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BEVEZETŐ
I.
„A gyermek egy csodálatos hangszer,
csak tudni kell rajta játszаПf. "
/Kodály Zoltán/

Akinek ezen a csodálatos hangszeren játszania kell, az az óvón ő, és a hely, ahol
játszik, az az óvoda.
Az első óvoda (amelytől az óvoda intézményének folyamatos történetét szamítjuk) Nagy-Britanniában jött létre, a skóciai New Lanarkban 1816-ban. Londonban az
elsđ ilyen intézmény 1819-ben létesült, a kontinens els ő óvodáját pedig 1825-ben alapították Párizsban.
Magyarországon az első óvodát Brunszvik Teréz 1828-ban nyitotta meg. Az
első kisdedóvóképző intézetet és annak „példányóvodáját" (mintaóvoda) pedig 1837ben létesítették Tolnán, majd 1843-ban felköltöztették a pesti Király utcába egy bérelt helyiségbe. Innen 1844-ben telepítették át a Valero utcába. Báró Eötvös József
író és kultuszminiszter 1870-ben „kisdedóvási törvényjavaslatot" terjesztett az országgyűlés elé, majd 1875-ben ugyanezen tárgyban P. Szathmáry Károly országgy űlési képviselő, az országos kisdedóvó-egyesület titkára szerkesztett törvénytervezetet,
de ezek egyéb sürg ős témák miatt nem kerültek napirendre, minthogy a korabeli kormányzat ezekben az években els ősorban a népiskolákkal és a középiskolákkal volt elfoglalva. A képvisel ők sürgetésére a vallás- és közoktatásügyi államtitkár kijelentette:
,,...törvény nélkül is lehet a kisdedóvodák terén eredményt elérni."
1888. október 15-én gróf Csáky Albint nevezik ki vallás- és közoktatásügyi
miniszternek, aki alig egy évvel beiktatása után az országgy űlésen bejelent: „Első kötelességemnek tartottam a kisdedóvásról törvényjavaslatot készíteni." Hosszas el őkészítés után 1890 áprilisában a tervezet a közoktatásügyi bizottság elé került, majd
1891 januárjában megkezd ődik az országgyűlési vita. A törvénytervezetet kilenc ülésen tárgyalták meg, majd mint a „XV. Törvényczikk a kisdedóvásról" 1891. április
28-án került elfogadásra. Ez a törvény els ősorban szociális feladatokat szánt az óvodáknak: a kisdedóvókban az egyébként magukra maradó gyermekek gondozását kívánta megoldani, hogy csökkenjen a gyermekhalandóság; a magyarosítást szolgálta
azzal, hogy a népiskolák után a magyar nyelv ű óvodák elterjesztését t űzte ki célul, s
ennek megfelel ően rendelkezett az óvónőképzésrő l is; a felekezeti ellentétek kiélezését
kívánta az állami óvodákban a „fohászszer ű imákkal" elkerülni.
A parlamenti vita során a nemzetiségi -f őként a szász - képvisel ők kifogásolták a magyar nyelv kötelez ő bevezetését. Többen bírálták azt is, hogy 80 gyermeket
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bíznak egy óvónőre és egy dajkára , minthogy ez „egyszersmind lehetetlenné teszi a
gyermekek kellő gondozását ." Némelyek pedig „a felügyelet által kötelezővé tett óvodáztatás " ellen emeltek kifogást , s emellett felekezeti problémák is felvet ődtek. A törvény azonban az elhangzott kifogások ellenére -elhanyagolható módosításokkal,
majd a későbbiekben egy-két rendelkezés helyesbítésével - Magyarországon egészen
1953-ig maradt hatályban , s lényegében egészen a II. világháború befejezéséig nálunk
is alkalmazták , természetesen a kor szellemének megfelel ően.
