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ÓVODÁNK 100 ÉVE
Mágocson már 1894-ben elindultak kezdeményezések óvoda alapítására. Ezt az akkori rendeletek is előírták, ám a
rossz anyagi körülményekre hivatkozva csak 1912-ben vált az álom valósággá és a községben lév ő gyermekmenedékház
telkét, épületét, belső helységeinek örök használati jogát az óvoda céljaira átengedték, karbantartását és szünidei
nagytakarítását a községi háztartás terhére átvállalták. A telek megvásárlásához és az építkezési költségek fedezetéül a
falu a Mágocs vidéki Takarékpénztártól 33 217 korona kölcsönt kapott. A kiadásokat még növelte a berendezések ára is.
A tartozást hosszú évekig törlesztette a falu.
Már akkor képzett óvónők foglalkoztak a gyerekekkel, akik az óvoda épületében is laktak. Az óvodai épület kett ő
munkateremből és egy játszóteremből állt. Az óvónők munkáját dajka is segítette.
Fennmaradt dokumentumok és fotók alapján a legelső itt dolgozó óvón ő Okkenfusz Mária és Koncz Margit voltak.
( A kicsi és a nagy)
Az első gyermek csoport névsora 1921-ből maradt ránk .
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Ők 1917-18-as években születtek és egy kivételével német anyanyelvűek voltak.
Egy 1925-ös felvétel alapján már 85 gyermek járt az óvodába.
Egy akkori óvodás elbeszéléséből tudjuk, hogy ebben az időben már verseket, dalokat tanultak a gyerekek. Reggel,
amikor mindenki megérkezett körbe álltak, és egy imát mondtak el közösen, amit Konc Margit tanított nekik.
Jó Istenem felébredtem
Te vigyáztál énfelettem
Köszönöm, hogy megtartottál
És felettem virrasztottál
Óvj meg ma is szent kezeddel
Szent kezedből ne eressz el.

Ámen

A terem közepén asztalok voltak kisszékekkel, körben a fal mellett pedig padok, amin a gyerekek ültek.
Mivel a gyerekek többségének anyanyelve a német volt, az akkori óvón őknek volt a feladata, hogy megtanítsák őket
magyarul beszélni. E célból tanítottak nekik egy versikét, amivel a testrészek neveit ismerhették meg:
Itt a fülem, itt van ni
Tessék jól megfigyelni!
Itt a homlokom, szemem, szám
Rajta van az orrocskám
Ajkam alatt az állam
Rajta csinos szakállam.
Már akkor is voltak csintalan gyerekek, akiket az óvó néniknek fegyelmezni kellett, ilyenkor a következ ő mondóka
hangzott el:
Mindketten: Kezet karba, ujjat szájra!
A gyerekek ekkor még az otthonról zománc táskába csomagolt elemózsiát fogyasztották, de a szegényebb gyerekeket tej
akció keretében tejjel is ellátták.
A nyitvatartási idő akkor még reggel 8-11ig és délután 2-4-óráig tartott.
A szünidő mindig januárban volt, az óvónők is ekkor vették ki szabadságukat.
Ilyenkor lecsökkent a gyerek létszám ,mivel a szül ők mez őgazdasággal foglalkoztak és mivel télen a földeken nem volt
munka a szülők is otthon voltak, de az is jellemz ő volt, hogy a gyereknek nem volt cip ője és kötött cip őben vagy
mezítláb nem tudták a gyerekeket óvodába járatni a januári hidegben.
1933/34-ből ismerjük az akkor itt dolgozó dajkákat, őket Hauszmann Józsefnénak és Sipos Józsefnénak hívták.
1936-ban már 186 óvodaköteles gyermek élt a faluban, akik közül csak 4-5 volt magyar származású. 177 katolikus és
9 izraelita vallású volt.
Ez az arány még a háború előtt 1938-ig hasonló volt akkor 29 magyar és 147 német anyanyelv ű gyermek járt ide.
A termek felszereltsége az akkori lehetőségeknek megfelel ő volt, a régi leltárokat olvasva sok-a mai embereket
mosolygásra késztető- tárgy is található
Pl. szeneslapát, köpőcsésze, tűzpiszkáló, kályha ellenző, nagy mosótekn ő.
A termek portalanítása olajjal történt, fával fűtöttek, a vizet saját kútból szivattyú segítségével nyerték. Kézmosásra 2db
csapos víztartó és 2db mosdótál szolgált, amihez Pálmai Mihály körorvos havonta 1db kézmosó szappanra adott
utalványt.
A második világháború alatti években az óvoda mint „ haszont” nem hajtó épület szerepelt, vagyis nem m űködött . A
lakosok elmondása alapján beteg katonákat ápoltak itt. Egy 1944-es bejegyzés szerint az óvoda falait, vakolatát
megrongálták. A háború utáni romeltakarítás az egész országban nagy feladatot adott az embereknek , az óvoda
épületében,- hogy újra használni lehessen- belső javításokra, tisztító meszelésre és a padló forró hamulúggal való
felmosására volt szükség.
Az kapuit újból megnyitó óvoda új szolgáltatással is b ővült, kiegészült egy konyhával. Megn őtt az állandó

alkalmazásban lévő szülők száma , de akadt még sok szociálisan rászoruló és az óvodától messze lakó gyerek is aki
igényelte az étkezést, így 1945-től megszervezték az étkeztetést és napközi otthonos óvoda lettünk. Ekkor még csak 40
gyerek étkeztetését látták el, bár igény a nagyobb létszámra is lett volna.
Az évek múlásával lendületes fejlődés indult meg. 1946-tól Papp Pálné lett az óvodavezet ő a gyereklétszám 109 f ő.
Ekkor már 3 csoportban folytak a foglalkozások.
1954-ben, 1955-ben és 1956-ban kerültek ide 2007-ben aranydiplomát kapott kollegan őink Karola néni, Bori néni
és Márta néni. Karola néni már négy éves gyakorlattal érkezett, de Bori néni és Márta néni friss diplomával.
Mindhárman nagyon sok változást értek meg munkájuk során.
1955-ben 109 gyermek járt az óvodába. A nagy gyermeklétszám ellenére csak 67 szék és 30 db. fektet ő volt. A
felvehető gyermekek száma ekkor 96 volt, de mivel sok anya dolgozott, szükség volt a gyermekek elhelyezésére.
1960-ban az óvónők száma 5 lett, akik délel őtt 3 csoportban délután összevontan 2 csoportban dolgoztak ( a gyerek
létszám: 118) munkájukat 3 dajka és 2 konyhai dolgozó segítette. Az étel ételszállító liften jutott az alagsorban m űköd ő
konyhából a földszinti helységekbe.
1964-ben az udvari wc tetejét és a kerítést kijavították és kicserélték a régi ablakokat.
1968-ban az óvoda új bútorokat, játékszekrényeket kap, ám a szemléltet ő eszközök nagy része házilag készült. Ebben
az időben már Dunai Józsefné az óvoda vezetője.
1968-ban az óvoda önálló lett, szétvált az iskolától. Ahhoz, hogy független vezetésű lehessen, bizonyos számú csoportnak
meg kellett lennie, ezért a Nagyhajmási óvoda lett Mágocs tagóvódája.
A 70-es években több átalakítás is volt, a szolgálati lakások helyén kialakították a konyhát és a mosdókat, a volt
raktárból egy termet, így már 4 csoportszoba állt az gyerekek rendelkezésére, ekkor itt 7 óvónő dolgozott. Nyáron 11
órában, télen 10 órában fogadta a gyerekeket az óvoda.
1978-tól Kádas Józsefné vette át az óvodavezetői teendőket.
Nemzetiségi nevelés 1979 óta van óvodánkban, el őször csak a nagycsoportban, kés őbb mindegyik csoportban részt
vettek a gyerekek a német nemzetiségi nyelvoktatásban.
Az akkori szocialista eszméknek ,normáknak megfelelően folyt az oktatás. Az óvoda jó kapcsolatot alakított ki a helyi
üzemekkel és a patronáló brigádok segítségével új játékok kerülhettek az udvarra.
Az 1970-80-as években bázisóvoda lettünk, ami a rendszeres bemutató foglalkozások szervezésével többlet munkát
jelentett az óvónők számára, de biztosította szakmai fejlődésüket, tájékozottságukat.
1980-ban az addig levegőztetésre használt nyitott szint beépítették és egy 60 m2-es helyiséget alakítottak ki. Így
beindult az ötödik csoport is, amely saját öltözővel, mosdóhelyiséggel volt felszerelve.
1991-től Márkus Tiborné volt az óvoda vezetője. Az ezt követő években óvodapedagógusaink elvégezték a német
nemzetiségi óvodapedagógusi szakot.
A gyerekek száma 1998-ban a nevelési év végére 151 volt, ezért szeptembert ől megnyílt 6. csoportunk is, így 12
óvodapedagógus foglalkoztatására volt szükség.
A hosszú évek során itt dolgozó emberek odaadásának , a mindig segít őkész szül őknek a fenntartónak köszönhet ően az
óvoda épületét, udvarát többször felújították, így mindig megfelelt az adott kor követelményeinek kívülr ől mégis sokat
őriz régi arculatából. 2001-ben átrakták a tetőt, a mosdókat, 2002-ben a konyhát is felújították. 2003-ban

redőnyöket szereltettek ffel az óvoda minden ablakára, 2004-ben f űtéskorszer űsítés történt. Ezen átalakítások
szervezésében nagy szerepet vállalt akkori vezetőnk Hochschornerné Strasszer Éva.
Óvodánk 2004-től a Mágocs és Környéke ÁMK és Könyvtár intézményén belül m űködött. Az átalakítás
következményeként négyre csökkent a csoportok száma, az egykori 21 dolgozó helyett a mai napig 13 feln őtt
gondoskodik óvodásaink szükségleteinek kielégítéséről, harmonikus fejlesztésükr ől. Óvodánk vezet ője én, Jurisits
Józsefné lettem. Az átszervezés eredményeként már nem volt függetlenített vezet ő, a csoportmunka mellett kellett
elvégezni a vezetői feladatokat is. A csoportok létszámának csökkentése miatt felszabadult egy termünk, amib ől még
2004-ben kialakítottuk a tornaszobát. 2005-ben pályázat útján nyertünk 250 000 Ft.-ot az alsó terem
vizesblokkjának a felújítására, és ebben az évben elbontottuk a balesetveszélyes udvari játékokat is. 2006-ban a z épület
akadálymentesítése megtörtént, új járdát alakítottak ki, és egy új bejárati ajtó tette biztonságosabbá óvodánkat.
Megvásároltuk az új udvari játékokat és tavasszal le is telepítettük őket szül ői segítséggel. 2007-ben két teremben
építettünk galériát támogatók segítségével, így enyhítettük a nagy csoportlétszám miatti helyhiányt. Ebben az évben
építette a Kincses és Társa Kft. a dombcsúszdánkat, melyre a csúszdát szül ői és a Mágocs Jöv őjéért közalapítvány
segítségével vásároltuk meg.A Hartung Bt.-től kő virágtartókat kaptunk.
2008-ban vezettük be az integrált pedagógiai rendszert, mely programot az állam pályázati pénzekkel támogatta. Így
anélkül, hogy költségvetésünket terheltük volna bútorokat, játékokat tudtunk vásárolni, olyan programokat szerveztünk,
amelyek segítették a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását.
2009-ben szintén pályázati pénzből megtörtént az óvoda teljes felújítása. Nyílászárókat kicserélték műanyagra,
álmennyezettel csökkentették a termek és folyosók belmagasságát, a villanyvezetékeket, világító testeket kicserélték,
beépítettek egy kaputelefont, ami a házon belüli telefonálásra is alkalmas, a folyosón linóleum burkolatot raktak le,
minden termet kifestettek, mázolták a belső ajtókat, kívülről szigetelték és színezték az épületet, esővédőket építettek a
két bejárati ajtó elé, a csatornát kijavították. Az IPR pályázat támogatásából a folyosót új bútorokkal rendeztük be,
öltözőszekrényekkel, beépített szekrényekkel, padokkal. Az Unokáink és Gyermekeink Alapítvány támogatásából
( 50 000Ft) egy beépített szekrényt készíttettünk a rövid folyosóra. A 2009-2010-es nevelési évben vezettük be a
kompetencia alapú óvodai nevelést, „jó gyakorlatokat” készítettünk, képzéseken vettünk részt. Olyan innovációs munka
kezdődött a nevelőtestületen belül, hogy 2011-ben alkalmasnak min ősítették az óvodát referencia intézményi cím
elnyerésére.
2011-től az új törvényi szabályozás értelmében felvehetjük a 2.5 éves gyermekekt is. A városban igény van az ilyen korú
gyermekek óvodai elhelyezésére, ezért ki kellett alakítani egy pelenkázót, hiszen ezek a gyerekek még nem minden esetben
szobatiszták. Alkalmazkodtunk az új feladatokhoz, az új helyzethez, örömmel fogadjuk nem csak mi feln őttek, de a
gyerekek is a mini csoportosokat.
A gyermeklétszám bár csökkent, mint mindenütt az ország intézményeiben, de 2005 és 2011 között az októberi
statisztika szerint 86 fő volt a legkevesebb, 97 a legtöbb. 2011-ben 88 gyermekkel indítottuk az évet, a 2012-es
statisztika szerint sem leszünk kevesebben.
Célunk hogy minden gyermek életében meghatározó id őszak legyen az óvodás kor és kollegan őimmel együtt azon
vagyunk, hogy még nagyon sok kisóvodást nevelgessünk ezen épület falai között ugyanolyan gondosan és félt őn ahogyan
azt elődeink tették.
Ez a rövid történeti áttekintés mely 100 évet ölel fel persze nem teljes hiszen a rideg tények és adathalmazok mindig
mellőzik az érzelmeket, de úgy gondolom, hogy mindazoknak a szellemisége belengi ennek az épületnek az egészét akik
ezen hosszú időszak alatt dolgozói voltak ennek az intézménynek.

Óvodánkban dolgozók névsora munkában állásuk szerint:
ncz Margit 1921
Okkenfusz Mária 1921
Szűcs Mária 1935
Papp Pálné 1946
Hochmann Anna 1948
Dunai Józsefné 1954
Strasszer Gyuláné 1955
Kádas Józsefné 1956
Winekker Ágota 1956
Lovas Józsefné 1959
Hirth Józsefné 1960
Ficsór Józsefné 1961
Takács Vincéné 1961
Kovács Antalné 1962
Dittrich Józsefné 1963
Märcz Gyuláné 1964
Nagy Eta 1964
Orbán Teréz 1965
Papp Zsuzsanna 1966
Raffai Sándorné 1966
Babirád Ferencné 1967
Nagy Edit 1967
Borostyán Jánosné 1968
Horváth Józsefné 1968
Vetusinszki József 1968
Tarnai Nándorné 1968
Hetesi Judit 1969
Mókos Dezsőné 1970
Till Gizella 1970
Czérna Andrásné 1971
Kárpáti Mártonné 1971
Mágocsi Rudolfné 1973
Márkus Tiborné 1973
Poór Tituszné 1973
Zentai Tiborné 1973
Dürwanger Györgyi 1974
Székely Józsefné 1974
Nyírő Jenőné 1975
Resz Józsefné 1975

Deák Ferencné 1976
Stróbl Jánosné 1976
Kuhl Gáborné 1977
Németh Imréné 1977
Vetusinszki Józsefné 1977
Gálos Endréné 1978
Glaub Gyöngyi 1978
Kehlné Borsics Mária 1978
Mészáros Józsefné 1978
Pesti Mihályné 1978
Melli Ágnes 1979
Rózsa Gyuláné 1979
Csiki Istvánné 1980
Tencz Imréné 1980
Udvardy Mária 1980
Vörös Lászlóné 1980
Deli Szilvia Zsuzsanna 1981
Héderné Jurisits Zsuzsanna 1981
Lakatos Györgyné 1981
Strasszer Gáborné 1981
Vörös Béláné 1981
Wusching Istvánné 1981
Fischer Jánosné 1982
Hartung Mihályné 1982
Piszer Tiborné 1982
Rajczi Tiborné 1982
Rosenberger Erika 1982
Dorn Mártonné 1983
Nemes Ferencné 1983
Poór Erika 1983
Poór Jánosné 1983
Hochschornerné Strasszer Éva 1984
Hrotkó Istvánné 1984
Teufel Györgyné 1984
Bea Ildikó 1985
Hrotkó Sándorné 1985
Nász Rita 1985
Gellén Enikő 1986
Héder Judit 1986

Mókus Ildikó 1986
Szabó Tünde 1986
Majláth Károlyné 1987
Teufelné Glaub Ágnes 1987
Újvári Judit 1987
Illés Gáborné 1988
Mikós Ottóné 1988
Illés Zoltánné 1989
Nyul Gyöngyi 1989
BauerAttiláné 1990
Simonics Alajosné 1990
Vighné Zsiga Rita 1990
Brandt Gáborné 1991
Marx Józsefné 1991
Staub Gizella 1991
Staub Jánosné 1991
Strasszerné Wigand Gabriella 1991
Schuszter Péterné 1991
Gerendai Ferenc 1992
Schatzinger Róbertné 1993
Tóthné Kovalik Judit 1993
Jurisits Józsefné 1994
Taksonyi Lászlóné 1994
Baán Szilvia 1996F
Kintner Renáta 1996
Banizsné Sterner Annamária 1997
Sternerné Halász Judit 1998
Tóth Zsuzsanna 1998
Görcs Károlyné 1999
Mintál Ramóna 1999
Szabó Jánosné 2005
Bálint Lajosné 2007
Szentgyörgyi Zoltánné 2007
Kádasné Jankó Anikó 2008
Kelemen Anett 2008
Csernik-Kohl Mariann 2009
MiklósnéTakács Izabella2010
Majorné Keksz Ágnes 2011

Jelenleg, 2012.augusztusában az óvodában dolgozók:
Csernik-Kohl Mariann óvódapedagógus
Héderné Jurisits Zsuzsanna óvódapedagógus
Jurisits Józsefné óvodavezető
Majláth Károlyné óvódapedagógus
Marx Józsefné óvódapedagógus
Mészáros Józsefné óvódapedagógus
Simonics Alajosné óvódapedagógus
Teufelné Glaub Ágnes óvódapedagógus
Illés Zoltánné dajka
Kádasné Jankó Anikó dajka
Majorné Keksz Ágnes dajka
Német Imréné dajka
Szabó Jánosné konyhalány

