
A gyerekek énekeltetésére, szerepeltetésére
találtuk ki a „Szépen szól a kispacsirta” énekfesztivált. A kezdeti időben 17 óvoda óvodásaival
kezdtünk, az idei 6. rendezvényünkre 13 óvodát
hívtunk. 90-70 gyermek szokott szerepelni. Az
énekfesztivál jobbá, eredményesebbé tételéért
Karcsi bácsi újabb felajánlást tett. Megkérte
Farkas Katlalin óvónőt, egyben óvodai szakértőt,
hogy vezesse a zenei műhelyt és segítse munkánkat, fogja össze azt a lelkes óvónői társaságot,
akik évente 2-3 alaklommal részt vesznek a
zenei műhelyen.
Krasznai Tamás, Horváth Judit,
A fesztiválon a gyerekek nem versenyre
Tschurl Károly, Szabó Balázs
jönnek, helyezés nincs, célunk a zenei képességek fejlesztése, az éneklés élményszerűségére, a dallamok sokszínűségére való
felhívás, és egyben a közös éneklés élménye! Az óvodáknak ez egy lehetőség,
hogy elhozhassák és szerepeltethessék azokat a gyerekeket, akik szívesen és
tisztán énekelnek. Minden résztvevő egyformán kap ajándékot, illetve az óvodák
hagszerutalványt.
14

Eddig nagyon sikeresek voltak a rendezvényeink, a visszajelzések a részt vevők
felől pozitívak voltak. A szakmai kritikát elfogadva és szem előtt tartva igyekszünk
jobbá tenni a fellépéseket.
Köszönet Karcsi bácsinak, hogy idejét és anyagi támogatását nem sajnálva segíti
és támogatja az óvodásaink ének-zenei oktatását! Soraimmal tiszteletemet, megbecsülésemet és szeretetemet szeretném kifejezni Tschurl Károly részére!
Horváth Judit