A törvény értelmében az óvoda a 3-6 éves gyermekeket öleli fel, célja ezek testi
megóvása és erkölcsi fejlesztése , valamint az iskolára történ ő előkészítése . Ó vodák és
gyermekmenedékházak létesítése és fenntartása a községek hatáskörébe tartozik, de
„teljes liberalitással mód nyújtatik a felekezeteknek , jogi személyeknek és egyeseknek, valamint az államnak is, hogy ily kisdedóvó intézeteket felállíthassanak." Az
óvodáknak három kategóriáját különbözteti meg: nagyobb városokban , fontosabb
központokban a kor színvonalán álló, minden pedagógiai igénynek megfelel ő óvodákat; ahol erre nincs lehet őség , de „a község ereje megbírja ", állandó menedékházakat;
ahol sem egyik , sem másik nem lehetséges , ott (nyilván az idénymunkák tartamára)
nyári menedékházak létesítését irányozza el ő.
A törvény intenciója szerint „azon kisded korban , midőn a szellem az abstract
eszmék megértésére é s felfogására még képesítve nincs, ezen korbeli intézetb ől a tanítás absolute ki v an zárva . A fó szempont az, hogy a tanítás kizárásával az érzékek
fejlesztessenek , az észlelő tehetség gyako гoltassék , az emlékező tehetségnek apró versek tanulásával anyag adassék , s a képzelő tehetség és a szellem s ezáltal az erkölcsi
érzület a gyermekekben fejlesztessék."
A szép elképzelések azonban csak vontatottan és igen hiányosan váltak valóra.
Legalábbis erre vall a Kisdednevelés cím ű szakfolyóirat hasábjain a kisdedóvási törvény hatályba lépésének 10 . é vfordulóján megjelent cikk . "... Az óvónők anyagi helyzete általában nem javult . Erkölcsi helyzetük megszilárdult ... Az óvodák száma a tíz
év alatt emelkedett , de éppen nem olyan mértékben , mint a törvény alkotói várták...
Tíz év múlva oda jutottunk , hogy a három állami óvónőképző- intézet közül már csupán egy maradt ... A törvény végrehajtása elé rendkívüli akadályok tornyosultak...
Abból a reménységből , hogy községnek , államnak csak lesz egy kis summácskája
óvodákra , az a valóság lett, hogy erre sem egyiknek , sem másiknak nincsenek fillérei
sem...
...azoknak a gyermekeknek a száma sem növekedhetett valami nagyon , akik jó
gondozásban , helyes nevelésben részesülnek ... Csak az az igaz é s örvendetes, hogy
ma már tanítók és nem tanítók elismerik és hirdetik , hogy az óvodába járt gyermek az
iskolában jobb „ anyag", s ilyen gyermekekkel az iskola a magyar beszéd tanításában.
könnyebben s nagyobb sikereket és el, mint az óvodát nem látott tanítványokkal...
... Hogy az óvoda hasznos , neveléstani és nemzeti szempontból szükséges intézmént' - ez a... legbecsesebb eredménye ... Lesz idő, amikor a községekben ott lesz
mindenütt az iskola és óvoda egymás mellett ... lesz, mert ez a meggyőződés már...
mindnyájunké."
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II.
Az óvodák számára irt elsó elrnéleti és módszertani szakkönyv Samuel
Wilderspinnek a kisgyermeknevelésr ől és a kisgyérmekiskolákról írott könyve volt,
amely először 1823-ban jelent meg Londonban. Ennek második német nyelei, más
angol szerzők munkáit is felhasználó toldalékkal bővített kiadását használta
Brunszvik Teréz. Hosszú id őn át ez volt az egyetlen kézikönyv az óvodai nevel ők számára, jelentőségét az is bizonyítja, hogy fordítására maga Kossuth Lajos vállalk вΡzвΡtt.