ÓVODÁNK MÚLTJA ÉS JELENE
KÉPEKBEN

Az első kép az óvodáról 1925-ből
Koncz Margit és Okkenfusz Mária óvónőkkel

1927-1928-as nevelési év óvodásai

1929-es nevelési évben az óvodások

Szekeres Józsefné, született Teufel Erzsébet.
1925 augusztus 18-án születtemMágocson, majd 1928-vagy 29-ben kezdtem óvodába járni. Abban az id őben
többségében az iparosok gyerekei jártak óvodába, de a szegényebb családok gyerekei is jártak, attól függ ően, hogy a
szülők beíratták-e a gyereküket, vagy sem. A falu akkori gyereklétszámához képest úgy gondolom, hogy kevés gyerek
járt óvodába. Emlékezetem szerint két csoport volt, egy kis csoport és egy nagycsoport, csoportonként 10-15 f ővel, egyegy óvónővel . Jeleik nem voltak a gyerekeknek. Egy játékra emlékszem, amit többször játszottunk. Körben ültünk a
teremben, „Hull a borsó, terem a borsó” mondókára a kezünket ütemesen a térdünkhöz ütögettük. Amikor az óvón ő
azt mondta „Hopp”, akkor csendben kellett lenni. Utána azt mondta”kezet karba, ujjat szájra”, majd egy kis id ő után
újra indult a játék. Ebben az időben a sváb családok egymás közt németül beszéltek, de az óvodában a foglalkozásokat
magyarul tartották.
Legemlékezetesebb élményem a nagycsoportosok műsora volt, mielőtt iskolások lettünk. Talán minden iskolába kerül ő
gyerek kapott valamilyen szerepet a műsorba, amit a nagyteremben adtunk el ő a színpadon. Nekem is jutott egy kis
szerep, amire a mai napig nagyon pontosan emlékszem. Ketten játszottuk Molnár Józseffel, ő volt az orvos, én voltam
az anyuka, aki az orvoshoz vitte a gyerkét. Az orvos ült az asztalnál, az anyuka karján a babával bement a rendel őbe és
azt mondta: „ Doktor uram, orvos uram, nekem nagy bánatom van. Eltörött a babám lába, nem mehet az iskolába.”
Az anyuka megmutatta a babát az orvosnak, az orvos azt mondja:” Böske lányom, bíz itt baj van, baba lábát
beragasztom, bekötözöm, betapasztom. Így ni, Tartsad Böske lelkem, fektesd őt puha ágyba, holnap mehet iskolába.
Még egy emlékem van a mágocsi óvodával kapcsolatban. A hat elemi és két év polgári elvégzése után egy-két évig az
óvodában dolgoztam gyermekfelügyelőként. A munkám abból állt, hogy a gyerkekre kellett vigyázni amíg az óvón ő
megérkezett. Utána az épületet és az udvart kellett rendben tartani.
Mágocs 2012.08.28
Szekeres Józsefné, Liszi néni

1933-34-ből csoportkép
Legalsó ülő sor:jobbról 1. Kimich...2. Wolfer József 3. Laufer ...4. Schmidt Jen ő 5. Schmidt
Ferenc 6. Keszler Jáno 8. Blumenschein Tamás 10. Frei...
Ülő sor jobbról:Hetesi Kató 3. Wetusinszki Ilon, óvónéni jobbján:Springmann Jozefa, Stier
Rozi,Brunner Etel
Álló sor jobbról:8. Heisz József, 9. Frei János 10.Strasszer József, 11. Hirth József, 12. Ultsch
Ferenc 13.Weininger Jakab 14. Weininger Gyula 15. Dörnyei István 16. Strasszer istván 17.
Dürvanger Anna 20. Keszler Anna
Dajka néni melletti lányok balról:1. Hönig...4. Heder Anna 5. Ignácz Bözsi 6. Schneider Anna
7. Zemplenczky Icu 9. Schaczinger Anna
Fiú sor jobbról:1. Marschal Antal 3. Laufer.. 4. Albert L őrinc 6. Schneider Tamás 8. Schuszter
Jenő

1935-ben a képen Gerner Imre,Hambuch
Etel,Schmidt Jenő, Murath Róza látható
(a kép Schmidt Jenő tulajdona)

Bauer Antalné,
Pécsi Márta 1935-ben látható a képen

Bauer Antalné(1930)
3 évet járt óvodába.Nem voltak külön csoportok.Kettő óvónő volt:Okkenfusz Mária,Koncz
Margit.
Ők voltak az óvónők,dadák,takarítónők egy személyben.Főzni nem főztek,tízóraira és
uzsonnára mindenki azt ette,amit otthonról vitt.
Ebédelni mindenki hazament.Ebéd után vissza mentek az óvodába.Szombaton is jártak.
Foglalkozások már akkor is voltak.Az óvónők hegedültek,verseket
tanultunk,énekeltünk,homokoztunk.
A rossz fiúkat bezárták a "békás" pincébe, akik az ajtón dörömböltek, hogy engedjék ki
őket.Az egyik barátnőm ugrált a klozet deszkáján és az beszakadt. Én szaladtam az
óvónénihez, aki kihúzta a gödörből, hát, ahogy az a kislány kinézett!! Lógott rajta minden.
A hét utolsó napján sorba állítottak bennünket, mielőtt haza indultunk és a következ ő
versikét kellett mondanunk: „Szombat délután, vasárnap egész nap nincsen óvoda”

Peitek Imre(1930)
Ő is 3 évet járt óvodába,az óvónők nevére már nem emlékszik vissza.
Nem voltak külön csoportok.Ebédelni mindig hazamentek a gyerekek.
Nagyon rossz gyerek volt,ezért az óvónők sokat térdeltették,és sarokba állították.
Énekeltek,verseket tanultak,homokoztak.A homokozóba sok kis autó és lapát volt a gyerekeknek.
Strasszer Bernátné(1935)
3 évet járt óvodába.nagyon szeretett ott lenni.Korosztályok szerint voltak a csoportok.
Kettő óvónő volt,és egy irodista.A nevükre nem emlékszik vissza.
Ebédet még ők sem kaptak,haza kellett menni.Délután vissza az óvodába 16 óráig.
A foglalkozásokat nagyon szerette.Énekeltek,verset tanultak.A papírhajtogatás volt a kedvence,amit otthon is
szívesen végzett.
Mikolai Dezsőné Margit néni (1929)
Három évig járt óvodába, de sajnos már nem émlékszik ezekre az évekre, de többször kihangsúlyozta, hogy nagyon
szeretettt járni. Arra viszont jól emlékszik, hogy a fiú testvérét elvitték az óvodába, de ő megszökött és el őbb haza
ért, mint az ,aki elvitte. Így nem is lett óvodás, mert nem ment sohatöbbet.

Mindannyian szívesen emlékeznek vissza óvodás éveikre.
Az emlékezést lejegyezte Heppenheimerné
Mágocs
Időkészült.
sek otthona
A képGombos
valószínűGréta
leg a 30-as
években

Gyermeknap 1947-ben

Hogy milyen érdekes az ember emlékezete! Sokszor jelentéktelennek t űn ő dolgok maradnak meg, míg fontos
események a feledés homályába merülnek. Legyen itt egy kis vicces történet arról, hogy tanulta meg egy valamikori
kisóvodás hogy kell szépen fogalmazni! Lehet, hogy nem jól fejezte ki magát, de, mint látszik egy életre megjegyezte!

1947-1950-ig voltam az óvoda „diákja”.
Óvodás éveimből egyetlen esetre nagyon emlékszem. Mint általában az óvodások mozgékonyak voltunk és minden

lehető helyet kihasználtunk, hogy elbújhassunk. Egyik kis pajtásom bebújt az asztal alá és amikor Sárika óvónéni
észrevette, rászólt „gyere ki mert ráütök a fenekedre”.
Legközelebb amikor egy pajtásom az asztal alá bújt én szóltam rá „gyere ki mert az óvónéni ráüt a seggedre!”
Sárika néni meghallotta és rám szólt: „nem tudod ezt szebben mondani?”
mire én: „ gyere ki mert az óvónéni ráüt a valagadra.”

Mágocs, 2012.08.24

Hohmann Ernőné
( Hoffmann Anna )

Játék közben 1950

1957-ben az udvaron.
A feirat: Napköziotthonos óvoda

Óvónők 1958-ban.
Dunainé Józsefné Uri Karola,
Papp Pálné Szakáts Borbála,
Strasszer Gyuláné Teufel Borbála,
Kádas Józsefné Bősz Márta,
Hertelendi Jutka

Mágocson szerzett első élményeim.
1954 augusztusában kerültem Mágocsra, mivel megüresedett egy állás. A Megyei
Tanács ajánlotta fel a munkahelyet. A szomszéd faluban voltam óvón ő. Egy nyári
délután kölcsönvettünk egy biciklit. Átkerekeztünk és körülnéztünk. Minden utcát
bejártunk. Az egyik házban lakodalom volt, és meg is kínáltak finom hazaival.
Nem mentünk be az óvodába, mert nem tudtuk, hogy van- e ott valaki. Ezután
elfogadtam az állást. Nyár végén Csikóstőttősön felültem a vonatra és MágocsAlsómocsoládon szálltam le… nem volt egy országjáró túra. A hely kihaltnak t űnt
és teljesen ismeretlen volt. Éppen ott volt Roósz Józsi bácsi a lovas kocsijával, és
felajánlotta, hogy elvisz a faluba…micsoda kényelem… a baktatás helyett.
Az iskola igazgatójával találkoztam, aki elkísért az óvodába. Papp Pálné volt egyedül. Körülnéztünk és megbeszéltük a
legfontosabb dolgokat. A kis és nagycsoportban mintegy kilencven gyermek volt. Az els ő termet nem használták. Ott
laktam egy ideig.
Két dajka volt. Az egyik vezette az élelmezést is.
A beosztásunk: 8- 16 és másnap 8- 14 óráig dolgoztunk. Minden szombaton délig voltunk.
Nevelés, oktatás: egy Neveléstan kézikönyvünk volt, ezt dolgoztuk fel. Legfontosabb feladatunk az alapvet ő fogalmak
megismertetése, és az iskolára való felkészítés volt. Ezt az iskola igazgatója is figyelte. Az értekezleteket az iskolában
tartottuk.
Írólapokat kaptunk grafit ceruzákkal, aztán színeseket is. Nagyon örültek a gyerekek. Sok verset, éneket tanítottunk,
amit év végén ünnepélyesen mutattunk be a szülőknek. Velük nagyon bizalmas volt a kapcsolatunk.
Körülményeink ? Lavórban mostunk kezet. Az udvarban, fa bódéban volt a pottyantós WC. Folyosó volt az étkez ő.
Két hosszú alacsony asztalon tálaltuk fel az ebédet. A gyerekek nagyobbik része ebéd el őtt hazament. Volt aki délután
visszajött. Altatás nem volt. Az egész napos óvón ő délután hetven gyerekre figyelt. Gond nélkül. A kevés fa játékkal jól
eltöltötték a gyerekek az időt, körjátékoztunk, és meséltünk. Minden szép volt.
Hamarosan férjhez mentem. Megkaptam az épületben lév ő szolgálati lakást. Itt születtek a fiaim is. Akkor minden az
óvodához kötött.
Szép lassan minden megváltozott. Jobb lett ? Talán…
1986 augusztusában dolgoztam utoljára.
Mágocs, 2012.8.22.

Dunai Józsefné / Uri Karolina

Kádasné Márta néni 1956-ban kapta meg az
Oktatásügyi Minisztériumból a kinevezését Mágocsra

Harminchat év az óvodában

1956-ban végeztem a pécsi óvónőképzőben.
Mi voltunk az utolsó páros osztály, ezt követ ően

már csak egy-egy osztályt indítottak. Az
előttünk végző óvónők elhelyezéséről az iskola

gondoskodott, közülünk csak azok álltak rögtön
munkába,

akik

maguk

gondoskodtak

felajánlott

munkahelyek,

munkakörök:

álláshelyükről. Oklevelünk átvétele után a
villanyóra leolvasás, borjú nevelés.

Október 15.-én behívták az összes végzett óvón őt – és akinek nem volt munkahelye még, annak kiosztották a megye üres
óvónői álláshelyét. Én Mágocsot kaptam. Közölték, október 16.-án el kell foglalnunk. A járási m űvel ődési osztályon

kellett jelentkezni. Sásdig ismertem az utat, már jártam ott. De hogyan tovább? Útbaigazítottak – Dombóvárig
menjek el, ott szálljak át a Mágocsig menő vonatra, de az állomás messze van a falutól. Egy Alsómocsoládig utazó bácsi

segített. Mikor Mágocsra értünk, leszálltunk, megfogta a bőröndömet és futott. Ijedten mentem utána. Amikor
feltartotta a bőröndömet egy hintóra sürgetett, hogy szálljak fel, mert nem lesz helyem. Többen voltak, akik

lemaradtak. A konflis a Lázár sarokig vitt. Amikor leszálltam, már hallottam a gyerekek zsivaját. A hosszú kerítésen
nehezen találtam meg a kaput. Az udvaron játszó gyerekekre Papp Pálné, Sári néni és Winekker Ágota vigyázott.
Sári néni örült, hogy kapott egy új óvónőt, Ágota kevésbé, neki ugyanis csak ideiglenes megbízatása volt, másnap már

mennie is kellett. Nagy gondom volt, hol töltsem az éjszakát, és egyáltalán, hol lesz a lakhelyem. Ez is megoldódott: abba
az albérletbe költözhettem bele, amiből Ágota kiköltözött. Az iskolaigazgatónál, Kovács Lajosnál kellett másnap

jelentkeznem. Az akkor itt dolgozó óvónők: Dunai Józsefné-Karola- és Strasszer Gyuláné-Bori- voltak. Karol még
szülési szabadságon. Borit ismertem, mert előttem egy évvel járt az óvón őképz őbe. Albérletemben társat is kaptam: a
védőnőt is ezen a napon helyezték ide.

Fizetésünket két hetente kaptuk: 726 Ft volt a havi bérem.

A forradalomról Sári néni baráti társaságának tagjaitól hallottam el őször – ugyanis meghívott az oda érkezésemet

követő vasárnap, szüretre. Mivel a forradalmi z űrzavar minden napján dolgoztunk, decemberre dupla bért kaptunk,
amit később részletekben levontak tőlünk. Október 23.-án a Piactérre néz ő ablakból hallgattuk Magdival a szépen
éneklő énekkart – kedvet kaptunk arra, hogy közéjük tartozzunk, hamarosan énekkari tagok lettünk.

Az első két évben délutános óvónő voltam, délelőtt három csoportban voltak a gyerekek, délután egyedül voltam 40-50
gyerekkel. A gyereklétszám 80-90 volt. Csak azok a gyerekek voltak napközisek, akiknek az anyja dolgozott. A
folyosón három hosszú asztalnál-a fal mellett- mindkét oldalon magas támlájú padok voltak, amin ültek a gyerekek.

Bádog tányér, bádog bögre és kanál volt az étkezés kelléke. Az ebédet az óvoda konyhájában f őzték, amin az alsó udvar
felől nyitott, régebben mosókonyha volt. Az élelmiszert naponta vásárolták a boltból, piacról, házaknál. Eplényi
Györgyné, Ilonka néni volt a főzőnő és Lakatos Erzsi a konyhalány. Őket Lovas Józsefné és Hirt Józsefné (Maros
Amri) váltotta. Hohmann Amri néni és Antos Mária voltak a dajkák. 1957-ben új óvón őt és vele együtt óvón ői

álláshelyet kaptunk – Hertelendi Juditot helyezte át a m űvel ődési osztály Szászvárról.Így már nem voltam egyedül
délutános. A konyhai dolgozók, dajkák, később a képesítés nélküli óvón ők munkáltatója az iskolaigazgató volt.

Az 1950-60-as években 3 db vékony útmutató füzeten kívül nem volt szakkönyvünk. Az útmutatók környezetismeret,

testnevelés és közösségi nevelés terén adtak némi segítséget. A kés őbb megjelent kézikönyvvel az volt a kezdet problémánk,
hogy nem kaptunk előzetes felkészítést. Tanév végére elérend ő szinteket és követelményeket írt el ő, korcsoportonként. A
havonkénti nevelési-oktatási terveket csoportnaplókba írtuk, ez több éven keresztül spirálfüzet volt. Nyomtatott naplókat

csak a Nevelési Programnál kaptunk. Papp Pálné járási szakfelügyel ő volt a nyugdíjazásomig - a szakfelügyel ő
szervezte a továbbképzéseket, ellenőrizte a pedagógiai munkát. 1962-66-ig vezet ő voltam. Teljes óraszámban vezettem

a csoportomat, ez mellett az élelmezésvezetést is nekem kellett végezni. A beszámolók, jelentések sokaságára emlékszem,
megye-, járás-, pártbizottság, helyi végrehajtó bizottság felé kellett beszámolókat, jelentéseket készíteni.

Sári néni napi 6 órában nálunk dolgozott- így az irányítást megtartotta magának- kevés volt a döntési lehet őségem,

még a heti étrendet is ő állította össze. 1966-ban Dunai Józsefné vette át a vezetést, miután lemondtam. A 70-es

években az óvónői létszám bővült, már csoportonként 2 óvón ő és 1 dajka volt. Szakmai továbbképzések nemigen voltak,
ideológiai tanfolyamokon viszont gyakran részt vettünk. Én pl. a munkásmozgalom történetéb ől és marxista etikából is
vizsgáztam. Amikor újra vezető lettem, elvégeztem a marxista egyetem szakosított, fels őfokú tagozatát, az alapfokú

elvégzése nélkül. A Könyvet a Nevelési Program váltotta fel. Bevezetése el őtt tanfolyamokat, továbbképzéseket
végezhettünk- bemutató foglalkozásokon vettünk részt más óvodákban. A nevelés tervezése terén nagyobb önállóságot

kaptak az óvónők. Az óvoda önállóvá válása azt jelentette, hogy a munkáltatói jogkör a vezet őé lett, a gazdálkodási
feladatok a GAMESZ látta el.

Pedagóguskölcsönnel először Strasszer Gyuláné, majd Papp Pálné, 1972-ben mi építettünk családi házat. A
megüresedett szolgálati lakások helyén konyha, mosdó és irodák kialakítására került sor.