Szülők az óvodáért
Az Enesei Tündérkastély Óvoda Szülői
Munkaközössége évek óta aktív, kreatív
hozzáállással segíti az Óvoda munkáját.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy
gyermekeink ilyen szép, igényes környezetben
tölthetik el kisgyermekkoruk mindennapjait.
A szülők szezonálisan szívesen vállalnak társadalmi munkát az Óvoda körüli teendőkben,
a virágoskert, udvar rendezésében. Munkánk során bepillantást nyerhetünk az Óvoda
dolgozóinak lelkiismeretes, önzetlen munkájába is, akik színes programokkal, rendezvényekkel, odaadó tanításukkal segítik gyermekeink fejlődését, az iskolára való
felkészülésüket. A Szülői Munkaközösség tagjainak nemcsak az óvodai programok
szervezésében, a háttér munkák lebonyolításában van fontos szerepük, hanem a jó
kapcsolat kialakítása a szülőkkel, hogy problémájukkal bizalommal forduljanak az
SZM tagokhoz, illetve óvónénijük felé. Évek óta nagy sikere van az SZM bálnak,
illetve lelkesen gyűjtjük az alumínium dobozokat, papírt, elektromos hulladékot,
aminek bevételéből támogatjuk új óvodai játékok vásárlását, korszerűsítését. Jó hangulatban telnek az adventi időszak előkészületei (mézes sütés, díszítés, falumikulás,
vásár) ahol a falu apraja nagyja meleg tea, forralt
bor, zsíros kenyér, lángos fogyasztásával hangolódik az ünnepre. Reméljük az évek során sok
lelkes szülő segíti továbbra is az Óvoda munkáját,
hiszen mindannyiunk számára fontos gyermekeink
fejlődése, a játékos évek szép környezetben történő
eltöltése!
Majorné Bajnok Eszter SZM tag
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Mihály-nap
Óvodánkban 2012 óta van hagyománya a Mihály-napi vásárnak. Mivel Enesén élő
népszokás nincs ezzel kapcsolatban, ezért gondoltuk, hogy megismertetjük vele a
gyerekeket. Összegyűjtöttük a hozzá kapcsolódó dalokat, verseket, rigmusokat, szokásokat, ruhákat. Pl. állatok beterelése, vásározás, mulatság. stb. A vásári „komédiát”
a mindenkori nagycsoportosok adják elő a kisebbeknek és a meghívott vendégeknek,
a hivatali dolgozóknak, az óvoda volt dolgozóinak, a fehértói óvodásoknak és az első
osztályosoknak. A gyerekek számára újdonság volt, de nagyon élvezték, hogy beöltözhettek és kedvükre válogathattak a vásári portékából. Kipróbálhatták a falumúzeumból
áthozott régi tárgyakat pl: kolomp, zsompor, kereplő, csizma lehúzó stb.
A szülők is kivették részüket a készülődésből, kis üveg kompóttal, lekvárral, mézzel,
süteménnyel, apró játékokkal kedveskedtek. Tapasztalatainkat, kellékeinket évrőlévre bővítettük, évek óta vannak igazi vásári standjaink. A vásárhoz hozzátartozik
az evés-ivás, mulatság, otthonról hozott süteményt és szörpöt fogyaszthatnak.
A gyerekek minden évben izgatottan várják a vásárt és nagyon jól érzik magukat.
Úgy érezzük sikerült egy jó hagyományt teremtenünk óvodánkban.
Bognár Márta és Kapui Tiborné óvónők
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Zöldségfesztivál
2010 október végén volt az első zöldségfesztiválunk. A szülőkkel gyűjtettük
a különböző gyümölcsöket, zöldségeket,
terméseket, tököket, amiből különböző
figurákat készíthettek közösen a gyerekeikkel. A programot a délutáni órákban
tartottuk és erre hozhatták a testvért,
nagyszülőt. Eleinte kellett a segítség ötlet
adás, de utána már tudatosan felkészülve jöttek a szülők, internetről ötleteket
gyűjtve. Nagyon szép és mutatós dolgokat
készítettek közösen, amit a gyerekek büszkén és örömmel mutattak egymásnak,
majd elhelyezték a bejárat előtt ahol a
kiállítás kb. egy hétig megvolt. Teával,
sült tökkel, zsíros és lekváros kenyérrel
kedveskedtünk az alkotóknak. A rendezvényünk igazi családi program lett, mert
sok gyermektől többen érkeztek. Az igény
megvan rá, így továbbra is programjaink
között marad.
Horváth Judit
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Így lettünk „Zöld Óvoda”
Hosszú évek óta tudatosan készültünk arra, hogy gyermekeinkben is elültessük a
természet iránt érzett szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét.
2015. nyarán a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyílt pályázatot hirdetett
óvodák számára, a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére. Az FM és az EMMI – hazai és
a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodai korosztály
sajátos korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön.
Mit is jelent a „Zöld Óvoda” elnevezés?
• A pályázat célkitűzését szem előtt tartva, a nevelőmunkánk során különös hangsúlyt kap a környezet- és egészségtudatos nevelés kialakítása a gyermekekben.
• A környezetvédő gondolkodásmód és környezetbarát életmód kialakítása.
• Olyan gyermekek nevelése, akik ismerik, szeretik és védik felnőtt korukban is a
természetet.
Sokféle tevékenység biztosításával, természetes élethelyzetek teremtésével elősegítjük, hogy a gyermekek maguk fedezhessék fel az őket körülvevő világot. Fontosnak tartjuk a természet gyakorlatban történő megismertetését: pl. óvodánkban
kialakítottunk csoportonként egy-egy veteményeskertet, illetve 1 db komposztálót.
A veteményeskertben a gyermekeknek lehetőségük van a növények fejlődésének
megfigyelésére, a vetéstől a betakarításig. A gyermekek maguk is tevékenyen részt
vesznek a kiskert gondozásában. A kertben végzett tevékenységekhez a gyermekek
számára különféle kerti szerszámokat szereztünk be (talicska, kapa, gereblye, ásó,
seprű, öntözőkanna).
Madáretetők kihelyezésével téli madáretetésre, illetve madarak megfigyelésére van
lehetőség. További célkitűzéseink közé tartozik egy állandó madáritató kialakítása,
illetve néhány műodú beszerzése. Rovarok megfigyelésére nagyítókat, nagyítós
poharakat, illetve mikroszkópot, valamint a kísérletek elvégzésére terepasztalt
vásároltunk.
Az egész napos tevékenységek során nagy hangsúlyt fektetünk a takarékos vízhasználatra, a hulladék szelektív gyűjtésére és az energiatakarékosságra.
A „zöld jeles” napokról való megemlékezések szintén pedagógiai programunk
specifi kumai közé tartoznak:
– takarítás világnapja
– állatok világnapja
– víz világnapja
– Föld napja
– madarak és fák napja
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A „Zöld Óvoda” tevékenységi köréhez tartozik még, hogy évente két alkalommal elektromos hulladékok, papírok, illetve fémdobozok gyűjtését szervezzük. Az
óvodai dolgozók munkájukkal, pozitív mintával szolgálnak a gyermekek ökológiai
szemléletformálására, illetve környezettudatos magatartására.
Horváthné Merkó Barbara és Szűcs Györgyné óvónők