Sajnos, ez a fordítás nem jelent meg, csupán egy magyar nyelv ű kivonat készült, nyilván óvöképzős növendékelv használatára, melynek szerz őjét nem ismerjük. A kézírásos kivonat címe: „A' Gyermekeknek korán való Nevelésér ől és Az Ángoly kisdedóvó
Oskolákról írta Wilderspin S. németre fordította Wertheimer József nyomtattatott
Bétsben 1828."
Érdemes szóról szóra ide iktatnunk a m ű bevezető részének elsđ bekezdéseit,
amelyek világosan megfogalmazzák a „Kisdedóvó Oskolák" célját és feladatait.
IS° Rész
Közönséges Jegyzések a' kisdedek nevelésér ől és a Kisdedóvó Oskolákról
Az okos vallásos nevelés a' kisdedékkel való bánással . megegyeztethet ő.
Számtalan tapаsztalások győтhetпek meg annak szembet űnő hasznairól, ha a' Neveléshez, különösen a' Sтivnek formálásához idején hozzá látunk. Hány szülék keseregnek, látván, hogy gyermekeiknek a' gonoszban való megátalkodása a' neveletlenségnek szomorú következése. A' gyermeki szivhen már észrevehet ő tsirái a' gonosznak az emberiség erkőltsi ügye Iránt részvétellel viseltet ő embernek szent kötelességévé teszik azoknak nevekedések фek gátolását.
Minden jeltév ő Intézeteknek politziai szemes vigyázásoknak ellenére is az a'
szomorú tapasztalás, hogy a' tömlőtz beli rabok nem kevesednek, hanem inkább
szaporodnak esztendőnként. Az oskolai és templom beli tanitás és nevelés nélkišl,
kéttség kivül még inkább szaporodnának. Az erköltsi els ő megvesztegettetésnek
kutfejét kell hát megfogzani. Ennek egy leghatósabb eszköze az hogy a' kisgyermekek a' Városokban s falukban az útszán való játszástól, kóborlástól elvonattasanak
a' hol nem a' jó, hanem a' rossz erkóltsök tsаlást, lopást, hazugságot, káromkodást,
szemérmetlenséget -még minek el őtte értelmesen beszélni tudnának szokják meg.
De egy nyomorult ČJzvegy egy napszámból él ő zsellér - kinek négy 's öt gyermekei
vannak - 's a' legnagyobbik is alig tiz esztendős - mit tselekedjen?? - mint segittsen
magán gyermekeinek az erköltstelenségt ől 's elvetemedést ől valб megőrzése végett?
- Neki naponként munkára kell menni, hogy magának 's gyermekeinek kenyeret 's
ruhát szerezzen - gyermekeit pedig kéntelei magokra - avagy a' kissebbeket a nagyobbik felvigyázása alatt hagyni, - mert ezeket az erköltstelenségt ől óvó Intézetek hová azokat ingyen adhatná - hintsenek - a' mostani közönséges Oskolákba a' kisdedeket be nem veszik - de a' nagyobbikat sem küldheti az Oskolába, azért hogy a'
kissebbekre vigyázzon, - .s igy osztán az utszá иΡ való játszás, más gyermekekkel való
pajtáskodás és koborlás által a' roszsz szokás, a' gonosz érkölts annyira
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meggyökeredzik szivekben, - hogy azt id ővel nem Csak magok a' szülék, de még a'
törvények 's böntetések sem irthassák ki többé.
Addig kell a' vessz őt hajtani rig hajlékony A' gyermekek 2 esztend őtől fogva 7-ig sok és nagy testi és erkölcsi veszedelmeknek tétetnek ki az utszán való
koborlás által 'š a". Valamint pedig a' gyermek azt a' nyelvet tanulja meg a' melylyen hozzá el őszször 's legtöbbet beszélnek: úgy azt a .szokást, azt az erköltsöt szivja
bé a' mellyre az első társalkodás, a' mások tsábitása, peldája, 's tselekedete által
-