1977 szeptemberében Papp Pálné nyugdíjba ment, a vezető óvón ői munkával engem bízott meg a végrehajtó bizottság.
Feladatomnak tartottam az óvoda szakmai színvonalának az emelését. A 80-as évek elején már a járási, megyei

szakfelügyelet továbbképzések, bemutatók tartását bízták ránk, az óvón ők közül szakmai munkaközösségek vezet ői
lehettek. A német nemzetiségi oktatás bevezetését Dittrich Józsefné és Mágocsi Rudolfné német tudásának köszönhettük.
A nagyhajmási és mekényesi óvodák az óvoda tagóvodái lettek.

1991-ben kértem felmentésemet a vezetői munka alól, mert már sem munkatársaimtól, sem feletteseimt ől nem kaptam
meg azt a támogatást, amire szükségem lett volna. 1993-ban Strasszer Gyulánéval egyid őben mentem nyugdíjba.
1997-ig még három alkalommal mentem vissza dolgozni. Úgy érzem, ezek voltak a legszebb évek, „nagymamás”
szeretettel tudtam a gyerekekkel foglalkozni.
Kapcsolatom a nyugdíjas évek során megmaradt az óvodával, jól esik, hogy meghívást kapunk ünnepekre,
pedagógusnapokra. Remélem, hogy a jelenlegi és a jöv őben dolgozó óvón ők is úgy érzik majd, hogy a legszebb
foglalkozás a miénk volt, illetve az övék lesz.
Mágocs, 2012-08-19
Kádas Józsefné
nyugdíjas

Séta a Vásár térre 1961 Kádasné Márta néni és
Strasszer Bori néni gyerekekkel

Ibolyaszedés, 1962 Bori néni gyerekekkel a
temetőparton
A temető gesztenyefái már akkor hatalmasak
voltak

Visszaemlékezés a régi óvodára
Strasszer Gyuláné Bori néni

1955-ben kerültem az óvodába, ami Állami Óvoda néven
működött. Az óvónők száma három, két délelőttös és egy
délutános óvónő. Egy vezető óvónő volt, aki a járás óvodáit is
felügyelte. A gyermekcsoportok száma kettő, kis-és
nagycsoport. A csoportok létszáma 64 és 50.
A gyerekek szombaton is jártak óvodába, kivéve délután. A
szokás az volt, hogy szombaton délben a gyerekek úgy
köszöntek el „szombaton délután, vasárnap egész nap nincsen
óvoda”. Ezt a hagyományt egy darabig én is folytattam.
Akik az ebédet nem vették igénybe (hozott tízórai), délben
hazamentek, délután visszajöttek, de már nem az összes gyerek.
A gyerekek többsége egyedül, szülői kíséret nélkül közlekedett.
(Kevés volt a jármű.)
Délelőtt kötelező foglalkozások voltak, a gyerekeket körbe, félkörbe ültettük (64 gyerek) és úgy folytak a verselések,
éneklések, ismeretek elsajátítása. Központi szemléltet ők alig voltak, sok játékot, szemléltet őt (egyénit) mi óvón ők
készítettünk gyűjtött anyagokból, bővítettünk különböz ő termésekb ől (csuhé, kukoricaszár, csutka, levél, cirok,
gesztenye, stb.) a hiányos játékfelszerelés miatt.
Az óvodát magas deszkakerítés vette körül. A bejárati kiskapun felirat a táblán „Rákosi Mátyás Gyermekjátszótér”.
Két csoportszoba és egy nagy terem volt, ahol az ünnepélyeket, farsangot, különböz ő színdarabokat tartottuk. A
nagyteremben volt a színpad és előtte a nézőtér. A termekben a falakon Rákosi, Marx, Engels, Lenin képei voltak. A
nagyteremből alakult ki később az élelmiszer raktárhelyiség. Emlékezetes volt számomra: Egyszer mi óvón ők
értekezletre mentünk, a gyerekek a dajkára maradtak. Mivel már akkor is voltak kiscsibészek, négy gyereket a dajka,
-mert nem bírt velük-, becsukott az élelmiszer raktárhelyiségbe. Mi óvón ők hazafelé jövet láttuk, hogy négy óvódás a
piactéren az asztalokra le-fel ugrálva játszott. Visszavittük őket és csodálkozva tapasztaltuk, hogy a csokit, nápolyit,
kekszet megdézsmálva kinyitották az ablakot, és megléptek.
Az alsó udvarban volt a konyha. A megfőtt élelmiszert, edényeket kézben kellett felhordani a termekbe, és vissza is
kellett vinni a konyhába.
Edények: zománcos tányér, zománcos bögre, alumínium kanál, villa. Nem volt dupla teríték, asztalokon viaszosvászon
terítők. A főzést egy szakácsnő és egy konyhalány végezte. A nyersanyagot piacról szerezték be. A nyersanyagok
előkészítésében gyerekek is részt vettek (borsófejtés, zöldbabpucolás, babválogatás, répatisztítás, stb.). A vizet az
udvaron lévő csőrlőskútból nyertük. Tisztálkodást a folyosóra helyezett mosdótál, csapos alumíniumfazék biztosította,
amit a két dajka töltött meg, és cserélt szükség szerint. WC az alsó udvarban (betonkorláttal szétválasztva fiú és lány
WC) volt, ami télen okozott gyermek és óvónő számára gondot. Sokszor ölbe vittük ki a gyereket, mert sürg ős volt.
A termek takarítását a két dajka végezte. A padlót hetenként mosták fel. A f űtést egy vaskályha és cserépkályhák
biztosították. A szenet, fát az alsó udvarból kellett felhordani. A kályhákat körbeülve beszélgettünk reggel gyülekezés
alatt.
A termek felszerelése, játéka szegényes volt, a folyosón két hosszú, fiókos asztal állt. A fiókokban voltak az

építőkockák, amivel gyülekezéskor, játékidőben játszottak. Udvari játék egy hajóhintából, homokozókból állt, ami
nagyon veszélyes volt, úgyszintén a vaslapátok, bádogvödrök és apró süt őformák. Az alsó udvarban volt egy pancsoló
medence (lásd: képek Mágocs múltjából 87.o.). A vizet bele kellett hordani, mert vezetékes víz még nem volt. Sokat
mentünk sétálni a faluba, a határba. A gyerekek nagyon bírták a gyaloglást, elmentünk a malomhoz, téglagyárba,
vasútállomásra, cséplési, aratási, szüreti folyamatot megfigyelni.
Nem volt váltócipő, a gyerekek megtörölték, letisztították cip őiket a terembe lépés el őtt. Kés őbb a fektetés hevederes
ágyakon, sűrűn egymás mellett, óvodai takarókkal, pizsama nélkül, utcai ruhában történt. Es ős id őben a kinti
levegőzést a hátsó udvarban lévő fedett szín biztosította. A kislányok fodros kötényben jártak, hajukban szalagos
maslit hordtak, hajukból copfot fontak a szülők.
Társadalmi ünnepeken is részt vettünk, szerepeltünk a régi kultúrházban, a zárda el őtti téren.
Mi óvónők hárman, dajkák ketten a termekben öltöztünk, vetk őztünk. irodahelyiség, óvón ői szoba nem volt, a
csoportszobákban végeztük az írásbeli munkát. Hivatalos, központi csoportnapló nem volt, füzetbe írtuk a vázlatot,
megfigyeléseket.
A tanévet tornagyakorlatokkal, év közben készített munkák kiállításával, a sportpályán karika-, botkendőgyakorlatokkal, körjátékokkal zártuk.
Most pedig magamról szeretnék írni egy pár gondolatot. 1955 június 9-én szereztem oklevelet a pécsi
óvónőképzőben. 1955. június 1-én lettem kinevezve, mint óvón ő. Mivel az egyik óvón ő (a kett őb ől) nyári
szabadságra ment, felváltva voltunk a gyerekekkel délelőtt és délután heti válásban.
Az óvodába 17 évesen kerültem. Sok mindenre magamtól kellet rájönnöm, de kaptam segítséget az óvón őkt ől is.
1956 januárban férjhez mentem. 1957. októberben fiam született. Hat-hét szülési szabadság után –akkor még nem volt
GYES, GYED- visszamentem dolgozni. A gyerekre anyósom vigyázott. Szerencsém volt, mivel a gyerek egészséges,
nyugodt és jó kisbaba volt. Akkor még járt az édesanyáknak másfél óra szoptatási id ő a gyermek fél éves koráig, amit én
is igénybe vettem. Reggel később mentem, délelőtt, míg a gyerekek tízóraiztak hazasiettem szoptatni. Egy alkalommal,
mikor hazamentem, messziről láttam, az anyósom a hídon áll és integet, hogy siessek haza. Futottam, majd közölte
velem, baj van. Belépve a szobába láttam, egy fekete kisgyerek fekszik a babakocsiban. Csak a szeme fehérje világított.
Mikor elmentem, fehér gyereket hagytam otthon. Mi történt? Történt ugyanis, hogy kéménysepr ők jártak kéményt
kiégetni és tisztítani. Mivel nálunk- gondolom máshol is- a cserépkályha mögött volt egy kis ajtó, ahol kormozni lehetett
és kizúdult a rengeteg korom, az terítette be a gyereket. Mivel a szálló korom csikálta, ő törölgette magát és kormozta
össze arcát, kezét. Fehér csak a kispárna azon része maradt, ahol a gyermek feje feküdt. A mamával jót nevettünk az
egészen. Ez a gyermek három hónapos korában történt.
A második fiamat, aki 1963-ban született már bölcsődébe vihettem három hónapos korában. Odajártam szoptatni
több kismamával együtt. Sokat köszönhetek drága jó anyósomnak a segítségért.
1967-ben pedagógus kölcsönnel házat építettünk. Így már négy perc alatt az óvodában voltam. Az óvodába lépve
otthon tudtam hagyni magánéleti problémáimat.
Annak idején a sásdi járáshoz tartoztunk. A nyár folyamán egy alkalommal Kaposszekcs őn helyettesítettem,
Nagyhajmáson egy hónapig és Mekényesen egy hétig. Alsómocsoládon, nyáron egy hónapig hatéveseknek iskolaelőkészítőfoglalkozásokat vezettem. Évekig voltam Óvodavezet ő-helyettes. A továbbképzéseken, értekezleteken
(nevelési, politikai) részt vettem. Bemutató foglalkozásokat is tartottam. Szívesen végeztem plusz munkát, helyettesítést.
Sok játékot, szemléltető eszközt készítettem. Bábcsoport-vezet ő voltam 5 évig a M űvel ődési Házban, ahová iskolás
gyerekek jártak. Gyermekvédelmi feladatokat is elláttam. A Járási Pedagógusok Szakszervezetében tevékenykedtem 25
évig, mint vezetőségi tag. A helyi Vöröskereszt vezet őségi tagja voltam. Tagja voltam a Képvisel ő Testület Szociális
Bizottságának. Jelenleg a Nyugdíjas Klub tagja vagyok.

55 évesen, 38 év szolgálati idővel (plusz két év gyerekek után járó) 1993 nyarán mentem nyugdíjba.
Munkám elismeréséül 2007 május 15-én Aranyoklevelet vehettem át.
A szegényes körülmények ellenére szerettem a munkámat, a gyerekek figyelmesebbek, nyugodtabbak,
fegyelmezettebbek voltak.
Mára sokat változott az óvoda felszereltsége, épülete, körülményei.
Így emlékszem az 55 évvel ezelőtti óvodára.
Mágocs 2012. 08 23

Strasszer Gyuláné Nyugdíjas óvónő

Barátok 1961 és 1962-ből

Csoportkép 1961-ből, Tarnai Nándorné és Daunai Józsefné
óvónőkkel

Kinyílt az „ovipresszó” 1962
Lovas Józsefné, Hirth Józsefné, Dunai Józsefné,
A háttérben látható deszka kerítés az udvar utca felőli részét védi

Az óvoda udvara 1964-ben. Jól látszik a szomszéd ház, a még ma is
meglévő téglakerítés.

Mosás az udvaron 1964
Hirth Józsefné, Amri néni
Kádas Józsefné, Márta néni
Lovas Józsefné, Ili néni

Csoportkép 1966-ból, X Kindner Károly, X Varjú László (volt Államtitkár), Halász Miklós, B ődi
Péter, Illés László,, Dózsa Attila,X, X, X, Hartung Katalin, X Pálfi Zoltán,X, X, X,Jankovics Edit,
X, Nagy Jutka, X, X, Jurisits Zsuzsanna,Fehér Marika,Eibeck Éva, Sziveri Zója ,Kimich Zsolt,
Babirád Ferenc, Kukorica Árpád, Szombati Károly, Gapp Ferenc, Illés Gábor
Ginzer Ervin, Nagy Éva, Pap József

Sterner Enikő oviskötényében Sterner Gabival
1969-ben
Családi emlékek az óvodáról
Nagyanyám, Staub Erzsébet 1920-23-ig járt óvodába, édesanyám
elbeszéléséből tudom, hogy mivel sok édesanya meghalt szülésben, ezért
abban a korban a gyermekeknek nem volt nagymamájuk, aki otthon
vigyázna rájuk, ezért nyitottak óvodát, "kisdedóvót" a gyermekek
számára.
Édesanyám, Strasszer Katalin 1946-47-ig, majd a kitelepítés miatt
megszakítással még egy évig volt óvodás Mágocson.
Reggel elindultak gyalog a két évvel idősebb bátyjával az óvodába,
délben hazamentek ebédelni, majd délutánra újra visszamentek. Így
megvolt a napi sétájuk. Az óvodában külön volt egy terem a fiúknak és
külön a lányok számára.
A fal melletti padokon ültek, énekeltek, mondókákat tanultak. Ha valaki nem jól viselkedett, az óvónéni krétával rajzolt
egy két méter átmérőjű kört és abból addig nem mehetett ki, amíg engedélyt nem kapott rá.
Amikor én voltam óvódás, 1966-69-ig, arra emlékszem, hogy az udvaron sokat játszottunk a vasból készült mászókán,
repülőn, mérleghintán. Ha bújócskáztunk, Sári óvónéni ölébe hajtottuk a
fejünket, az volt a "hunyófal".
Az egyik télen olyan sok hó esett, hogy az udvaron lévő járda mellett egy
méter magasan, mint egy fal, úgy állt a hó, még ma is emlékszem arra az
érzésre, ahogyan ott végigmentünk.
A hátsó udvaron a mai külön épület helyén volt a fából készült
potyogtatós WC-sor, s a nagy hó miatt a kicsik számára elővették a
biliket, s csak mi nagycsoportosok mehettünk ki az udvari WC-re.
A mi korunkban még nem volt ovis ballagás, de a nagycsoportosok
mindig egy szép műsorral kedveskedtek a szülőknek.
Mi a Sánta veréb című mesét adtuk elő, emlékszem, úgy választották ki
a
szereplőket, hogy egy kis részt meg kellett tanulni többeknek, s az alapján
választották ki, hogy ki melyik szerepet kapja. A főszerepre végülis ketten maradtunk, s legnagyobb meglepetésemre én
lehettem a "sánta veréb". Még előttem van a jelenet, ahogy az udvaron sántikálok egyik állatka lakhelyétől a másikig, s
azt mondták, mindenki csodálkozott, hogy "miből lett a cserebogár", a három év alatt elég csendes lehettem...
Mágocs 21012..08 27

Jágerné Sterner Enikő

Márta néniék az óvoda területén szolgálati lakásban laktak. A képen 1967-ben a
hátsó udvarra nyíló bejárati ajtóban látható. A kényelmes nappaliban pihente ki a
nap fáradalmait.

Anyáknapi ünnepség 1968-ban
Taksonyi Laci, Kádas Péter, Vincze Viki

Kádas Tamás 1969-ben az óvoda udvarán
1967 Május 8.-án költöztem be a mágocsi óvoda egyik szolgálati lakásába.
Szüleim ugyanis ide vittek haza a kórházból ahol születtem.
Szüleim 1960-tól, bátyám 1962 óta lakott már itt. Az 1912-ben épített
óvodába 2 szolgálati lakás épült, az első lakás az óvoda bejáratából nyílt, a

miénk a hátsó udvarból. Amíg mi az óvodában laktunk, az első lakásban
Papp Sári néni és családja lakott. Előttünk, 1946 előtt Szőcs Mária, Őt
megelőzően Okkenfusz Mária óvónők laktak itt. Valószín űleg Ő volt az

első lakó mert apu nagybácsija, aki 1915 táján volt óvodás beszélt róla. A
hátsó vagyis a mi lakásunkba Okkenfusz Máriával egy id őben költözött be

Koncz Margit óvónő. (Őt a gyerekek kiabálós óvónéninek becézték). A
mi lakásunkba szüleim előtt Dunai Józsefné, Karola néni lakott. Ő el őttük
pár éven keresztül Tarnai Nándor tanár úrék laktak itt.
A két lakás beosztásában, nagyságában csak kis eltérés volt, az els ő pár négyzetméterrel volt nagyobb. Villany volt a
lakásokban de víz nem. Sőt több éven keresztül az udvaron lév ő kutat sem lehetett használni, így valamelyik

szomszédhoz kellett menni, nemcsak anyuéknak hanem a dajka néniknek, szakács néniknek is vízért. A WC a bejárati
ajtóval szembe állt, deszkafalu pottyantós, elöl egy a feln őtteknek aztán a lányoké majd a fiúké következett. A hátsó
udvaron ahol most az alsó terem van nyitott szín állt, itt lehetett es őben is játszani, anyuéknak ruhát szárítani, és
biciklizni is itt tanultam meg.
Nem volt meghatározható, hogy meddig vagyok óvodába vagy otthon, én mindig az oviban voltam. S őt, az ottfelejtett
gyerekek is nálunk voltak, ha az óvónők vagy a dajkák munkaideje lejárt és bezárták az óvoda ajtaját. Ha az újonnan

kapott óvodai játékokkal nem tudtam játszani mert a nagyobbak elvették, szombat délután és vasárnap az enyémek
lehettek, de az én játékaimmal is játszhattak az ovisok, f őként az udvaron. Emlékszem, apuval és bátyámmal a
homokozóba építettünk egy vízimalmot, utakkal, vízeséssel, hétf őt ől a többiekkel egész héten át ezt b ővítgettük,

szépítgettük. Középső csoportos koromig, 1972 őszéig laktam az óvodában, akkor költöztünk az Ady utcába. A

szolgálati lakásokat a következő tavasszal átalakították, iroda, gyengélked ő, konyha a kiegészít ő helységekkel, mosdó,
WC lett belőlük.