Szelektív hulladékgyűjtőnél

Elektromos gépek gyűjtése

Kiscsoportosok veteményeznek

Középsősök udvartakarításnál

Nagycsoportosok elültetik a fájukat
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Győrújbarát és Térsége Óvodáinak Egyesülete
Nyolc éve csatlakoztunk az Egyesülethez, ahol nyolc település óvodái szervezzük az
évenként megrendezésre kerülő programokat. Töltéstaván és Öttevényen szokott lenni
az Ovi Olimpia, sajnos az idén nem került megrendezésre. Győrladaméron tavasszal
van a mesedramatizálás, az ének-mondó áprilisban Nyúlon, Győrújbaráton májusban
a hagyományőrző csoportok fellépése. Rajzkiállítás helyszíne változó, két alkalommal
vállaltuk mi a kiállítást. Ez a program két évente kerül megrendezésre.
Élmény a gyerekeknek eljutni ezekre a helyekre, mi pedig büszkék vagyunk, mert
mindig jól felkészült csapatot viszünk
Ezen kívül szakmai találkozó is van az óvodapedagógusoknak, illetve a munkánkat
segítő pedagógiai asszisztenseknek és dajkáknak.
Horváth Judit

Hagyományőrző néptánc találkozón
Győrújbaráton

Versmondó Kóny

Ovi-olimpia Öttevény

Versmondó Kóny
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Fotók, emlékképek az óvoda 50 éves évfordulójáról
Az óvoda volt dolgozói, meghívott vendégek, szülők, gyerekek, volt óvodásaink
vettek részt szép számmal a fél évszázados évfordulón. A fotókon láthatunk olyan személyeket, akik sajnos már nem élnek, de emléküket jó szívvel, szeretettel őrizzük.
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Képgaléria

Pápainé Bakos Judittal logopédia

Baloghné Illés Orsolya Alexel

Juhászné Tölgyessy Klára Milánnal

Kovács Judit és az angolosok

Búcsú az óvodától

Gergely-járás
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Egészség héten

Egészség héten

Játék a teremben

Játék az udvaron

Kisze-báb égetésnél

Hurrá itt a tél!!!
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Mit hozott a nyuszi?