vonattatik előszször 's a' t.

A könyv IV. része ismerteti a „kisdedóvó Oskola" Rendszabásának a szül őkre
vonatkozó utasításait.
A' Szülék gyermekeiket tisztán megmosdatva, rövidre metszett 's megfésült
hajjal küldjék az Oskolába, hogy dél el őtt 8-12 dél után 2- 5 óráig ott legyenek.
Ha valamellvik gyermek dél el őtt 9 óra után megy: viszszaküldetik azon
utasitással hogy délután mennyen - és ha dél után is két óra után megy: akkor már
ezen egész napon nem botsáttatott he az Oskolába.
A szitlék az ebédre valót reggel oda adhatják gyermekeiknek - a' mikor
osztáП reggeli 8 órától fogva estveli 6 óráig nem kell azokról gondoskodni.
Ha valamellvik gyermek szüléinek tudtával az Oskolát elmúlasztja, a' nélkül hogy a' Tanttónak vagy Tanit őnénak megjelente иék, és az elmul лΡtásnak semmi
helyes okát adni nem tudják: annak azon oskolába való járás többé meg nem engedtetik.
Mai szemmel nézve kissé szigorúak de nyihГ~nvalóan célravezet бek a Rendszabás rendelkezései.
A VII. rész „a' kisdedóvó Oskoláknak tanítási elrendezésér ől" intézkedik. Ennek - a szerző által készíteti rezüméjét teljes egészében ide iktatjuk.
Ezen Részhere ut лΡsitás adatik a' T anitónak, hogy a' Kisdedovó Oskolában
micsoda intézeteket tegyen a' ta Пitás első kezdetekor - miképpen szoktassa azokat
munkásságra - rendre, fgyelmeгésre. -miképpen múla ѕsлΡ őket hogy haza ne
kivánkozzanak?? - miképpen oszsza azokat classisokra?? - kiket tegyen közt ők
felvigvázokká?? -miképpen ianultasson velek letzkét?? - hány gyermekekkel kezdje
el előszször á' tanttást?? - mi módon különböztesse meg a Classisokat egymástól: miként kell a' kisgyermeket szoktatni arra hogy tudjon magán segiteni - gondolkoz,

ni, 's a' t.

A továbbiakban az oktatás anyagának és módszereinek részletes leírásával találkozhatunk. Az oktatás (a könyv szerint: tanítás) a „természeti tárgyak" megismerésével kezdődik mégpedig a' természeti dolgoknak látása tapogatása által 's'a't." A
szerző szerint bizonyos táblákra kell a' természeti tárgyakat ragasztani, kötni vagy
szegezni, - egyikre annyit mint a' másikra p. o. 20-25-t őt.
Az els ő táblán lehet p.o. vas, réz, kő, kétréle, t. i. természeti és kipallérozott
állapotban. - A' második táblán lehet: kender, len, bőr - vászon 's a' t. Eleibek tévén
a' táblát a' gyermekeknek a' Felvigyázó valamellyik tárgyra mutatván veszszejével
meg nevezi azt, - a' gyermekek utána mondják - 's igy tarolják meg azokat ismerni. - Minekutána minden Táblán lév ő természeti tárgyakat neveikr ől ismerni meg
tanulták. Sorba lehet azokkal tanultatni azoknak természeti tulajdonságaikat. s a t.
,
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A fent leirt szemléltető eszközök használata mellett a m ű nagy súlyt helyez a
szemléletesség egyéb eszközeire is, különösen a képek által történ ő szemléltetésre.
A' képekkel való tаПitásra megkivántаtnak tdbhfélefeštések a' természet és a'
mesterség Országából, 's mivel a'szinek a' gyermekek figyelmét mindenekfelett magokra vonják, mihelyt az illy festéseket látják azonnal magok kérdez ősködnek a'
Tanftótól hogy mi az? 's a' t.
A' képek által való taПitás pedig igy megy végbe: Minden letzke mondó helynél fe(/йggesztetik egy Tábla festés melyr ől letzkét kell mondani. Ekkor a' gyermekek az els ő helyhez vezettetvén nyolczanként a' Felvigyázó veszszejével mutatja a'
festéseket, 's kérdezi azoknak Пevét rig az egy Táblán lév ő minden festés nevét elmondották. - Innen vezettetnek a' 2dik Эdik 's a' t. tanuló helyekhez rig mindenfia
az ott lév ő Tábláról letzkéjeket elmondották: azon közben a' töbh gyermekek
иyolczanké Пt az első, onnan a' 2dik 's a' t helyhez vezetteivé П. Ez a' hely változtatás
a' gyermekek гggyelmét sziintelen munkásságban tartja. - az egészségnek használ az unalmast elüzf 's a' t. Hasznos is ez a' kippekkel való t аnitás 's a' t.
Hasznos - és talán még ma is megszivlelhet ő utasítások az alábbiak is:
Hogy ha a' Tanftó veszi észre hogy a' gyermekek kezdik a' t пni lást unni;
azonnal félbe kell azt hagyni, mert a' tarvitás tsak addig hasznos rig n' gyermekfigyelmez.
A' gyermekeknek tudni vágyások a' képek által v аló tanftással nőttöп növeke-

dik - elébh el fárad a Tanitó mint ezek 's a' I.