Nagyon sok, régi szép emlék fűz ehhez az épülethez.
Mágocs, 2012-08-24

Kádas Tamás

Középső csoportosok Strasszerné Bori nénivel és Dittrichné Bori nénivel 1970-ben Orbán
Attila, Varga Dénes, Hrotkó László, Taksonyi Ildikó, Dittrich Erika, Wenhardt Anikó,
Jánosdeák Andrea, Glaub Róbert, Zentai Tibor

És itt ugyanaz a csoport 1971-ben már mint nagycsoportosok
Poór Títuszné, Papp Pálné, Kádas Józsefné, Mókos Dezsőné, Dittrich Józsefné, Strasszel Gyuláné

1971-ben az óvoda udvarán Tarnai Nándornéval. A háttérben a templom
látszik.
Ma itt van a homokozó.

Visszaemlékezés óvónői pályám kezdetére,
és az azt követő néhány évre
Óvónői oklevelet 19666-ban szereztem. Óvónőként 1963 novemberét ől fél évet a
felsőmindszenti óvodában töltöttem képesítés nélküli vezetőként. Miután férjhez mentem
kerültem a Mágocsi Napköziotthonos Óvodába. Természetesen még itt is képesítés nélkül vettek fel. Az 1964-65-ös
tanévben kezdtem el a Soproni Felsőfokú Óvón őképz őben tanulmányaimat, melyet 1966-ban fejeztem be. 1964-ben
elköltözött Mágocsról egy képzett óvónő, az ő helyére kerültem, sőt még a szolgálati lakását is megkaptam.
1964-ben rögtön megbíztak egy óvodai csoport vezetésével. Munkámhoz a képzett óvón őkt ől nagyon sok segítséget
kaptam.
A tárgyi feltételek 48 év távlatából bizony a maihoz képest hihetetlenül mások voltak, akkor viszont ez természetesnek
tűnt. A vizet kerekes kútból húztuk fel. A folyóvizes kézmosását úgy oldottuk meg, hogy nagy mosófazekakra csapot
szereltettünk, alája pedig mosdótálat tettünk. Három csappal ellátott mosófazékból történt a bels ő folyosón a kézmosás.
A termekben cserépkályha adta a meleget. Szénnel, fával tüzeltek. A szén és fa tároló a nagyterem alatt elnyúló
pincében volt.
Az épületben két kisebb és egy nagyobb csoportszoba volt, irodahelyiség, öltöz ő nem volt. A bejárati folyosóból balra
szolgálati lakások voltak. Az egyikben Papp Pálné lakott, aki az intézmény vezetője, és egyben járási felügyel ő óvón ő is
volt. A másik lakásban helyettese, Kádas Józsefné.

A gyerekek az alsó és a felső udvart egyaránt használták. Az alsó udvarban egy nagy nyitott szín volt, ahol rossz id ő
esetén az ünnepélyeket tartottuk. Gyakran ebédeltünk és altattunk a színben és az udvaron egyaránt. Az alsó udvarban
voltak a WC-k. Külön a fiú és lány WC-k. A személyzeti WC a lány WC mellett volt. Akkoriban a gyerekek
alváshoz csak a felső, melegebb, vagy szorosabb ruhát vették le. Nem pizsamában aludtak. Hidegebb napokon a
nagyterem mellett egy függöny mögé bimbiket helyeztünk el és abban végezhették el a szükségleteiket a gyerekek.
Szombatonként is volt óvoda, de csak fél napig. Voltak délies és napközis gyerekek. A déliesek kezdetben otthonról
hozták az uzsonnát uzsonnatáskában. Az óvoda konyhája az alsó udvarban volt a pince mellett ( ez most a
gázkazánház). Fával és szénnel fűtötték a nagy asztali t űzhelyet, amin reggelit é ebédet készítettek. Kétfül ű nagy
fazékban és lábosban hozták fel a kezükben ketten az ételt. A belső folyosó közepén volt egy nagy asztal, arra helyezték,
majd onnan vitték a termekbe az óvónők és a dajkák. Az ételmaradék és - az ebéd elfogyasztása után- a tányérok és
evőeszközök is ide kerültek vissza. Mirelit áru nem volt, a cukorborsót az óvón ők, dajkák, konyhás nénik, gyerekek
együtt bontották. Ezt a gyerekek mindig nagyon szívesen végezték. A zöldbab feldarabolásában ugyanígy segítettünk.
A konyhához tartozó raktárhelyiség a nagy terem mellett volt. A csoportszobák padlóját hetenként súrolták fel a dajkák.
Ebédeltetés és az alvás összevont csoportokban zajlott, ugyanis miután a déliesek hazamentek, sokkal kevesebb lett a
gyereklétszám. Csak két délutános óvónő volt. Délelőttönként korcsoportonként külön teremben voltak a kicsik,
középsősök, nagy csoportosok.
A foglalkozások minden gyermek számára kötelez őek voltak, melyeket kézikönyv szerint tartottunk. Minden
foglalkozási ághoz külön útmutatás volt. Ez a tervezőmunkát nagyon megkönnyítette. Ezek az ország valamennyi
óvodája számára készültek. A környezetismereti anyag feldolgozásánál az óvón ők élhettek azzal a szabadsággal, hogy
annál a témánál, ami az adott településen közelebb állt a gyerekekhez jobban elmélyíthették az ismereteket. Sokat
jártunk a természetbe, jártuk a boltokat, üzemeket, megfigyeltük az állatokat a házak környékén. Betekintést nyerhettek
a nagyüzemi állattartásba, megfigyeltük a hús feldolgozását, a terménybetakarítást, az aratást. Utazásokat szerveztünk
vonaton, megfigyeltük a kalauz és a pénztáros munkáját, gyakorolták a jegyváltást, s az így szerzett ismereteket
összefoglaló, rendszerező foglalkozásokon felidéztük, elmélyítettük.
Az átélt élményt pedig próbáltuk megfelelő eszközök készítésével a játékba beépíteni. Itt szeretném megemlíteni, hogy
az akkoriban működő szocialista brigádok nagyon sokat segítettek a tartalmas kinti és benti játéklehet őségek
megteremtésében. Egy-egy „kommunista szombaton” együtt tevékenykedtünk a brigádokkal, szül őkkel.
Előkelő helyet kapott az óvodai foglalkozások között a barkácsolás. Vagy a játék része volt, vagy az ábrázolás és
kézimunka foglalkozásokon kapott helyet. Barkácsoláshoz használt eszközök: gyermekkalapács, puha fa, dörzspapír,
tompa hegyű szög, tű, dobozok, kartonpapír, ragasztó, főzött keményítő, textíliák, gombok, fonalak, tompa él ű olló.
Az ilyen jellegű foglalkozások mindig nagy odafigyelést igényeltek, mert az eszközök használata veszélyes is lehetett.
Ilyenkor a dajkákat is behívtuk a foglalkozásra. Pl. a varrást kilyuggatott kartonpapíron kezdtük. A gyerekeknek meg
kellett tanulniuk a tűbe befűzni, a cérnára csomót kötni és a t ű fogását, hogy ne csússzon ki bel őle a cérna. El őször
megtanulták a szegőöltést, azután a le-fel öltést, folyamatos öltést kartonpapíron. Az ügyesebbek elsajátították a gomb
felvarrását textílián. Előszeretettel ajándékoztunk anyák napjára nagy csoportban egy-egy varrt képet. A
foglalkozásokon elképzelés, emlékezet és természet utáni ábrázolás történt.
Ének- zene foglalkozásokon „Ének zene az óvodában” cím ű, ÉZO segédkönyvet használtuk, kés őbb Forrai Katalin
könyvét. A mondókákat, dalokat az óvónő választhatta ki tetszése szerint. Korcsoportonként meg volt határozva, hogy
hány mondókát és milyen hangterjedelmű dalokat és hányat kell az év folyamán elsajátítani. A szakkönyvben a
tartalomjegyzékben külön korcsoportonként voltak az ajánlott dalok és mondókák összegy űjtve.
Mese-vers foglalkozásokon is az óvónő maga választhatta a mesét, verset, természetesen korcsoportnak megfelel ően.
Előszeretettel használtuk a szöveggyűjteményt. A gyerekek számára biztosítottuk a korcsoportoknak megfelel ő

könyveket, melyek a gyermekek által is elérhető könyvespolcokra lettek elhelyezve. Akkor vehették le, amikor nekik
tetszett.
A testnevelési útmutató tervezetekben dolgozta fel az éves anyagot korcsoportokra bontva. Ütemtervünkben csak az
szerepelt, hogy hányadik tervezetet dolgozzuk fel az adott foglalkozáson. Éves viszonylatban át kellett gondolnunk, hogy
melyik foglalkozást szervezzük a szabadban, teremben. Pl. a szabadba terveztük a dobásokat, labdajátékokat,
mélyugrást, távolugrást, magasugrást. A testnevelési foglalkozások kellékei: padok, sz őnyegek, kötelek, szalagok,
babzsákok, labdák-kicsi, nagy, medicin -, botok, hullahopp karikák, magasugró mérce léccel.
Visszaemlékezésemmel nem törekedtem a teljességre, ehhez a kezembe kellene tartanom az akkori segédanyagot.
Amikor felkért a vezető óvónő erre a feladatra, hirtelen semmi sem jutott az eszembe. Pár nap elteltével jöttek a
gondolatok még álmomban is. Köszönöm Editkének a felkérést. 12 év távlatából jóles ő érzés volt felidézni a régmúltat és
jó volt érezni, hogy mi mindenre emlékszem csak így kapásból.
Kívánom egykori kolléganőimnek, hogy nekik is adódjon „öreg” korukra olyan lehet őségük, hogy visszaemlékezzenek
egykori munkájukra, szaktudásukra.
Szeretettel, együttérzéssel,tisztelettel:
Mágocs 2012-08-26
Dittrich Józsefné, kis Bori óvónéni

Ballagási képek 1971-ből.
Bori néni és a csoportja.
Még ilyen gyönyörű lombos
fák voltak az udvaron.

1971 Tarnai Nándorné a csoportjával

Dittrichné Bori néni csoportja 1972-ben A régi IFA sok kisgyerek emlékezetében hagyott kellemes élményeket, jó
volt itt játszani nem csak a fiúknak, a lányoknak is. A mai szabványoknak nem felelne meg, de lehet, hogy éppen
ezek a a szabályok fosztják meg gyermekeinket az önfeledt játék örömét ől. Hajnal Zsolt, Szántó Károly, Vincze
Gabriella, Halász Jutka, Poór Erika, Fazekas Péter, Fischer Judit, Márkvár Klára, Erdei Ibolya, Várda
Gabriella, Illés Zoltán,Dreer Éva,Varga Júlianna, Drüszler ÁrpádBea Ildikó, Strasszer Éva, Drüszler Ildikó,
Staub Erika, Varga Mónika, Kocsis László, Jurisits Kornélia

1972 -ben az előző csoport

NagycsoportosokTarnai Nándornéval 1973-ban,
Kádas Tamás, Német Géza, Csutora Zsuzsan,
Schneider János, Héra Ernő, Winger Zsuzsanna,
Forgács Beatrix,

1973, középső csoport Kádasné Márta nénivel, Nyírő Jenőnével és
Till Gizellával. Strasszer László, Szabó Ferenc, Dudás Tibor, Marton Zoltán, Teufel Ferenc,
Hohmann Tibor, Albert Tünde, Wenhardt Éva, Horváth Katalin, Glaub Ágnes

Életképek az óvodából 1973-74-ből
Várda Árpád képei

MartonZoltán csoportjában
1973-ban
( a kép Szabó Jánosné tulajdona)

Glaub Ágnes képei
( a kép Teufelné Glaub Ágnes tulajdona)

1974, a hátsó udvaron Márta néni és a nagycsoportosok. A
háttérben a Kemettyék házához tartozó pajta teteje látható

1974, Dittrichné Bori néni és Dürwanger Györgyi, Poór
Títuszné csoportja

1974 gyereknap, játék a teremben
és az udvaron

1974, vegyes csoportosok, Horváth Nóra, Loe Ferenc, Magyar Ágnes, Kónya Timea, Nyul
Gyöngyi, Dreer Zoltán,

1974, karácsony a csoportokban

1975, gyermeknap. Játék a szélforgóval.
Még nem építették be a szép kovácsoltvas
kapuját az óvodának, de a drótkerítés
valószínűleg ugyanaz, ami ma is látható.

1975, Játék az udvaron. A képen
látható a vas libikóka, és a mini
körhinta is.

1975, Óvónénik gyermeknapi bábjátéka és a
közönség

Csoportképek 1975-ből

Dunainé Karola néni gyerekekkel
Itt már a kőkerítés meg van emelve. Ez ma is így látható

1975 évzáró ünnepség az óvoda udvarán.
Dunainé Karola néni, Papp Pálné,

1975, Beberika Timea csoportja a repülőn a fenti udvarban. Itt még jól látható, hogy a repül őnek
propellerje is van. Ez a sokaknak kedves udvari játék kb. 1998-ban az első fajátékok felállítása
alkalmából került le az alsó udvarba. Már rég nem volt meg a propellerje, de még kormánya sem.
1996-ban Illés Zoltán, mint apuka járt az óvodába és egy alkalommal elmesélte, hogy óvodásként ez
volt a kedvenc játéka. Mikor látta, hogy nincs kormánya felajánlotta, hogy felszerel egyet. 2012-ben
is nagy kedvenc a kisrepülő, a gyerekek versengenek érte. ( A kép Dudásné Beberika Tímea
tulajdona)

1975 ősze, vagy talán tél eleje, pörgés-forgás az udvaron
( A kép Dudásné Beberika Tímea tulajdona)

Beberika Timi az óvodában 1975-78 között
( A kép Dudásné Beberika Tímea tulajdona)

A babakonyha
mindig
kedvence volt a
lányoknak.

A jó ember kis helyen is elfér!
Ezeket a székeket csak néhány
évvel ezelőtt cseréltük ki.

Kiscsoportban a fém
szerkezetű hintában, amit
talán még ma sem kellene
lecserélni.

Weisz Anitával a
babaszobában

Tigellmann Jutka kakaót reggelizik az óvodában 1975-ben
( A kép Illés Zoltánné tulajdona)

Középsős csoport 1975-ben Kádasné Márta nénivel és Strasszer Bori nénivel és Nyír ő Jen őnével.
A sarokban jól látszik a vaságyakat rejtő szekrény. Biztosan sokan emlékeznek a szétnyitható fém szerkezet ű
ágyakra, amiknek a vászon teteje biztosította a fekvőfelületet. Bár nehezek voltak, nehéz volt őket a szekrénybe
elhelyezni nap mint nap, de sok éven keresztül jó szolgálatot tettek.
Ma szivacsokon alszanak a gyerekek, amelyeket a szőnyegre, plédekre teszünk le.
Kincse Erika, KincsesTündi, Gali testvérek, Ábrahám Tünde, Szabó Erika, Marton Edit, Marton Ferenc,
Tigelmann Jutka, Szekeres Zsolt, Staub László, Staub Gabriella, Boros Tibor, Borostyán Gabriella, Szabó
László, Kienle Ibolya, Csiki Tünde, Weisz Alíz

Marton Edit képei 1975

Marton Edit és Marton Ferenc

Torna az udvaron 1976-ban Márta nénivel

Farsang 1976, Tigelmann Jutka
( A kép Illés Zoltánné tulajdona)

Farsang 1976. A kistestvéreket is táncba
hívták.

1978, az udvaron ősszel
Sziveri Norbi, Dicső Krisztina,

1978/79-es nevelési évben dolgozók
Strasszer Gyuláné, Zentai Tiborné, Dürwanger Györgyi, Dunai Józsefné, Poór
Títuszné, Kádas Józsefné, Lovas Józsefné, Papp Pálné, Kovács Antalné, Nyírő
Jenőné, Vetusinszki Józsefné, Német Imréné, Neuberger Klára, Borostyán Jánosné,
Dittrich Józsefné

Középsősök az 1978-79-es nevelési
évben

1978-79, Dittrichné Bori néni,
Mágocsiné Klári, Schuszter Évi

1978-79, játék az óvodában

Iskolába menők 1978/79. Kádasné Márta néni, Dürwanger
Györgyi, Strasszerné Bori néni, Poór Títuszné, Éva néni

1978-79-es nevelési évben iskolábamenők Dürwanger
Györgyivel, Poórné Éva nénivel és Pappné Sárika
nénivel

Nagycsoportosok 1980-ban, Strasszer Gyuláné, Melli Ágnes, Nyírő
Jenőné
Jurisits Katalin, Sárközi Mária, Lakatos Loretta, Szijártó
Gabriella, Gálos Zsolt, Jauch Andris, Horváth László, Bodó Kornél,

1980 anyák napja a művelődési házban

1980, a Mezőgép Április 4 szocialista brigádja patronálta az óvoda egyik csoportját. Úgy kerültek
kapcsolatba, hogy társadalmi munkára lettek felkérve, a vízvezeték újra építéséhez. A brigád társadalmi
munkájáról készült képen láthatók:
András János, Szekeres János, Kocsis Imre, Czukorné Kati
(A kép Kontár Endre tulajdona)

A társadalmi munka mellett
meghívták a Mezőgépre az
óvodásokat egy közös programra.

