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A Kunhegyesi Református Óvodából…
„Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek 

mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak 
kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, 
tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik 
Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a 
rágalmaikkal szégyenben maradjanak.”   1Péter 3,15-16

Hű tanítványokként, Krisztusba vetett hittel, reménnyel 
építgetjük óvodai közösségünket. Elszántan, de szelíden. Tisz-
teletet tanúsítva, de céltudatosan. Lelkesen, de lelkiismeretesen.

Évről évre azon munkálkodunk, hogy hitbéli, lelki és érzelmi, 
valamint tudás béli tartalmaink összhangban legyenek minden-
napjainkban. Összhang az emberi és természeti környezetünk-
kel-környezetünkben. Alkalmazkodunk változó világunk újabb 
és újabb próbatételeihez, elvárásaihoz legyen az szakmai, vagy 
tárgyi jellegű. 

Rövid idő alatt, sikerült olyan szintű együttműködést kialakí-
tanunk a szülői közösséggel, mely példaértékű lehet más intéz-
mények számára is. A Református Óvodát választó szülők 
tudják, hogy pedagógiai programunk hitvallása: „A gyermek 
Isten ránk bízott ajándéka, gondoskodás és különleges védelem 
illeti meg.” Mindannyiunk közös felelőssége, a jövő nemze-
dékének egészséges felnövekedése. Éppen ezért közös össze-
fogással: fenntartó-intézményvezetés- dolgozók-szülők-támo-
gatók, a következő tárgyi fejlesztések megvalósításával 
segítettük elő, hogy egészséges környezetben nevelkedhes-
senek a ránk bízott gyermekek.
 Az óvoda udvarán felállításra került egy nagyméretű 

mászóvár csúszdákkal, mely a komplex mozgásfejlesztés 
kiváló eszköze.
 Az óvodai tornaszoba sportszereinek folyamatos bővítése 

lehetővé teszi a mozgásos foglalkozások változatos 
szervezését, valamint az arra rászoruló gyermekek számára 
alkalmazott mozgásterápia hatékony lebonyolítását.
 Mindkét csoportszobában beszerelésre került egy olyan 

modern szellőztető berendezés, mely biztosítja a levegő folya-
matos tisztítását és állandó hőmérsékletét, ugyanakkor nincs 
egészségkárosító hatása, mint más klímaberendezéseknek.
 Kunhegyes ivóvizének minősége indokolta, hogy egy 

kiváló minőségű víztisztító berendezés alkalmazásával kiszűr-
jük abból a káros anyagokat, így a gyermekek tisztított (szűrt) 
ivóvizet fogyasztanak óvodánkban.
 Ebben az esztendőben kicseréltük az elhasználódott 

játszószőnyegeket. Négy nagy méretű szőnyeg vásárlásával 
tiszta és esztétikus felületet teremtettünk a kicsik mindennapi 
játékához.
 Összefogásunk eredményeként, ezen a tavaszon mindkét 

csoportszobában megépülhetett egy-egy sófal. A Himalája 
sótéglákból épített 210×195 cm-es sófal legfontosabb hatását a 

gyermekek légutaira, 
légzésszervére gyako-
rolja majd. A folyama-
tosan párolgó só jótékony 
hatását az orvostudo-
mány régóta elismeri, 
mely igazoltan csökkenti 
az asztmatikus és aller-
giás tüneteket. 

Tagintézményvezető-
ként tisztelettel és köszö-
nettel adózom minden-

k ine k ,  a k ik  á l t a l 
megvalósu lhat tak 
terveink, megiga-
zultak reményeink. A 
mi Urunk áldása le-
gyen rajtuk és rajtunk 
továbbra is!
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