
száz éves a bátaszéki óvoda

A vendégek az ünnepségen

November 2ó-án ünnepe]te a bátaszéki l. számú
(Perczel utcai) Óvoda fennállásának századik évfordu-
lóját, a helyi műve]ődési házban. A megemlékezésen
Papp ZsűZsanna óvodavezető kösZöntötte a meghívott
vendégeket, szülőket, gyermekeket. RészvételéVel tisZ-
telte meg a rendezvényt Kerner Anna, aZ oktatási Mi-
nisztérium miniszteri főtanácsosa, Frank Gábor, a Ma-
gyarországi Németek Országos önkormányzatának
oktatási elnökhelyetíese, Blqnár ]enő polgármester és
Kaisza ]ózsefné Pro Urbe-díias óvőnő. Calli Zsuzsanna
óvónő németül köSzöntötte a megjelenteket, maId
Horváthné Anggal Erzsébet versmondásának és az Óvó-
nők kórusa gyönyörű előadásának tapsolhattak a je-

lenlévők. Bognár ]enő, Steffen Büfiler besigheimi pol,
gármester jókívánságait tolmácsolva, megköszönte az
óvodapedagógusoknak, hogy munkájukat és életüket
a felnövekvő nemzedék nevelésé-
nek szentelik,

Kaisza Iózsefné visszatekintésé-
ben szólt az l800-as években létre-

iött első óvodákról, amelyeket men-
helyeknek, menházaknak hírtak, Az
iparosodás hozta magával a nők
munkába állását, s azt, hogy ennek
következményeként a gyerekeket va-
lahol el kellett helyezni, A szociális
megőrzésre nyíló menhelyek foko-
zatosan elteriedtek az egész ország-
ban, Kezdetben egy óvónőre száz
kisgyerek is iutott- Később óvodai
segédletet (mai nevén dajkát) is al-
kalmaztak, A gyermekekkel foglalko-
zó óvónők képzése Tolna megyében
indult meg először,

Bátaszéken, a mai gimnázium
épületében működő haidani le-
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ányiskola egyik szárnyában hozták
]étre az első óvodát, Az iskola bő,
vítésének szükségessége miatt az
intézmény előbb a Kossuth Lajos
utca 3]. szám aIá, maid a jelenlegi
óvodaépületbe költöZött, Az óVo-
dák felszerelése kezdetben nem
volt olyan gazdag, mint ma, CStl-
pán néhány szakkönyv és tornapad
állt az óvónők és a gyermekek ren-
delkezésére, A po]itika mindig
meghatározta a felnövekvő nemze-
dék nevelését, így az óvodák tevé-
kenységét is, Az l940-es évek vé-
gén álJamosították az intézménye-
ket, ame]yek ettől az időtől kezdve
egyre több szemléltetőanyagot és
eszközt kaptak,

Kerner Anna főtanácsos asszony
- pokorni zoltán oktatási miniszteí

iókívánságait tolmácso]va - szólt az óvodai szerepvál-
lalás változásairól. A kezdeti megőrzést az oktatás vál-
totta fel, napiainkban pedig a gyermeknevelés a cél. A
nemzetiségi oktatás lehetősége a 70-es években nyílt
meg. Mára óvodai szinten is nagyon fontossá vált a

nemzetiségi identitás megerősítése,
A főtanácsos asszony emléklapot, szakkönyveket és

pénzügyi támogatáSt adományozott az óvodának, A
meghitt hangulatú ünnepség végén óvodások, kisis-
kolások és a Heinrat német tánccsoport műsorát tekin,
tették meg a meghívottak, A vendégek az ünnepség
után meglátogatták a jubiláIó intézményt, ameilyel az
ovónők büszkén ismerlették meg őkel,

stang Erika

A bátaszéki ,,Cikádor" című lapból

ez óvónők kórusa