Nagycsoport 1981-ben, Kádasné Márta néni,
Mészáros Józsefné, Vetusinszki Józsefné

Mészáros Józsefné
37 éve, 1975. augusztus 15-én kezdtem dolgozni a vásárosdombói óvodában
óvónőként. A mágocsi óvodába 1978. szeptember 1-én vettek fel áthelyezéssel.
Ekkor még GYES-en voltam Éva lányommal, kértem, hogy még egy évet
maradhassak otthon. Ez nem jelentett gondot, mert tovább dolgozott egy
nyugdíjas óvónéni, Tarnai Nándorné.
1979 szeptember 1-én kezdtem meg a tényleges munkámat itt. Kádasné Márta néni vett fel, így ő is fogadott az első
munkanapomon. Középső csoportba kerültem, ahol Kehlné Borsics Mária volt a délelőttös óvónő, így én lettem a
délutános. Abban az időben nem volt váltás, ha valaki délelőttösként kezdte az évet, az úgy is fejezte be, csak a
helyettesítések alkalmával volt másként. Máriával már a középiskolából ismertük egymást, hamar közös nevez őre
jutottunk. A dajka ebben a csoportban Vetusinszki Józsefné volt. A csoportba 36 gyermek járt, nagyon nagy volt a
zsúfoltság. Mikor május elején Mária táppénzre ment ( kisbabát várt ) én lettem a délelőttös óvónő. Nagycsoport
végéig vittem ezt a csoportot. Ekkor már 5 csoport működött, tele gyerekkel.
1983-84-ben bázis óvoda lettünk. Ez azt jelentette, hogy a járás óvodáinak tartottunk bemutató foglalkozásokat, de mi
is jártunk más óvodákba foglalkozásokat nézni. Ez egy fiatal óvónőnek ,( és persze nemcsak a fiatalabbaknak) állandó
feszültséget jelentett, állandó ellenőrzést. Mindenki próbálta kihozni magából a legjobbakat, próbáltam én is megfelelni
a feladatoknak. Közben Évi lányom 1981-ben óvodás lett, így együtt jártunk „dolgozni”.
1985-ig, Zsuzsi lányom születéséig Heisz Ildikóval és Fischer Zoltánné Nellivel dolgoztam együtt.
1987-ben Zsuzsi bölcsődés lett, én visszajöttem dolgozni. Sajnos mindkét kislányom elég sokat volt beteg, és mivel

nagyszülők máshol éltek, nekem kellett táppénzre mennem betegségük alatt. Gondolom, hogy ennek nem örültek annak
idején a kollégák, de sajnos csak táppénz volt a megoldás. A GYES után dolgoztam Strasszerné Borival és Dittrichné
Borival is, majd Nyul Gyöngyivel, Teufelné Glaub Ágival is. Legtöbb időt a kis teremben töltöttem, a jelenlegi
tornaszoba volt a csoportom. Azokban az időkben készült el a kis folyosó, így már nem kellett átjárni a másik
csoportszobán keresztül.
1992-től sok éven át voltam Héderné Jurisits Zsuzsa párja, ekkor már Márkus Tiborné volt a vezető.
1997-től Hochshornerné Strasszer Éva mint óvodavezető megbízott a helyettesi munkákkal. Ezt a munkakört 2004ig láttam el.
2004-től Jurisitsné az óvodavezető, vele dolgoztam 2006-ig, majd ismét Héderné Zsuzsával 2009-ig. Jelenleg ismét
Jurisitsné Edit a párom. 1979 óta többször is történtek korszerűsítések, felújítások az óvodában. Mikor ide kerültem,
még olajkályhákkal fűtöttek, később kialakították a központi fűtést,amelyben szénnel fűtöttek. Később
korszerűsítettek ismét, áttértek a gázfűtésre. Az udvar is változott az évek alatt, fajátékok, csúszdák, hinták kerültek
felállításra. A régi fémjátékok eltűntek, de még egy játék ma is megvan, amelyik belépésemkor itt volt már: a repülő.
Jelenleg az alsó udvarban „utazhatnak” vele a gyerekek.
Régóta vezetem a magyar tánccsoportot, rendszeresen fellépünk az óvoda és a város rendezvényein. A táncosoknak
pályázati pénzből ruhákat varrattunk, jelenleg is ezekben táncolnak gyerekeink.
Az évek alatt sok továbbképzésen vettem részt, a lehetőséget mindig kihasználtam, örültem, ha felfrissíthettem tudásom.
Jelenleg én vagyok a majdani „soros nyugdíjba menő”, mint a legidősebb óvónő.
Remélem, hogy a visszalévő éveket legalább ilyen aktivitással, egészségesen tudom eltölteni itt az óvodában.
Mágocs, 2012.08.28
Mészáros Józsefné

Nagycsoport 1981-ben, Ditrichné Bori néni, Tenczné Erzsi néni dajka,
Csikiné Schulteisz Gabriella

1981-82-es nevelési év Dunai Józsefné,Karola néni és Márkus Tiborné, Marika csoportja
Poór Títuszné Éva dajkanénivel

„A múlt tisztelete az a vallás,
mely az új nemzedék köteléke.
Ne veszítsünk el semmit a múltból,
mert csakis a múlttal alkothatjuk a jövendőt!"
(Anatole Francé)
Márkus Tiborné
Bálint Mária
Fakanáltól az írógépig
Gyermekkoromban a mágocsi Árpád utca számomra a világ közepe volt. Földes útjával, egyik oldalán házakkal, a
másikon esernyőnek való lapulevelekkel, líciumleveles bokrokkal (amit nagyanyám kiskacsái összevágva, darával
keverve nagyon szerettek). A hostelon zöld-, majd száraz kukoricafejek, bajusszal, amiből hajasbabát varázsoltunk
barátnőimmel, Neuberger Margittal és Nemes Ágival. A kertben rengeteg zöld szilva, barack, az Ibolya-völgyben
papsajt - kitűnő csemege gyermekeknek (csak a szülők ne tudjanak róla), bogáncs – bababútornak való, az úton por,
esőben sár, amiben mezitláb topogtunk, totyogtunk, pancsoltunk. Egyszóval gyermekparadicsom volt.
„Árpádon”, ahol anyai nagyszüleim laktak, szinte minden este szomszédolás volt (Halmos Vera néni, Gulyás Bözsi

néni). Hol mi mentünk, hol ők jöttek beszélgetni.
Sokszor sötétben, a rakott sparhelt karikáin átszűrődő, és a plafonon táncoló tűz fényénél szövődtek egymásba a régi

történetek. Abban az időben hallottam először Kati mamától az óvodáról, Sárika néniről, az oda járó gyermekekről,
és főleg arról, hogy mit főzött nekik.
A háború után különböző porokat kaptak az intézmények konyhái, melyek íztelenek voltak, de Kati mama kezei és
találékonysága nem ismert határt. Kigondolta, megfőzte és begyűjtötte a dicséreteket, merthogy akkoriban, házias
ízeiről emlegetett szakács volt a helyi óvodában. Papp Sárika néni (aki 1946-ban került óvónőnek Mágocsra) sok
dicséretet bezsebelt egy-egy névnapi, disznótoros vacsora, vagy éppen kártyaparti után, ahol nagyanyám főzött,
merthogy a lakására is őt hívta vendégmarasztaló ételeket készíteni.
Sokat mesélt nekem ezekről az évekről. Kati mama szerette az óvodát, a konyhai munkát, pedig sokat dolgozott ott.
Abban az időben még nem volt hűtőláda, a tyúkot aznap tisztította, és frissen gyúrta a tésztát is, mint minden
háziasszony akkoriban. Jó érzékkel, tapasztalattal és szeretettel főzött mindenkinek. Engem is ő tanított később a
konyhai titkokra.
Amikor óvodás lettem, már magam is megtapasztalhattam az ottani életet. Emlékszem, amikor a kultúrházban a
Jancsi és Juliska előadására készültünk Bori óvónénivel (Strasszer Gyuláné), hogy milyen jó is volt, ha mi is
bebújhattunk az udvari babaházból átalakított mézeskalácsházba. Lázár néni „bábjai” díszítették a boszorkánylakot.
Irigyeltük Sztanyó Zsuzsát, mert boszorkaként az volt az ő tanyája. Szerepe szerint sokat sipítozott, úgy emlékszem,
nagyon jól alakította szerepét. A mesében az anyát Neuberger Margit, Jancsit Markó József (Kuksi), Juliskát pedig
én játszottam. Most is a fülemben hallom óvónénink hangját, hogy az erdő fái közt bújjak jobban Kuksihoz, és féljek az
erdőben, de én nem nagyon akartam karonfogva keresni a hazavivő utat. Aztán mégis megtettem, Bori néni kedvéért.
Merthogy szerettük őt.
Felnőtt koromig megvolt az óvodai törölközőm is, pirossal belehímezve a jelem, a bárányka.
Már általános iskolás voltam, amikor újra bejárhattam az óvodába. Anyukám dolgozott ott dajkaként. Öcsémmel
sokszor mentünk az esti takarítás idejére padlót fényesíteni, vagy ahogy mi mondtuk „táncolni”. A sárgára beeresztett
padlót Tangó pasztával kenték be a dajka nénik, mi pedig lábra húzható kefével fényesítettük Eta nénivel (Nagy Etel),
Amri nénivel (Hoffmann Annamária) és anyukánkkal. Ez a ’60-as évek elején volt. „Csak szép fényesre gyerekek,
mert bejön a Frau és megnézi, mit csináltunk” mondogatta Amri néni, aki svábosan Sárika nénit Fraunak hívta. A
vezetőnek ebben az időben az óvodában volt a szolgálati lakása (a mostani bejárati folyosótól balra lévő helyiségek), és
bármikor megjelenhetett a csoportszobákban. Ellenőrizte a portörlést, a söprést, a takarítást.
Az óvodában cserépkályhával fűtöttek, udvari illemhely volt, deszkakerítéssel elkerítve. A vizet az udvari kútról hordták,
lefedve ma is látható a helye (alsó udvar).
Egy-két év múlva anyukám elérte, hogy a helyi kölcsönzőből padlófényesítő gépet kölcsönözzön az óvoda, de ebben az
időben én már középiskolás voltam Pécsett.
Már érettségi, és egy sikertelen tanítóképzői felvételi után, a Hotel Dombóvárban voltam adminisztrátor, amikor
Sárika néni, Karola nénivel (aki szomszédasszonyom volt) üzent, hogy üres álláshely van az óvodában. Átalakították
az óvodát, új csoportszobát alakítottak ki a nagyteremből és az akkori raktárból, felkerült a konyha a földszintre,
mosdókat, WC-ket alakítottak ki a régi szolgálati lakásokból. Ekkor, 1973-ban lettem képesítés nélküli óvónő.
Egy év gyakorlat és a Sásdon tett alkalmassági vizsga után felvételizhettem a kecskeméti óvónőképzőben, ahová

Maráth Ágival és Neuberger Klárival jártam. Négy csoport volt ekkor a mi óvodánkban. Munkatársaim voltak az
egykori óvónénik Karola és „nagy” Bori, valamint Márta, Nusi néni, „kis” Bori és Klári.
Sárika néni megkövetelte, hogy a délutánosok is kizárólag óvodai dolgokkal foglalkozhattak alvásidő alatt (babruha
varrás, bábkészítés, stb.). Munkánkat megyei felügyelőnk, Baba néni is ellenőrizte.
Az első nap félve mentem a csoportszobába, de mivel kis csoportba voltam beosztva, ahol sok volt a síró gyermek, így az
ő vigasztalásuk, figyelmük elterelése „megkönnyítette” a helyzetemet. „Kis” Borival és Poór Éva dajka nénivel voltam
egy csoportban, és a gyermekek, akikre ennyi év után is emlékszem az első csoportomból ma már felnőttek és
gyermekeik vannak: Dunai Andrea (alma volt a jele), Jánosdeák Endre (nyuszika), Tóth Andrea (kakas), Nyír ő
Zoltán (létra)… és megannyi gyermek és kedves emlék.
A kollégákkal sok-sok együtt töltött farsangi batyus bál, ahol könnyesre nevettük magunkat az éppen aktuális Tv
sorozat hőseinek maszkírozva magunkat (Zorró, Kórház a város szélén, Rabszolgasors, Dallas). A kellemes emlékek
között van az is, amikor Karola néni kenyérpirítót vásárolt a helyi Vasboltban, és a folyosón az összes száraz kenyeret
megpirítottuk, amit a konyhán találtunk, mert akkor még ilyet egyikünk sem evett, és egyhangúlag jónak minősítettük.
Szokás volt a disznóvágás utáni kóstoló is, amit a folyosói olajkályha rácsára tettünk, és mindenki rájárt a falatkákra.
A disznóvágásról jut eszembe az a jó néhány évvel későbbi történet, amikor az egyik dajka néni, Taksonyi Katika
szabadságot jött kérni hozzám, amikor óvodavezető voltam, merthogy eltörött apósáéknál a disznó lába, és azonnal le
kellett vágni. Nagy Sándor, az unokaöccs, aki óvodás volt, meghallva ezt, rögtön jött hozzám, az irodába, szintén
szabadságot kérni. Ölembe ültettem és az írógépen együtt írtuk meg a „szabadságos papírt” neki is. Pecsét is került rá, de
a szabadnap „ára” egy hurka volt, amit a csoporttársainak hozott. Másnap a konyhás nénik Éva, Erzsi, Ili néni
megsütötték, falatokra osztottuk és a gyerekekkel együtt megettük. Borostyán Erzsi néni még csemege uborkát is adott
hozzá. Ilyen finomat azóta sem ettünk, „királyi módra” megnyaltuk mind a tíz ujjunkat.
Sok történet jut eszembe visszagondolva az elmúlt évekre. Az, hogy a gyerekek mennyire átérezték a napi történéseket,
az átfogó vizsgálatokat, a megyei bemutató foglalkozásokat, a havonta ismétlődő bázisóvodai kezdeményezéseket. Heti
váltásban Pécsvárad, Sásd, Szászvár és Mágocs volt a bemutató foglalkozások helyszíne. Természetesen szakfelügyel ői
szemek kísérték munkánkat. Kovácsné, Ili, ahogy ma mondanánk demokratikus vezető volt, aki azt mondta, „így is jó,
ahogy te csináltad, de próbáld meg így, meg így is” és javasolt valami mást. Kipróbálás után persze az ő javaslata volt a
jó.
Sárika néni után járási, majd Gyüdi Baba néni után megyei felügyelőnk volt Ili. Ő ült jegyzetfüzettel a kezében egy
testnevelés foglalkozáson is, amikor Ocskó Laci megkérdezte tőle, hogy jókat írt-e rólunk. Vagy amikor egy megyei
irodalom bemutató kezdeményezés előtt Morvay Nati megnyugtatott: „Te csak mond, mit csináljunk, én majd figyelek,
és ne félj, segítünk!”
Nem csak felettünk, óvónők felett, a gyerekek felett is múltak az évek. Sok-sok fiú és lány járt vissza az óvodába
nosztalgiázni. Volt aki (Trischler Zsolti) megkérdezte tőlem, hogy mindig ezek az ajtók voltak-e itt, mert az ő
emlékeiben nagyon magasan voltak a kilincsek. Volt aki csak körül szeretett volna nézni (Lakatos Béla), volt aki
rajzlapot hozott az akkori gyerekeknek (Schuller Attila), hogy együtt rajzolhassunk.
Had emlékezzek azokra a nagypapákra is, akik beszoktatáskor kisszéken ülve lesték unokáik rezdüléseit, kívánságait.

Például id. Kubik Zoltán, aki a leggyermekszeretőbbek egyike volt. Vagy amikor egy másik nagypapa, id. Kontár
Sándor könnyeivel küzdve az óvodai fa mögül kérte unokáját: „Gerikém, fogadj szót Mari nénédnek!”.
Szólnom kell a szakácsok kedvencéről Pitz Gáborról is, akinek legkedvesebb ételét, hiányzása miatt hűtőben őrizték
másnapig. (meggyszósz rizzsel)
Nem feledkezhetem meg arról a történetről sem, amikor az udvariasságra nevelés utáni napon - mármint hogy a fiúk
megkérdezhetik a lányoktól, hogy tölthetnek-e nekik vizet ebédnél – az egyik kisfiú a mellette ül őhöz így szólt: „Barbi,
kő víz?”.
Mind megannyi kedves emlék!
1991-ben, mikor Márta, az akkori vezető nyugdíjazása előtt még szeretett volna csoportban dolgozni, a képviselő
testület egy évre engem bízott meg a vezetői feladatokkal. A következő évben pályáztam és még öt éven keresztül a
legjobb tudásom szerint segítettem, helyettesemmel, Klárival együtt az óvodai munkát. A kinevezéseket, átsorolásokat a
Sárika nénitől örökölt írógépen pötyögtem, de soha nem felejtettem el, hogy az igazi óvónői munka a csoportszobában
zajlik. Hittem abban, hogy nyitottá kell tenni az óvodát, a szülőknek látniuk kell az ott folyó foglalkozásokat,
kezdeményezéseket. Ebben segített minket a helyi kábeltévé, nem tagadva az én ráhatásomat.
Szerintem a pedagógusoknak a tiszteletet a helyi közösségek előtt nem csak törvényekkel lehet kivívni, hanem úgy, hogy
engedjük láttatni az óvodai életet, az ünnepi készülődést, magát az ünnepet, azt, hogy mi történik az óvodában.
Anyanyelven, kisebbségi nyelven, melynek oktatását vezetőként 1991-ben minden csoportban bevezettem (addig csak
nagycsoportban volt). A nyitottságot, „a belelátás” lehetőségét a mai kollégák is folytatják. Láthatjuk a helyi
kábeltévén, magyar és német nemzetiségi héten, karácsonykor, évzárón és egyéb alkalmakkor is a gyermekek, az
óvónénik „mesébe illő” játékosságát.
Óvodavezetőként a technikában az írógépig jutottam. Nyugdíjasként megtanultam kezelni a számítógépet is. A
motivációt a tenisz iránti rajongásom adta. Vallom, hogy rövid-, és hosszú távú célok, érdeklődés nélkül nem lehet
nyugdíjasként sem élni.
2012-ben 100 éves lett a mágocsi óvoda és ebben az évben született meg Bence, az unokám. Újra „hasznosíthatom”
azokat a dalokat, ringatókat, lovagoltatókat, verseket és meséket melyek a több mint három évtized alatt elraktározódtak
bennem.
Egy-két év és már ő lesz óvodás. Hiszem, hogy tőlem hall majd legtöbbet az óvodáról, arról, hogy mit csináltak ott „az
én időmben” a gyerekek. Úgy, ahogy én hallottam 60 évvel ezelőtt Kati mamától.
Mágocs, 2012. augusztus

Márkus Tiborná, Bálint Mária

1982-ben iskolábamenők Bori
nénivel

Farsangi bál 1982-ben
(a képek Kontár Endre
tulajdonában vannak)

Csoportkép 1982-ből
Kontár szilvia, Sziveri
Herlga, Décsi András,
Morvay Viktor, Gombos
Gréta, Kuhl Norbert,
Dudás Endre, Laufer
Melinda... ( Kontár Endre
tulajdona)

Kiscsoport 1982-83, Fischerné Nelli, Poórné Éva néni,
Kádasné Márta néni, Márkusné Marika

Nagycsoportosok 1982-83-as nevelési évben, Strasszerné Bori óvónéni, Ditrichné Bori óvónéni,
Fischer Jutka dajka néni

