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40 éves jubileum a Zádor úti Óvodában
Kunhegyes Város Óvodai Intézményének Zádor Úti ebben a tanévben mindhárom csoportszobánkban új játéktároló 

Tagóvodája 2014. április 12-én tartotta 40 éves Jubileumi szekrények kerültek beszerzésre, és új játékszõnyegek is, a 
Jótékonysági Bálját. A jó hangulatú, sikeres rendezvény vala- gyerekek nagy örömére.
mennyi közremûködõjének köszönjük az áldozatos munkáját, Nemrég fejezõdött be a csoportszobák régi, elhasználódott, 
és a kedves vendégnek, akik részvételükkel és adományaikkal kopott parkettájának lefedése lamináltpadló borítással, és 
támogatták óvodánkat. A bál bevételét óvodánk játékeszköz három szép, új bejárati ajtót is kaptunk.
állományának fejlesztésére fordítjuk. Folyamatosan szépül az óvoda, egy valami azonban nem 

Az alábbiakban a bálon elhangzott köszöntõ beszédbõl idé- változik a kezdetek óta. A dolgozók elhivatottsága, a 
zünk: gyermekekbe vetett megingathatatlan hite, ami mindenkor a 

Kedves Vendégeink! felnövekvõ generációk sikerének az alapja. Az elõdök által 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai estén itt megjelent kijelölt utat követik a mai óvodapedagógusok, figyelmet 

vendégeket, szülõket, gyermekeket, munkatársaimat. fordítva arra, hogy tudásukat fejlesztve nyitottak maradjanak az 
Köszönöm, hogy Jótékonysági Bálunkat jelenlétével meg- újdonságokra. Az óvodai nevelõmunka napjaink gyorsan 

tiszteli Szabó András polgármester úr, és Fábián-Major Anikó változó világában egyre nagyobb kihívást jelent.
intézményvezetõ asszony. Az elõbb em-

Immáron 40 éve lesz, hogy 1974. augusztus 20-án, lítettem az elõ-
ünne-pélyes külsõségek közepette átadták a Zádor deinket, akiknek 
Úti Óvodát. kötõdésük volt 

1972-ig négy óvoda mûködött Kunhegyesen. A az óvodai intéz-
Kossuth úti, a Hajnal úti, a Rákóczi úti és a Garay úti ményhez, és a 
Óvoda. 1973-ban az óvodai férõhelyek száma mi óvodánkhoz. 
kevésnek bizonyult, sok volt a férõhely hiánya miatt Nem vállalko-
az óvodai felvételtõl elutasított gyermek. zom arra, hogy 

Kunhegyes nagyközség vezetése átmeneti megol- név szerint meg-
dásként október 12-én ötödik óvodának megnyitotta említsek minden 
a Dózsa György út 14. sz. alatt lévõ régi iskolát 50 volt kollégát, 
férõhellyel. Ez az mert félek, hogy 
intézmény volt a valaki kimarad. 
Zádor úti Óvoda Tisztelettel gon-
elõdje. dolok mindazokra az általam is ismert, és vannak 

A z  á t m e n e t i  olyan kollégáim, akiket nem volt lehetõségem 
óvoda kiváltása ismerni, akik a Zádor úti Óvodában dolgoztak. 
érdekében a Nagy- Köszönöm volt vezetõinknek, hogy szakmai 
község Tanácsa munkánkat irányították, a mûködésünkhöz szük-
határozatot hozott séges feltételeket megteremtették, jelenlétükkel 
egy új, 75 férõhe- és segítõ ötleteikkel a mostani bálunkat is támo-
lyes óvoda létesí- gatják.
tésére. Az építést A bálunk szervezésében és a mûsorok össze-
1973-ban tervezték állításában nagyon sokat dolgoztak, és fognak is 
indítani, hogy az dolgozni a ma este folyamán a Zádor úti Óvoda 
épület 1974-ben munkatársai, köszönöm munkájukat.
átadásra kerülhes- Tisztelettel emlékezem minden kollégámra, 
sen. Kunhegyesen ez volt az elsõ, ténylegesen óvoda céljára akik már nem lehetnek velünk, de emberségbõl, példamuta-
épített épület. tásból, elhivatottságból utat mutatnak nekünk.

Az eltelt 4 évtized alatt az óvoda többszöri korszerûsítésen Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy 
ment keresztül. Legtöbbször a fûtéskorszerûsítés miatt, hiszen a emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, és van úgy, 
kezdeti olajkályhás fûtést a 1980-as évek elején az akkor ké- hogy csak egy kisebb csoport akarja megmutatni, hogy mire 
nyelmes villanykályhás fûtési megoldásra váltották. 1999-re a képes. Õk nem az ország-világ megváltását tûzték ki maguk elé, 
már elhasználódott villanykályhák egyre gyakrabban meghibá- hanem közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni.
sodtak, így került sor a gázfûtés bevezetésére. Önök, tisztelt vendégeink, e célból is vannak jelen a mai 

A 40 év során az óvoda udvara és az óvoda belsõ képe is sokat estén.
változott. Az óvodaudvaron igyekeztünk természetes anyagból, Rövid beszédemet Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes 
fából készült játékokat felállítani. Sajnos az élettartamuk az gondolataival zárom:
uniós játékeszközöknek is véges. Óvodánk játék- és eszköz-
állományát igyekszünk folyamatosan újítani, cserélni, szépít- „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van,
getni, legtöbbször jótékonysági bálok bevételébõl. Úgy gondo- Az kezdjen el valami jót tenni,
lom, hogy részrehajlás nélkül mondhatom, hogy a Zádor Úti S meglátja milyen sokan odaállnak mellé!”
Óvoda csoportszobái, belsõ környezete igen esztétikus, ottho-
nos. Az este folytatásában

2010 nyarán a fenntartónk jóvoltából a vizesblokk megújult, a - elsõként a Bálherceg és Bálhercegnõ, azaz Szabó Zalán és 
vízvezetéket kicserélték, új gyermek wc-ket kaptunk, és új Rekenyi Noémi megnyitja a bált,
burkolatot kapott a mosdó is. - utána az óvodások mûsora következik, a „Lóvá tett 

A „TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 Óvodafejlesztés lóvásár” címmel, a mûsort Háziné Molnár Krisztina tanította be 
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” pályázat keretében a gyerekeknek,
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