„Ki mit tud”-on Kónyban

Szilva szüret

Alma szüret

Gyereknap az óvodában

Gyereknapon
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Március 15 ünneplése

Májusfa állítás

Sportnap (Egészséghét)

Egészséghét

Nagyon finom ez az alma

Farsangi maskarában

25

Az óvoda jelenlegi dolgozói
Óvodavezető
Horváth Judit

Fehértói telephelyen
Gellén Jánosné (Marianna) óvónő
Szabó Klára ped. asszisztens
Lenzsér Róbertné (Erika) dajka

Óvodavezető helyettes
Szűcs Györgyné (Judit)

Győrsövényházi telephelyen
Bencsik Judit óvónő
Nagy Júlia óvónő
Boros Ronaldné (Anikó) dajka

Óvónők Enesén
Bognár Márta Valéria
Dömötörné Gubicza Renáta
Horváthné Merkó Barbara
Huszár Mónika
Kapui Tiborné (Éva)
Szabóné Molnár Alíz
(jelenleg GYES-en)

Óvoda titkár
Nagy-Szabó Anita
Pedagógiai asszisztens
Szabó Klára

Dajkák
Horváth Ágnes
Kiss Mária Tünde
Takács Attiláné (Anett)
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Az óvoda dolgozói 1958-tól napjainkig
Óvónők
1958-1959 Csikai Amália
1959-1965 Micska Sándorné – Mária óvó néni
1965-1966 Miletics Klára
1966-2003 Kocsis Nándorné –Vilma óvó néni
1968-1969 Kormos Irma
1969-1972 Burján Jánosné Joli óvó néni
1972-1974 Sepsi Andrásné Emi óvó néni
1973-1974 Krasznai Zsuzsa
1975-1984 Polgár Gyuláné- Marika óvó néni
1976-1978 Márkus Anikó
1975-1979 Buti Ferencné – Csillag Mária
1977-1978 Major Mária
1978-1980 Szombath Márta
1978-1979 Balogh Katalin
1978-2012 Kettingerné Tóth Tünde
1979Horváth Judit
1980-1981 Tóth Zsuzsanna
1981-1983 Horváth Mária
1982-1983 Bugyik Zsuzsanna
1982Kapui Tiborné Éva
1984-1987 Kovács Miklósné Marianna
1983Szűcs Györgyné Judit
1984Bognár Márta Valéria
1984-1985 Ruzsicska Márta
1990-1996 Adamecz Szilvia
1989-1993 Domnanics Zoltánné Bea
1990-1992 Hoffmann Kinga
2006Szabóné Molnár Alíz
2011-2016 Szabóné Higi Bernadett
2013Dömötörné Gubicza Renáta
2014Horváthné Merkó Barbara
2016Huszár Mónika

Óvodatitkár
2013-2014 Torma Mónika
2016Nagy-Szabó Anita
Pedagógiai asszisztens
2014-2016 Torma Mónika
2016Szabó Klára
Dajkák
1958-1987 Tóth Lászlóné Annus néni
1972-1982 Molnár Imréné Mariska néni
1977-2008 Ferenczi Istvánné Kati néni
1982-2007 Nagy Gáborné Marika néni
1987-2013 Hollós Ferencné Erzsi néni
2007Kiss Mária Tünde
2008Horváth Ágnes
2013-2017 Kovácsné Kollár Andrea
2017Takács Attiláné Anett
Fűtő, karbantartó
1990-1996 Varga István
Konyhai dolgozók
Bancsó Györgyné
Ludván Jánosné
Dombi Dezsőné
Nem az óvoda alkalmazza, de sokat dolgozik
nálunk is Szórádi Lajos.
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1958

2018

Az enesei tündérkastély óvoda fennállásának
60. évfordulója alkalmából
Támogatók:
Enese Község Önkormányzata
Az óvoda Szülői Munkaközössége
Közalapítvány az enesei óvodás gyermekekért
KACO Hungary Kft.
Megjelenik: 500 példányban
Felelős kiadó:
Horváth Judit
Tördelés és nyomdai munkák:
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.