Középsősök 1982-83-ban Mészárosné Erzsi óvónénivel, ,
Vetusinszkiné Marikával és Heisz Ildikó óvónéni

Nagycsoportosok 1982-83-as nevelési évben Melli Ágnes, Nyír ő Jen őné, Rósenberger Erika

Farsang 1983-ban
(Kontár Endre képei)

Óvodás éveim

Kis-középső csoport
1982-83,
Héderné Zsuzsa óvónéni,
Tenczné Erzsi dajkanéni,
Kádasné Márta néni
Gyermekkorom egyik legtisztább
emléke ahhoz a májusi
délutánhoz köthető, amikor
búcsút
intettem
szeretett
óvodámnak és óvónőmnek,
Strasszer Gyuláné Bori néninek.
Összefacsarodott
szívvel,
szomorúan álltam a hársfák
árnyékában, és akkor kezdett
először megfogalmazódni bennem, hogy ez a búcsú nem szólhat örökre, én még ide visszajövök.
A felismerés aztán iskolás éveimet is áthatotta, egészen az érettségiig, amikor is teljes bizonyossággal ikszeltem be a
Soproni Óvónőképző Intézetet. Hatalmas lelkesedéssel vetettem bele magam a pedagógia rejtelmeibe, rengeteg
élménnyel és ismerettel gazdagodva vettem kézbe 2 évvel később a diplomámat. A legnagyobb öröm mégiscsak akkor
ért, amikor megtudtam, hogy régi kedves óvodámat immár nem gyerekként, hanem átállva a „másik oldalra”,
óvónőként látogathatom.
Tele izgalommal, kétségekkel álltam az óvoda bejárata előtt első munkanapomon, csaknem úgy, mint közel 17 évvel
előtte. Sikerül a gyerekeknek mindazt a tudást, tapasztalatot és energiát átadnom, ami bennem van? A kérdés azóta is
foglalkoztat, pedig több mint 30 év áll mögöttem. Igyekszem a gyerekeknek olyan támaszt, útmutatást adni, amely a
későbbiekben is hasznukra válik. És akárhányszor állunk a májusi ballagáskor hársfák alatt, az érzés ugyanolyan
intenzív: még mindig összefacsarodik a szívem, ha lehet még jobban, mint kislányként, hiszen tőlem búcsúznak el!
Hogy a szülők ilyenkor mit érezhetnek, azt akkor tudtam meg először, amikor a lányomat hoztam az óvodába. A
féltve őrzött kincsem, akinek el kellett engednem a kezét, hogy másra bízzam. Azóta is ezt az érzést idézem fel
magamban, amikor új kisgyerek érkezik, és sokszor nem is őt, hanem a szülőt kell támogatni, „beszoktatni” ebbe az új
helyzetbe. Igyekszem ezt úgy megoldani, hogy a közös tisztelet mellett kölcsönös bizalmi viszonyt is kialakítsunk. Hiszen
mindkettőnk érdeke ugyanaz: egy olyan erős belső értékrend kialakítása a gyermekben, amely akár évtizedek múlva is
megállja a helyét.
100 év alatt rengeteg változás történik. Vannak háborúk, békés időszakok, telek és tavaszok. Ám van, ami állandó:
májusban a hársfák még mindig árnyékot adnak.
2012. augusztus 26.
Héderné Jurisits Zsuzsanna

1982-83-as nevelési évből pillanatképek

1983 iskolai tanévnyitó a zárdában, volt nagycsoportosok műsora
Bori nénivel ( Kontár Endre)

1984 farsangi bál

Mészáros Éva 1984,
menyasszony

1984-85 csoportok

Középsősök 1984-ben

1985 Nagycsoportosok Hrotkóné Ili
dajkanénivel és Dittrichné Bori nénivel

1985-86, nagycsoportosok
Németné Éva dajkanénivel,
Nemesné Gizivel, Kádasné
Márta nénivel, Mágocsiné
Klári óvónénivel

1987 középső csoport.
Itt a télapó Márkusné
Marika csoportjában

1988 farsang,
Héder Diána,
Jurisits Lizandra,
Fodor Zsuzsanna

1987-88 nevelési évben
Strasszer Bori óvónéni,
Mészárosné Erzsi óvónéni,
Hrotkó Imréné Ili dajkanéni

Farsang 1988 Majláthné Móni
óvónénivel és Csiki Istvánné Gabi nénivel

Majláth Károlyné,Fehér
Mónika 1987-88 nevelési évben
Németné Évi dajkanénivel és
Csikiné Gabi óvónénivel
Nagyon sok esemény, élmény, emlék
fonódott össze életem során az
óvodával. Talán nem véletlen, hogy
éppen ebbe az oviba hozott kézen fogva
anyukám, aki a minap elmesélte
nekem, hogy Szűcs Máriának hívták
az óvónénijét. Nekik mindig kötelezően
ott kellett lenniük a foglalkozásokon, mint az iskolában. Már kisgyermekkoromban sem tudtam más pályát elképzelni,
mint azt, hogy óvónéni lehessek, és ezt ma sem érzem másképpen. Legelső élményem, az a csodálatos és hatalmas
óvodakapu volt, amelyen beléptünk anyuval, a beiratkozás miatt. Anyukám otthon volt, ezért csak nagycsoportba
jártam. Nusi néni lett az óvonénim, aki egy nagy bottal a járda melletti vas repülőgép mellé a földre lerajzolta a jelemet.
Izgatottan követtem a pálca vonalát, szerettem volna valami csodálatosan szép jelet, de sajnos csak egy világító lámpa
körvonalai rajzolódtak ki, amit először fel sem ismertem, csak amikor Nusi néni megnevezte. Hát nagy csalódás volt, el
is ment a kedvem az ovitól, én valami szép virágot szerettem volna.
Délies lettem, ami azt jelentette, hogy ebéd előtt egy dajka néni, felöltöztetett bennünket, majd az udvaron a kapunál
kellett sorakoznunk kis elemózsiás táskánkkal a nyakunkban, amiben a tízórainkat hoztuk. Minden nap, pontosan fél
12-kor egy óvónéni átkísért bennünket a „Szántó kanyarba”, és onnan egyedül ballagtunk haza. Nagyon szerettem,
amikor az én kedves, aranyos, dajka nénim öltöztetett a folyosón, ő mindig mosolygós vidám volt, és mindig
megvigasztalt, ha szomorú voltam. Eta néninek hívták, a 95. évforduló előtt tudtam meg, hogy Nagy Etel a neve, és a
Dózsa utcában lakik. Nagyon hálás vagyok neki mindenért, most is előttem van, ahogyan begombolja a kabátomat, és
közben beszélget velem.
Óvodás éveimből arra is emlékszem, hogy a legjobb barátnőmet, Schuller Gabit csak utánam íratták be az oviba. Én
már nagyon vártam őt, hogy együtt tudjunk játszani, bár otthon sokszor összevesztünk, de mindig kibékültünk.
Amikor belépett a csoportszobába, én nagyon büszke voltam arra, hogy mindent megmutathatok neki, hiszen én már
„régi óvodás” voltam. Évekkel később, már a nevelő testület tagjaként fogadhattam ismét, mint kollégát, együtt
vezethettünk egy csoportot 1990-ben.
Mindig irigykedtem a többiekre, mert ők egész naposak voltak, és ott alhattak a csoportszobába, és sokkal többet
játszhattak egymással. Természetesen, ahogy most is, a nagycsoport tavaszán sokat fogócskáztunk, és mindig
irigykedtünk azokra a lányokra, akiket a fiúk sokszor rabul ejtettek. Szájtátva bámultuk, amikor Papp Sárika néni az
egyik foglalkozáson behozott egy igazi hegedűt, és játszott rajta. Emlékezetes volt, amikor kiesett az oviban az egyik
fogam, amihez hozzásegített az a fiú, aki mellettem ült, vagy amikor tündér voltam valamilyen ünnepségen, bár itt csak
a ruhám tetszett, amit anyukám varrt. Az udvaron állt egy kisház, amit az óvónénik szépen felszereltek függönnyel,
rádiót, kis szekrényeket, kis ágyat stb. tettek bele. Nagyon szerettünk itt játszani, és néha a csoportban lévő babákat is
kivihettük, de nagyon kellett rájuk vigyázni. Egyszer nekem is megengedte az óvónéni, hogy babát vigyek ki, de nagyon
féltem, nehogy baja essék, mert Nusi néni nagyon mérges lett volna rám. Gyesen töltött éveim alatt sajnos ezt a kisházat
elbontották.

Óvodánk 100. évfordulójának évében éppen negyed évszázada, 25 éve annak, hogy beteljesülhetett az álmom, és bár
kicsit, félve, de hatalmas tenni akarással a nevelőtestület tagjává válhattam.
Kikerülve a főiskoláról, Márta néni egy percet sem engedélyezett a pihenésre. „A szabadságokat ki kell adnom, emberre
lenne szükségem, már augusztus 01.-én dolgoznod kellene. Van kedved hozzá?”Nagyjából ezekkel a szavakkal fogadott,
amikor hívásának eleget téve ott álltam az irodájában, amit akkor egy fal, benne egy nyitható ablakkal választott el
Borostyán Erzsi nénitől, aki az élelmezésvezető volt. Kicsit meglepődtem a kérdés hallatán, bár nagyon örültem
annak, hogy most végre kipróbálhatom, amit tanultam, ez sokkal jobb lesz, mint az iskola. Persze volt még mit
tanulnom, de nagyon jó mestereim voltak: Kádasné Márta néni, Márkusné Marika, Dittrichné kis Bori néni és
Strasszerné nagy Bori néni.
Abban az időben szakfelügyelők látogatták az óvodákat. Hozzánk valamilyen Ili látogatott mindig, az arcára már
nem emlékszem. Az első találkozásom vele természetesen nagyon emlékezetes volt. Kinn játszottunk a gyerekekkel az
udvaron, amikor egy ilyen látogatás alkalmával Márta néni éppen a kapuhoz kísérte volna, amikor intett felém, hogy
menjek oda hozzájuk. Illedelmesen köszöntöttem, majd Márta néni így szólt: „Bemutatom neked a legújabb
kollégánkat, a tojáshéj még a seggén.” Hát én vérig sértődtem, bár próbáltam leplezni, és már fogalmam sem volt róla,
hogy mit válaszolt. Ettől a perctől teljesen megértettem, hogy még sok a tanulnivalóm.
„Másképp látsz mindent, ha anya leszel!”- mondogatta Márta néni, betűrve a nadrágba egy-egy gyereknek a
pólóját, amit én nem vettem észre. Ő nemcsak az én utamat egyengette, hanem később a lányaimét is, akik az óvodásai
lehettek egy kis időre. Három gyermekem született, Zsófia, Melitta, István, akikkel sok időt töltöttem otthon gyesen, de
az óvodával, a testülettel mindig tartottam a kapcsolatot, jó volt időnként bejönni és a szakmai dolgokról beszélgetni.
Izgalmas feladat volt itt dolgozni akkor, amikor az én gyermekeim is óvodásak voltak, találkozni velük a folyosón vagy
az udvaron, aztán következhetett a nehéz elválás, amikor be kellett jönni ebédelni. Bauerné Viki sírva szedte ki a
nyakamból, leginkább Zsófit, de aztán amikor a húga is óvodás lett,a beszokás után már megnyugodott.
Remélem a közeljövőben még sok ismerettel gazdagodhatom a továbbképzések által, és tapasztalatommal segíthetem a
kezdő óvodapedagógusok munkáját. Jóleső érzéssel töltene el, ha majd unokáimat is ebbe az óvodába kísérhetném, és
nekik is megmutathatnék és elmesélhetnék mindent, amikor belépek velük azon a csodálatos és hatalmas óvodakapun.
Mágocs 2012.08.25 Majláth Károlyné /Fehér Mónika/volt óvodás, jelenleg óvónéni és édesanya

Kiscsoport 1987-88 -as
nevelési év

Kiscsoportosok köszöntik
az édesanyákat 1988ban Héderné Zsuzsa néni
segítségével

Nagycsoportosok 1988-ban
Kádasné Márta nénivel,
Mókos Ildikóval és a dajka
nénivel Erzsi nénivel

Kiscsoport
1989-ben

Héder Diána 1987-ben és 1989-ben az óvodában. Jól
látható az óvoda berendezése. A piros szekrények , a
kiskonyha. Ezek a kék kisasztalok még ma is használatosak

1989 Mágocsiné Klári Óvónéni csoportja, Fodor Zsuzsi, Jáger László, Gyimesi Balázs,
Keszler Boglárka Jurisits Lizandra,, Lindauer Attila, Szilágyi Zsuzsanna, Fazekas
Mariann, Fürge Attila, Brozovics Gerda, Csiszár László, Balogh Patrícia, Rázsics
Norbert, Hörnyéki Roland, Radócsi Péter, Márton András,

Anyáknapi ünnepség 1990-ben

1991-92, kiscsoport, Illésné
Gabi óvónéni,Majláthné
Móni óvónéni, Németné
Évi dajkanéni,

1992-93-as nevelési év
Strasszerné Gabi óvónéni
és Reszné Erzsi
dajkanéni

1992-93-as nevelési
évStrasszerné Jutka
dajkanéni, Schatzingerné
Éva óvónéni, Teufelné
Ági óvónéni
„Egyszer régen édesanyám

megfogta a kezemet,
kicsit féltem, amikor
az óvodába vezetett.” – írta
Donászi Magda az egyik
versében.
Ez nálunk is hasonlóképpen történt. Első élményeimről édesanyám mesélt, mert még olyan kicsi voltam, hogy ezekre
nem emlékezhetek, de a mai napig is gyakran eszembe jutnak az elmesélt történetek. Óvodába való beíratásom el őtt
gyakori látogatója voltam az intézménynek. Nagymamámat minden nap elkísértem az oviba, amikor a bátyámért
ment és ilyenkor az ismerősöknek mondogattam: „Megyek az oviba, mert már én is nagy vagyok.” Kipróbáltam az
alacsony székeket, asztalokat, a játékok pedig teljesen elvarázsoltak. Nagyon vártam már azt a napot, hogy igazából
birtokba vehessem azt a temérdek kincset: a sok autót, traktort, építőkockát, az udvari játékokat; mind sok-sok élmény
lehetőségét kínálták. Hiába sorakoztak a polcon a szebbnél-szebb, kisebb-nagyobb babák, de nekem csak a „fiús”
játékok tetszettek, mert otthon is ilyenekkel játszottam, hiszen bátyámra és a szomszéd fiúkra akartam hasonlítani. A
leendő óvó nénimet, Kádasné Márta nénit és Nyírőné Annus nénit, a dajka nénit már nagyon jól ismertem, szívesen
cseverésztem velük. Augusztusban megkaptam a várva-várt óvodai jelemet: katicabogár. Azonnal megszerettem, büszke
voltam, hogy ilyen gyönyörű jelet kaptam.
És eljött a nagy nap! Augusztus közepén kezdtem oviba járni, mert édesanyám dolgozni ment. Csoporttársaim még
nem nagyon voltak, mert a bölcsődéből érkező gyerekek csak szeptember első napjaiban jöttek, így bekerültem a

nagyobbak közé. Kissé megilletődve, félve bújtam oda édesanyámhoz. Az ismerős, kedves arcok, a megnyugtató
hangok hamar eloszlatták félelmeimet.
Szerettem az óvodai élet minden pillanatát. Szüleimet kérleltem, hadd maradjak még egy kicsit, mert itt olyan jó lenni.
Nem akartam ebéd után hazamenni, ott akartam aludni is. Emlékszem, édesanyámat többször is kellemetlen helyzetbe
hoztam. Tanítónőként szerette volna, hogy délután együtt játszhassunk, beszélgethessünk, mesélhessünk, de engem
teljesen elbűvölt az óvoda. A csoportszobánkban kialakított babakonyha és babaszoba vált kedvelt játékhelyemmé, a
korábbi „fiús” játékokat felváltották a babák.
Emlékeim között lapozgatva mindig elmosolyodok csintalanságomon. Az udvaron mindig is szerettem játszani, a hátsó
udvart kedveltem igazán. Csendes, nyugodt hely volt. Csak a finom ebéd illata zavarta meg játékunkat. Az
ínycsiklandozó szagok azonnali futásra késztettek engem és barátaimat, mert meg kellett tudnunk, hogy a szakács nénik
milyen finomságot főznek. Miután megtudtuk, megelégedve mentünk vissza a homokozóba, a mászókára.
Nem voltam erőszakos kislány, nem vettem el a játékokat társaimtól. Ha nem kaptam meg, amivel éppen játszani
szerettem volna, hát úgy is jó volt. De nem tudták ennek a valódi okát! Amikor végre a kezem közé kaptam, hát azt már
nem engedtem el. Addig-addig sündörögtem, amíg a kerítéshez nem értem, és „hopp” a játék már repült is a kerítésen
kívülre, a mélybe. Az óvoda mögött közeli rokonok laktak. Ilyenkor feltétlenül el akartam menni hozzájuk, otthon addig
mondogattam, amíg valaki elkísért. Odaérve szinte köszönni sem értem rá, mert azonnal a hátsó udvarba kellett sietnem,
hogy megkeressem az elrejtett kincset:„És íme, itt a legszebb játék! Senki nem veszi el t őlem, most csak az enyém.”gondoltam és játszottam vele napokig. Erről senki sem tudott, mindig jól eldugtam, nehogy észrevegyék. Néhány nap
múlva, amikor a játék már elvesztette varázsát nyugodt szívvel ott hagytam a hátsó udvarban, vagy ártatlanul
mutattam, hogy találtam egy lapátot, egy vödröt, amit valaki ledobott. Kezdeti sikereimen felbuzdulva,
unokatestvéremet, Ildikót is bíztattam, hogy a játékot, amit adok neki azt dobja át a kerítésen, de ne mondja el ezt
senkinek, mert ez titok. Mi nagyon élveztük, hogy a megtetszett játékot napokig sajátunknak tudhattuk.
Teltek - múltak a napok és eljött a búcsúzás. Kádasné Márta néni és Strasszerné Bori néni egy szép május végi napon
elengedték a kezemet, hogy az iskolában felfedezhessem a számomra még ismeretlen világot.
Érdekes, hogy amikor idejöttem dolgozni, Márta néni volt az óvodavezető és Bori néni mellé kerültem a csoportba, akit
később a gyerekekkel én búcsúztathattam el, nyugdíjba vonulásakor. Nagyon szerettem őket, mindkettőjüktől
rengeteget tanultam, amiért azóta is hálás vagyok. Közösen választottuk 1992-ben a Süni csoport nevet, amit azóta sem
kellett elhagynom. Néha előkerülnek régi tárgyak - ilyen pl. a tőle örökölt „A répa” című mesefigurák, amit ma is
szívesen használok,- nosztalgiázásra késztetnek.
Boldog érzés abban az épületben dolgozni, ahol valaha én tölthettem felhőtlen gyermekéveim egy részét, ahol
gyermekeim nyiladozó kíváncsiságát nyomon követhettem, ahol nyugodtan játszhattak, ehettek, aludhattak, az udvaron
futkározhattak. Magam előtt látok sok-sok gyermekarcot és nevek idéződnek fel emlékezetemben. Büszke vagyok arra,
hogy ebben az óvodában voltam óvodás és remélem, még sokáig itt dolgozhatok.

Teufelné Glaub Ágnes

Szabó Akexandra 1993ban

1992 Mészárosné Erzsi
néni, Németné Évi néni és
Tressné Staub Gizi néni

1993, Március 15,
Tischler Zsolt, mint
huszárkapitány

1993, Ditrichné
bori óvónéni,
Mészárosné Erzsi
óvónéni, Németné
Évi néni

Emléklap
1994-ből a
ballagóknak

1994-ben Szabó Zsolt
csoportja Márkusné
Marika óvónénivel,
Mágocsiné Klári
óvónénivel, Taksonyiné
Kati dajkanéni ( a kép
Szabó Jánosné
tulajdona)

1994 március 15-i
ünnepély

Teufel Eszter
születésnapjának
ünneplése az
óvodában 1994-ben
Dittrichné Bori
nénivel és Tóthné
Judit nénivel

Egy királylány,
Majláth Zsófia
1994-ben a
farsangibálon

Tánccsoport 1995-ben
Bauerné Viki nénivel

1994-95 nevelési év
nagycsoportosai,
Fazekas József,
Kovács Zoltán, Kása
alexandra, Farkas
Anikó, Hegyi
Márió, Gerner
Mariann, Világos
Szabina

1995-96-os nevelési év, Reszné
Erzsi néni, Bauerné Viki
óvónéni, Marxné Erika
óvónéni
Óvodásból Óvó néni
1972-ben még óvodásként
kerültem ezen épület falai közé.
A Gagarin utcai új sorházakba
beköltözve, bizony korán kellett
kelnem, hogy anyukám még a
munkába indulás előtt leérjen
velem az óvodába. A reggeli készülődés közben kaptam mindig egy-egy tunika szerű ruhadarabot, ami óvodai
védőruhaként funkcionált. Ebből a legkedvesebb, egy piros műbőr tunika volt, amit külföldi rokonoktól kaptam és
nagyon egyedinek éreztem magam benne. Amikor a reggeli” kikis” frizurám is elkészült és a vállamon átvetettem
mikiegérfej formájú tízórais táskámat útrakész voltam. Óvó nénim Karola néni volt, akire úgy emlékszem vissza, hogy
éppen királylányos mesét olvas fel nekünk elalvás előtt és mivel én a rendes kislányok közé tartoztam, minden délután
aludtam a jó kis fémvázas, szétnyitható óvodai fektetőn. Imádtam a meleg kakaót kiflivel, és amikor ez volt a tízórai
mindig repetáztam. Az udvari fém játékok közül a sárgára festett félgömb alakú mászóka volt a kedvencem, mert azon
különböző furmányos, függő-lógó gyakorlatokat lehetett előadni az óvó nénik rémisztgetése közepette. Az ovi udvaron
a lányok között hullahopp karika versenyeket rendeztünk, nagyon hosszú ideig tudtuk (ez már sajnos múlt időben) a
derekunkon forgatni a karikát, sőt képesek voltunk fel és le a törzsünkön leesés nélkül forgatni és ezt a mutatványt a
fiúknak még megcifráztuk a karunkon és a lábunkon is.
Nagycsoportos koromra már az öcsém is óvodás lett és én a kisegítő dadus szerepét láttam el a beszoktatás

időpontjában. Az óvoda felső épületében lévő két hátsó szomszédos teremben voltunk ovisok és minden ebéd után
megengedték, hogy én segítsek az öcsémnek pizsomát húzni, és puszit adhattam neki lefekvés előtt. Ám annak az idős,
kövér, rövid dauerolt hajú öreg óvó néninek, Sári néninek sosem volt jó, hogy milyen sorrendben adom vagy veszem le a
tesóm ruháját, vagy pizsijét.
Nagycsoportosként már itt-ott felmerült, hogy ki kibe szerelmes, és mivel a gyerekek kijátszák magukból az élményeket
ennek is igazi valóság alapja volt. Ebben az időben udvarolt Klári óvó néninek Rudi bácsi , aki bejött néha az óvodába
és mint a kis kémhálózat a lányok között terjedt a hír, hogy ez a jókép ű, magas, vékony fiú focista és hamarosan
lakodalom lesz. Így tehát az elkövetkező hetekben együtt készültünk Klári óvó nénivel a lakodalomra, hosszú-hosszú
hetekig felváltva voltunk a menyasszonyok, csak a vőlegényeket volt nehéz beszervezni, mert a fiúk hamar megunták a
játékot. Hiába Ők később érnek mint a lányok!
1990-ben már óvó néniként kerültem vissza régi óvodámba. Kissé feszélyezve, bátortalanul léptem be első
munkahelyemre, ahol régi óvó nénik segítették a munkakezdést és beilleszkedést.
Az első évek egyik emlékezetes élménye egy családlátogatás volt, ahová szintén kezdő kolleganőmmel mentünk el. A
szülői házhoz érkezve az édesanya és a gyermeke örömmel fogadott minket, ám a bemutatkozás során kiderült, hogy a
kiscsoportos korú gyerek késői beszédfejlődési, hiperaktív és kissé agresszív viselkedési jegyekkel rendelkezik.
A nyári melegben, a szobában nyitott ablaknál a dohányzóasztalnál ülve, beszélgetve töltögettük az anamnézis lapokat,
miközben a gyerek az ágyon átrohanva ki-be rohangált a szobába. Mivel édesanyja próbálta volna megfékezni, ő
bedühödött és az udvarra kirohanva dühöngött, majd egyszer csak egy udvari homokozó játékot dobott be az ablakon.
Az ez utáni kép, mint egy burleszk film egyik jelenete, amikor is reflexszerűen lehúzott fejjel hasaltunk rá kollega
nőmmel a kisasztalra és az ideges magát a gyerek viselkedése miatt szégyenlő, mentegetőző édesanyát nyugtatgattuk,
hogy ugyan már semmi baj. Viszont innentől kezdve az anamnézis lap általánosabb kérdéseit átugrottuk és nagyon
hamar megköszöntük a vendéglátást és távoztunk. Ez volt a legrövidebbre sikerült, de legemlékezetesebb
családlátogatásunk, amire ma már mindketten mosolyogva emlékszünk vissza.
Azóta már sok idő eltelt, óvó nénik, óvodások váltották egymást az épület falai között. Az idő múlását leginkább azon
vesszük észre, ha egy-egy volt ovisunk már kézen fogva jár az utcán barátjával, barátn őjével, és amikor csókólomot
köszön, a szánk szeglétében húzódó mosollyal és csodálkozással nyugtázzuk, hogy””úristen, ő is az én óvodásom volt,”
fenyőfa volt a jele és még egy-két apró kis történet is eszünkbe jut ovis éveiről.
Remélhetőleg az idő múlásával nekünk óvó néniknek is sikerül minden kezünk alatt felnövő gyermekben egy-egy
emlékezetes, szeretetteljes, mókás emléket „elültetnünk”, amelyet majd vidáman mesél el barátainak, majd később
gyerekeinek is.
Hiszen:
“Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy.”

Mágocs, 2012.08.25.

Marx Józsefné
Csepreghy Erika

1995-96 Nyuszi
csoport Taksonyiné
Kati nénivel,
Schatzingerné Éva
óvónénivel és
Mágocsiné Klári
óvóninivel

1995-96
Cica csoport
Ditrichné Bori
óvónéni, Tenczné
Erzsi dajkanéni,
Hochschornerné
Éva óvónénivel

1995Héderné Zsuzsa
óvónénivel, Mészárosné
Erzsi óvónénivel, Németné
Éva nénivel és Márkusné
Marika vezető óvónénivel

1995-96-os nevelési
évben
Majláthné Móni
óvónéni,
Strasszerné Jutka
dajkanéni és
Jurisitsné Edit óvónéni

Hogy mikor léptem át
először
az
óvoda
küszöbét, erre pontosan
emlékszem.
1981
tavaszán. Ekkor még
nem laktunk Mágocson, -én Vásárosdombóról származom-, de mivel férjem mágocsi, ide építkeztünk. A kisfiam egy
éves volt ekkor és a busszal jöttünk át, hogy a férjem munkaidejének letelte után még körülnézzünk a telken, az
építkezésünkön. Amikor a templomot elhagytuk a kisfiammal, az óvoda ablakából kiintegetett sógornőm Héderné
Zsuzsi, aki már akkor az óvodában dolgozott, mint óvónő. Bementünk, s míg ő megszeretgette Miklós fiamat, én kicsit
körülnéztem.
Mivel az óvoda mögött építettük fel otthonunkat, s ma is itt lakunk, az óvoda életébe a kezdetektől beleláttunk, hallottuk
a gyerekek zsivaját, a hátsó terem ablakából kiszűrődő zenét, hangokat.
Természetesen a gyerekeim is ide jártak, Miklós 1984-től, Lizandra 1986-tól. Miklós óvónénije Strasszer Bori néni
volt, a vezető pedig Kádasné Márta néni. Ebben az időben még csak azokat a gyerekeket vették fel az oviba, akiknek a
szülei dolgoztak. Annak ellenére, hogy én GYES-en voltam a kislányommal, felvették a fiamat, mert volt még
férőhely. Ennek én akkor nagyon örültem, mert tudtam dolgozni otthon. Miklós nehezen szokta meg az óvodát, akkor
még nem volt beszoktatás, nem volt lehetőség, hogy fokozatosan váljunk el egymástól. Sokszor hagytam ott sírva és ez
még a mostani munkámat is befolyásolja. Ezért tartom olyan fontosnak, hogy csak akkor maradjon a kisgyerek a szülő
nélkül az óvodában, ha már kicsit megismerkedett a környezetével, a gyerekekkel, az óvónénivel, és ezért értem meg az
anyukát, aki miután elment még felhív telefonon, hogy megnyugodott-e már a kicsikéje. Emlékszem mennyire szerette a
fiam az udvaron felállított vas repülőt, mikor mentem érte, - ha éppen nem azon ült- még egy utolsó körre felpattant
mielőtt elindultunk hazafelé.
A kislányom óvónénije Mágocsiné Klári volt, és ekkor már Márkusné Marika volt a vezető. Mivel a szomszédban
laktunk, Lizandra rendre minden nap, amikor kimentek az udvarra odaállt a kerítéshez és átkiabált nekem.
„Anyúúúú”, csak úgy zengett az udvar. Barátai, csoporttársai segítettek neki. Ilyenkor mindig odamentem és vittem
nekik kekszet, cukorkát vagy gyümölcsöt. Ma már tudom, hogy ez nem igazán volt helyes, a többi kisgyereknek,akinek nem jutott a finomságból- biztos nem esett jól.
A lányom év vesztes lett, nem javasolta az óvoda, hogy 6 évesen iskolába menjen. Emlékszem ez nekem mennyire
rosszulesett, én is mint minden szülő, el voltam ragadtatva a gyerekem ügyességétől, okosságától, nem vettem észre, hogy
nem megfelelően teljesítene. Az óvónők azonban azt mondták túl megterhelő lenne neki az iskola. Már amikor elsős
lett tudtam, hogy kellett neki az az egy év, sokkal könnyebben vette az akadályokat, ügyesen haladt a tanulásban, ma
mint jogász dolgozik.

Akkor kezdtem el a gimnáziumot, amikor a lányom óvodába került. Már a gimnázium végén, amikor tavasszal
egyszer elmentem délután az óvodába Lizandráért, megkérdezték tőlem miért nem jelentkezem az óvodába, van egy
üres állás. Többen voltak ott, de senki másra nem emlékszem, csak a Németné Évire, aki nagyon gy őzködött, hogy
menjek be a vezetőhöz. Megkerestem Márta nénit, aki szigorúan megkérdezte honnan tudom, hogy egyáltalán
sikerülni fog az érettségim. Mondtam, hogy mire szeptemberben megkezdhetném a munkát biztos, hogy meglesz az
érettségim. Augusztus végén amikor megkerestem ismét, azt mondta sajnos nem áll módjában felvennie engem az
anyagi megszorítások miatt.
A tanítóképzői gyakorlatot a mágocsi iskolában végeztem Morvayné Melinda segítségével, ott volt a zárótanításom is.
Melinda kedvességének köszönhető az is, hogy a gyakorlat idejére eső egy pszichológus által tartott előadáson is részt
vehettem. Ott voltak az óvodából is a pedagógusok, és amikor a tanáriban éppen elhelyezkedtünk Márkusné Marika
megkérdezte mikor végzek a főiskolán, van-e már munkahelyem. Mondtam neki, hogy már szinte minden iskolában
jártam a környéken, sehol sincs szabad tanítói állás. Megkérdezte nem akarnék-e az óvodában dolgozni. A kérdés
először meglepett, mert éppen tanítóként tudtam elképzelni a jövőmet, de azért örömmel mondtam igent.
1994 szeptember elsején kezdtem dolgozni az oviban, mint képesítés nélküli óvónő, Tóthné Juditot helyettesítettem, aki
akkor szülte meg első kisgyerekét. Mágocsiné Klárival voltam a nagycsoportban. Akkor még nem nagyon voltak
szakkönyvek, az Óvodai Nevelési Programon kívül alig volt szakirodalom, amiből felkészülhettem volna az óvónői
teendőimre. Nagyon sok segítséget kaptam a vezetőtől, Márkusné Marikától és az egyik kollégámtól, Majláthné
Mónitól. Ezúton is köszönöm nekik!
Nagyon nehéz és nagyon szép év volt az első évem. Sajnos szinte folyamatosan beteg voltam. Nekem is, mint a
beszoktatós gyerekeknek meg kellett szoknom a környezetet, hiszen addig szinte ki sem mozdultam a lakásból, még
sohasem találkoztam ennyi bacilussal, betegséggel, nem volt meg a megfelelő immunitásom. Ebben az időben még a
nagycsoport feladata volt, hogy különböző műsorokkal örvendeztesse meg óvodástársait, így az első évemben
készítettem a gyerekekkel karácsonyi-, húsvéti-, március 15-ei és ballagási műsort. Ez nagyon sok feladatot jelentett, de
talán ennek köszönhető, hogy megtanultam, ezt a munkát csak teljes odaadással lehet végezni. Az évek során több
kollégával is dolgoztam együtt először mint magyaros, később mint németes óvónő. Jó néhány év után kaptam először
kis csoportot. Nagyszerű volt kipróbálni, hogy tudom felépíteni azt az ismeretanyagot, amit át szeretnék adni a
gyerekeknek, hogy alkalmassá váljanak az iskolai életre.
Közben munka mellett elvégeztem az óvónőképzőt. Márkusné Marika azt mondta, az óvoda csak erkölcsileg tud
támogatni tanulmányaimban, ami annyit jelentett, hogy az akkor sem olcsó tandíj kifizetése mellett minden
szabadságom elment már év közben, így az egész nyarat átdolgoztam.
Dittrichné Bori néni nyugdíjazásának közeledtével felmerült, hogy hamarosan lesz egy német óvónői állás az óvodában,
és esetleg lehetőségem lesz határozott idejű óvónői állásomat kinevezettre váltani, ezért az akkori vezető
-Hochschornerné Éva- javaslatára beiratkoztam a német nemzetiségi óvodapedagógusi szakra.
Németes óvónőként dolgozom 2000-től, nagyon érdekes és szép a munkám. Nagy segítségemre volt, köszönet érte, hogy
Dittrichné Bori néni nyugdíjba vonulásakor nekem adta szakkönyveit, szemléltető eszközeit, feljegyzéseit.
A szinte folyamatos tanulás mellett örömmel végeztem a munkámat, sok-sok szeretetet kaptam az óvodásaimtól, a
szülőktől, ez volt mindig mozgató rugója lelkesedésemnek.
2004-ben a Mágocs és Környéke ÁMK és Könyvtár megalakulásakor – egy nagyon nehéz évet követően- Enyedi
Gáborni az ÁMK vezetője az óvoda vezetőjének választott, s bár a beosztásom szerint óvodavezető helyettes voltam,
óvodánknak nem volt vezetője, ezeket a feladatokat az ÁMK igazgatójával megosztva végeztem. 2009-től
tagintézmény vezetőként látom el a feladataimat.

Megpróbálom úgy végezni a munkámat, hogy segítségére legyek munkatársaimnak, megteremtsem azokat a
körülményeket, amik szükségesek, hogy a sok képzés, projekt, pályázat mellett el tudják látni csoportban végzett
munkájukat, érezzék jól magukat az óvodában. Fontosnak tartom a szülőkkel kialakított jó kapcsolat megőrzését, a
közös programok és azt megelőző szervezési feladatok nem csak azt segítik, hogy megismerjék az óvodában folyó
munkát, de mi is megismerjük őket, barátságok szövődnek.
Így nyaranta, már nagyon hiányoznak a kis gyermek kezek a tenyeremből, a csacsogás, a sok kérdés, az ölelések.
Hiányzik, hogy kicsit gyerek lehessek velük, hiányzik az együttjátszás, bábozás, rajzolgatás, énekelés, a mese.
Nagyon szép hivatás a miénk! Amikor választottuk, talán nem is gondoltuk, hogy nem csak magunknak választjuk,
hanem a családunknak is. Minden kollégám nevében mondhatom, hogy nem tudnánk ilyen színvonalon végezni a
munkánkat, ha nem állna mögöttünk egy olyan család, amelyből mind a férjek, mind a gyermekek támogatják
törekvéseinket, elviselik a sok elfoglaltság miatti távollétet, és együttörülésükkel új lendületet adnak nekünk a következő
„égetően szükséges” feladathoz. Köszönet nekik!
Remélem, hogy továbbra is ilyen lendülettel, lelkesedéssel, ennyi szeretettel tudom végezni a munkámat talán mások
örömére is és a 100 éves óvodánknak, a gyermekeknek a javára!
Mágocs 2012.08.29.
Jurisits Józsefné Edit
óvodavezető

1995-ben Maci
csoport Mészárosné
Erzsi óvónénivel,
Németné Éva
dajkanénivel,
Héderné Zsuzsa
óvónénivel

Pittínó Laura, Teufel
Eszter, Jánó Eszter
1995-ben farsangi
bálon. A háttérben
Tenczné erzsi néni
mosolyog

Dudás Bianka, Illés Diána
1996-ban farsangon
( a kép Illés Zoltánné tulajdona)

1996 karácsonya,
„Luca, Luca kitykoty...”
Babirád Dániel,
Dravesz zoltán, Hurta
Zoltán, Hollenbach
Balázs, Miklós Frigyes

Tízórai a
csoportszobában a
nagycsoportosok utolós
óvodai napján
Jánó Eszter,
Teufel Eszter,
Schneider László

Maci csoport
1996, vegyes
csoportban

„Honfoglalás” ballagási műsor 1996-ban Majláthné Móni óvónéni és Jurisitsné Edit óvónéni rendezésében

1996, jótékonysági bál, „Schuster
flick....”

Kusztor Lilla, Kontár
Levente táncol, Simonics Dea
Hollenbach Balázzsal ropja

1996-97 nevelési
évben JurisitsnéEdit
óvónéni, Majláthné
Móni óvónéni,
Strasszerné Jutka
dajkanéni

Ballagás 1997, Maci
csoport. Döbrögi
nagyságos úr a
fogadóban.
Dravecz Zoltán,
Strasszer Gabriella,
Horváth Klaudia,
Hurta Zoltán,
Hollenbach Balázs

Német tánccsoport
1997-ben
Simonicsné Erika
óvónénivel

Az iskolások
táncbemutatója

Jótékonysági bál,
Hochschornerné
Strasszer Éva
óvodavezető megnyitja
a bált

Strasszerné Gabi óvónéni német
nemzetiségi viseletben férjével,
Strasszer Lászlóval

1997-98 Maci
csoportosok,
Héderné zsuzsa
óvónénivel,
Németné Éva
dajkanénivel és
Mészárosné Erzsi
óvónénivel

Vegyes csoport
1999-ben Deákné
Ági óvónénivel,
Bauerné Viki
óvónénivel és
Reszné Erzsi
dajkanénivel

1998 Pillangó
csoportosok Bauerné
Viki óvónénivel és
Jurisitsné Edit
óvónénivel
(a kép Illés Zoltánné
tulajdona)

Majláth Melitta
1999-ben
farsangon

Katica csoport 1999-ben Simonicsné Erika óvónénivel és
Hochschornerné Éva óvónénivel

1998-99-es nevelési
évben a Maci
csoportosok
Héderné Zsuzsa
óvónénivel, Németné
Évi dajkanénivel,
Mészárosné
Erzsinénivel

Színjátszók az óvodában
A mese a kisgyermekek létszükséglete. Bizonyított tény, hogy az a gyermek, akinek rendszeresen mesélnek otthon, az
mind értelmileg, mind érzelmileg évekkel megelőzi kortársait fejlettség terén.
Az óvodában a gyerekek napi szinten hallanak mesét, verseket. Egy mesét többször, többféle módon mesélünk el, más és
más eszközzel és szemléltetéssel dolgozunk fel. Mikor már alaposan ismerik a mesét, akkor következik a dramatizálása, a
mese eljátszása. A gyerekek nagy élvezettel bújnak a mesehősök bőrébe, legyen az pozitív szereplő, vagy negatív hős.
Szerencsére mindig akad olyan kisgyerek, aki a negatív szerepet is játéknak tekinti, felülkerekedik benne a játék, a
szerepjátszás iránti szeretet. Hagyomány, hogy ünnepeinken gyakran szerepel egy mese eljátszása, legyen az Mikulás,
Karácsony, Március 15, évzáró és ballagás. Jó ezekre a mesefeldolgozásokra visszagondolni, emlékeket feleleveníteni.

A mágocsi óvodában a 33 munkával töltött év alatt sok mesét dramatizáltam a gyerekekkel. Nagyon jó visszagondolni
az Aranylúd című mesére, amelyet óvodai búcsúzás alkalmával játszottunk el. Trischler Zsolti szenzációsan játszotta
Tökfilkó szerepét, Heisz Dia a mindig síró-rívó királykisasszonyét. TrischlerZsolti – ahogy toborozta a leendő
huszárokat a Március 15-i ünnepségen! A „Mikor masírozunk kapitány uram?” kérdésre Zsolti válaszolt, mint
kapitány: „Ne kérdezz már olyan sokat, ördög vigye a dolgodat, kedves katonám!” Ahogy, amilyen módon ezt Ő
elmondta: elfelejteni nem lehet. Mikor néha a boltban összefutunk, előttem lejátszódik a jelenet, ahogy viszi a hóna alatt
a ludat, vagy ahogy tiszteleg a leendő „katonái” előtt.
Karácsony a szíveinket melengető szeretet ünnepe is. Hogy emlékezetes maradjon, eljátszották gyerekeink a „ Melyiket
a kilencből?” című mesét. Mivel ezt videóra felvették, remélem megmaradt, hogy visszanézhessük. Öröm volt nézni,
ahogy a gyerekek készültek. A teljesség igénye nélkül, elnézést kérve azoktól, akiket nem sorolok itt fel : hihetetlenül jó
érzés emlékezni Schneider Lacira, mint az apára, Schatzinger Anitára, mint anyára, Pittino Laurára, aki a Csendes
éjt gyönyörűen énekelte, a szerény kislányt játszó Szabó Szandira, a nagyurat fantasztikus hitelességgel előadó Ginzer
Márkra.
Biztos sokan emlékeznek a Ludas Matyira. Drüszler Balázs mint Matyi, Dravecz Lala, mint Döbrögi, Strasszer
Gabika, mint Döbröginé szintén megmaradtak emlékezetemben. Aki látta a mesét, soha nem felejti el, hogy Döbrögit és
feleségét a vásárba igazi lovashintó hozta, Héder Robi szép lovaival.
Szintén ballagás alkalmával játszottuk a Mátyás meséket. Több Mátyás királyos meséből írtunk egy kerek történetet.
Schneider Laci volt Mátyás király, Jánó Eszter alakította az okos lányt, akit feleségül vett Mátyás! Teufel Eszter volt
a kovács felesége, aki vendégül látta az álruhás Mátyást.Az esküvőn a „nagyurak és hölgyek” a Palotást táncolták szép
magyar ruhában. Ha hallom ezt a zenét, csak a mi gyerekeink jutnak eszembe. Ezt sem felejtem el soha.
A pár éve előadott ballagási műsorban „ A só” című mese szintén sokáig emlékezetes marad. Hochschorner Fecka,
mint öreg király, Illés Dóri, mint a legkisebb királylány, aki nagyon szépen énekelte a „Bújdosik az árva madár” dalt,
Piszer Virág az idősebb lány szerepében….. Szép volt.
Az ünnepeink nem múlhatnak el olyan gyerekeknek nyújtott élmény nélkül, amely vagy bábelőadás vagy az óvónők
által előadott mese. Régen kezdődött. Egyszer elhatároztuk óvónénik, hogy egy bábdarabot nem bábokkal, hanem
élőben adunk elő Mikulásra. Beöltöztünk kisinasnak, kisördögnek, Mikulásnak, és eljátszottuk, hogy a gyerekeknek
szánt édességet a kisördögök megszerzik maguknak. Persze mindig a jók győznek, az édesség megmaradt, még a negatív
szereplőket is szerethetővé tettük. És ez a téma éveken keresztül meghatározta a mesét. Mindig a kisinasok győztek, a
kisördögök mérgelődtek a sikertelen akciójuk után – ezt évente más cselekménnyel dolgoztuk fel. A gyerekek örömteli,
csillogó szemei azt mutatták, hogy jól csináltuk.
A nemzetiségi hetek és a magyar hetek nem múltak – múlnak el óvónői színjátszás nélkül.
Mikor eldöntésre került, hogy mit is játszunk, bizony előfordult körünkben, hogy húztuk a szánkat: minek? Már
megint? Jaj, ne!! Aztán, mikor elkészült a „forgatókönyv”, és sor került az első összeolvasásra, valahogy elmúlt a
szájhuzogatás, és vidám hangulatban gyakoroltuk a szöveget. A szöveg? Hiába volt az szép magyar betűkkel leírva, mi
szereplők mindig mást mondtunk az előadásokon, mint ami oda volt írva, ezzel frászt hozva a következő megszólalóra,
mivel nem az a végszó. A próbákon ( amelyek az utolsó pillanatban történnek időhiány miatt ) nagyon jó a hangulat,
egy- egy félreszólás biztosítja a további sok nevetést. Sok időt vesz igénybe a próba, de a kellékek elkészítése, beszerzése, a
színpad előkészítése szintén nagy feladat.
Több mesét előadtunk már az évek során. A „ Selyp lányok” mesét már többször játszottuk. Az Idősek Hónapja
alkalmából felkértek minket, mi eljátszottuk. Komló akkori polgármesterét, Páva Zoltánt Marxné Erika óvónéni,
mint „nősülni készülő legény” bevonta a darabba szenzációs rögtönzéssel egy eszmecsere, beszélgetés formájában. A

közönségnek nagyon tetszett. Felejthetetlen volt Héderné Zsuzsa óvónéni alakítása, aki az anyát játszotta. Igazi anya
volt a színpadon is! A lányok! Nagyon jól beszéljük a selyp nyelvet bárhol, bármikor!
Ezen kívül feldolgoztuk, eljátszottuk „ A rest lány” cimű mesét is. Majláthné Móni óvónéni igazán jól játszotta a
kikapós menyecskét a gyerekek nagy derültségére.
A „Mátyás király és az igazmondó juhász” című mesét is már többször eljátszottuk pár év kihagyással. Az „ Egyszer
volt Budán kutyavásár” mesében Jurisitsné Edit óvónéni és Simonicsné Erika óvónéni nagy átéléssel játszották a
szegény párt , teletűzdelve jó sok improvizált szöveggel! Jó volt!
A Ludas Matyit rendhagyó módon adták elő az óvónénik: életképeket, részleteket játszottak el a meséből egy vásár
alkalmával. Szegény Móni óvónéni! A Döbröginek járó háromszori verést megkapta! A hajdúk táncát előadó Edit
óvónéni, Teufelné Ági óvónéni és Kohl Mariann óvónéni nagy sikert aratott!
A kis ködmön című mesét is nagy örömmel fogadták a gyerekek az egyik évben ,a magyar hét keretében, a zárónapon
játszottuk el.
A „Holle anyó” Grimm mesét is többször eljátszották az óvónénik. Német nyelven és magyarul is előadták már
többször is nagy sikerrel. A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet felkérésére játszottuk a „Holle anyót” és a Jancsi és
Juliskát is. Mivel előzőleg nyári díszletek között játszottuk, a karácsonyi felkérésre „téliesítettük” a mesét. Nagy sikere
volt.
Úgy gondolom, hogy az előadott mesék segítenek a gyerekeknek abban, hogy irodalomszerető felnőttekké váljanak.
Segítenek nekünk a nevelésben, a jó munkakapcsolat megtartásában. Nagy öröm nekünk, ha egy-egy előadás után a
szülők, ismerősök, meghívott vendégek gratulálnak. Mi ezekért a „plusz” munkákért nem várunk semmit, nekünk elég
fizetség a gyerekek csillogó szeme, és az, ha a Tóth Ricsike és a többi gyerek azt mondja: „ Láttam Erzsi néni, te voltál a
király! Milyen jól beszéltél! Jó volt!” Ennyi elég!
Előadásainkról Márkus Tibor készített felvételeket, melyek nagy részét a helyi kábel tv-ben meg is nézhették a város
lakói. Márkus Tamás segítségét is köszönjük, aki a hangosításban volt nagy segítségünkre.
Visszaemlékezésemből nagyon sok név kimaradt. A segítő dajka nénik nevei, akik szintén sokat tettek, tesznek azért,
hogy játszani tudjunk. Segítenek az eszközök beszerzésében, előkészítésében, varrnak, takarítanak, vágnak,
ragasztanak. Köszönet Nekik. Köszönet mindenkinek, mert csak közösen egymást támogatva, segítve varázsolhatunk
mosolyt gyerekeink arcára.
Mágocs. 2012. augusztus 24.
Mészáros Józsefné Erzsi óvónéni

2000, anyák napja a
süni csoportban
Szemenyei Kata,
Strasszer Péter,
Kása Alexandra

Az óvoda dolgozói 200-ben,Gálosné Erzsi, Hrotkóné Ili, Staubné évi, Bauerné Viki, Simonicsné Erika,
Reszné Erzsi,Mintál Ramóna,Sterné Jutka,Tóthné Judit, Dittrichné Bori, Németné Évi, Görcsné Ildikó,
Héderné Zsuzsi, Wetusinszki Józsi, Hochschornerné Évi,Jurisitsné Edit,Tenczné Erzsi,Mágocsiné Klári,
Márkusné Marika, Mészárosné Erzsi, Deákné Ági

200-ben Pillangó csoport Reszné Erzsi dajkanéni, Bauerné Viki óvónéni, Simonicsné Erika óvónéni

Süni csoport 20012002-es nevelési évben
Majláthné Móni
óvónénivel és Teufelné
Ági óvónénivel

Cica csoport 20012002-ben Tenczné
Erzsi dajkanéni,
Marxné Erika
óvónéni, és
Jurisitsné Edit
óvónéni

2002-2003-as
nevelési évben a
Süni csoport
Jutka néni, Móni
néni, Ági néni

2002 Farsang a
Művelődési házban,
Marxné Erika, Srajné
Eszter, Sósné Bea,
Tenczné Erzsi ,
Jurisitsné Edit,
Kányádi Kinga,
Hajnal Berta, Heil
János, Czeichner
krisztián, és Soós Luca

2002, farsang az
óvodában Cica csoport,
Gyimesi Péter,
Majláth István,
Hajnal Berta, szakács
Xavér, Kovács Tibor,
Taszári László

2003 farsang a
kiscsoportos Cica
csoportosoknak,
Marxné Erika
óvónéni, Jurisitsné
Edit óvónéni, Srajné
Eszter, Gyimesiné
Ildikó, Kubikné,
Bea dajkanéni

2003, farsangi bál ,
Móni néni táncol a
sünisekkel

2003 ballagás,
Móni nénit és Ági
ninit köszöntik a
gyerekek

Cica csoportosok
2003-ban
Kubikné Bea
dajkanénivel,
Marxné Erika
óvónénivel és
Jurisitsné Edit
óvónénivel

2003 karácsony a
Cica csoportban

2003, előadás a lenti
teremben

2004, farsang az
óvodában. A Cica
csoportban jóízűen
fogyasztják el a „hazait”.
Pandúr Viktória,
Strasszer Judit, Horváth
Sára, Horog A ex, Kohl
Réka,Forgács Kornélia,

l

2004 március 15, az
óvodások az
iskolásokkal együtt
ünnepelnek,
Strasszerné Gabi
óvónéni és
Hegedűsné Márta
tanító néni

2004 Cica csoportosok,
Bea dajka néni, Erzsi
óvónéni, Edit óvónéni

2004 majális az
óvódások
fellépésével a
focipályán, a
tánccsoport
vezetője Mészáros
Józsefné

2004 Óvodai
Tánctalálkozó
Dombóváron,
Hajnal Berta,
Borbély Melitta,
Müller Petra

Mihályi Robert,
Czeichner
Krisztián, Forgács
Kornélia, Kovács
Hajnalka

Maci csoportosok Éva néni, Marika néni, Zsuzsa néni

2005, Marika néni a Maci csoporttal

Húsvéti készülődés
szülőkkel 2004,Kányádi
Kinga anyukájával,
Rostás Dániel, Miklós
Márk

2005 nyílt nap a Cica
csoportban

Corn Margit néni és a
lánykori ruhájában
Jurisitsné Edit óvónéni

Nyílt nap a Pillangó csoportban. Erre az alkalomra
meghívtuk az idősek otthona lakóit

2005 Német nemzetiségi
hetünk nyitó ünnepségén
táncolnak a gyerekek.

Székely Zsófi és
Hochschorner Éva, a
háttérben Dósa Dezső

Müller Petra, Müller
Márk, Székely Borka,
Borbély Melitta,

A táncokat Ági néni
tanította be.

2005, A magyar népművészet
hetén az idősek otthona lakói
mutatták meg a kézimunkázás
titkait a gyerekeknek, Keszler
Teri ügyességét Kubik
Bíborka, Gyimesi Péter és Tóth
Cintia érdeklődve figyel.

2005, Nyilt napot
tart Mágocsiné Klári
óvónéni. Bárányos
Martin, Balogh
sándor,Farkas
Csaba,Müller
Márk,Szabó
Dániel,...

2005, Boros
Dániel,Simonics
Lea,Dósa Dezső, Jenei
Tamás,Mangó
Dorottya, Nyári zsolt,
Székely Zsófi,Orsós
Gábor,...Ebédre készülve

2005-6-os
nevelési évben a
süni csoport Móni
óvónéni, Ági
óvónéni, Erzsi
dajkanéni

2005-6,
bemutató
foglalkozás
aSüni
csoportban

2005 farsang,
Sraj Bettina,
Majláth István,
Kányádi Kinga

2006 tavasza,
Maci
csoportosok
Márkusné
Marika nénivel

Cica csoportosok
2006-7 nevelési
évben, Jurisitsné
Edit óvónénivel,
Reszné Erzsi
nénivel, Marxné
Erika óvónénivel.

Cica csoportosok 2006-7-ben

Maci csoport 2006-7

Pillangó csoport 2006-2007

Süni csoport 2006-7 nevelési év

2006-7 nevelési évben dolgozók, Majláthné Móni, Teufelné Ági,Németné Évi, Reszné Erzsi, Jurisitsené
Edit,Marxné Erika, Simonicsné Erika, Strasszerné Gabi, Mészárosné Erzsi, Héderné Zsuzsa,Szabóné Edit

Nevelőtestület 2006-7

2008-ban óvodásaink

2009-es nevelési év

2010-es nevelési év

2011-es nevelési év

2012-es nevelési év