Elég egyszerre tsak egy Táblá п tanitani vagy megmutatni mert töhbet is látván egyszerre a' tsupa nézegetéssel megelégesznek s' a' t.
Mivel a' kisdedovó Oskolákat úgy kell nézni, mint az Oskolának a' gyermek
Szobával való egyesitisét. tehát a' gyermekek mulattatásának mestersége egy f ő dolog ebben az Intézethon. Es mivel a kis gyermekek hamar komorakká 's kedvetlenekké lesznek: szinttigv kell azoknakfelvidámftásokról mint tanftásokról gondoskodni.
Mert ha az ember a' két 's három esztendős gyermeket mulattatni nem iparkodik, lehet gyanitani, hogy édes Annya után sirni fog - 's tiz, tizenkét illy siró gyermek az
-

egész Oskolát megzavarhatja.

A s7á7ad végén Európa legtöbb országában, így Magyarországon (majd a XX.
század húszas éveitől Jugoszláviában is a Friedrich Fröbel német pedagógus,
Pestalozzi követ ője által kialakított óvodatípus vált a legelterjedtebbé. Az addigi kaszárgyai szellem ű nevelést a játék szerepének és a gyermeki alkotóképešség fejleszté)

sének az el őtérbe helyezésével alakította át, s ennek eszközéül érzékszen л és kéz-

ügyességi gyakorlatokat dolgozott ki.
Mint a fentiekből is látható Fröbel tanításainak lassan-lassan bészíír ődő hatása
alá kerülnek az óvodák. A zombori tanítóképz ő igazgatója, Nikola Vukičević professzor is lelkes híve a Fröbel-féle óvodák létesítésének, mert mint írja: „Az ilyenfajta óvodák nem zárják ki a családi nevelést, hanem azt veszik alapul. Kfegészitfk a
családi nevelést, felkészitve a gyermekeket az iskolai és az igazi életre. Ezekben az
fntézményekben kellemes szórakozás és munka mellett fejlesztik a gyermekeket szellemileg, testileg, lelkileg... ezek a gyermekek sokkal alkalmasabbak az iskolai élotre, mint azok, akik csak a családban maradnak."
,
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Hála ennek, a nyolcvanas években az óvodák k đzkedveltekké váltak, s mindinkább felveszik oktatói jellemvonásukat az eddigi felleg szociális vonással szemben.
A szerb anyanyelvű óvónőknek nagy segítséget nyújtott szakmai fejl ődésükben
a kolski list című pedagógiai szaklap, amely jó néhány számában leírásokat k đzđl
Frđbel munkásságáról és áltatában az óvodai nevelés terén elért eredményekr đl.
Ugyancsak nyomon kivitte a más országokban folyó oktató••nevel ő munkát is. 1891ben kiadták Újvidéken A. Keller kđnyvének szerb nyelv ű fördítását Osnovi
pedagojskih ideja Frebelovih i njihova primena u porodici i zabavištima i školi
(Frđbel pedagógiai eszméinek alapelvei és alkalmazásuk a családban, az бvodákban
és az iskolában) címen.
A magyar anyanyelv ű óvónők számára nagy segítséget nyújt a г 1870-ben megjelent Az alapnevel ők és szülők lapja, majd a Kisdednevelés 1879-1944-ig.
ZENTAI Д VODAK AZ L VIL.4 GII.4BORÚ EL ŐTT

A mai Vajdaság területén 1843. augusztus 13-án Szabadkán létesült az els ő
óvoda. Zenta büszke lehet, hogy itt az óvoda már 1866. július 1-én megnyitotta kapuit a kicsinyek előtt Vajdaságban másodikként. Az óvoda létesítésének gondolata Benedek Elek apáté volt, aki már 1864-ben felajánlott erre acélra 300 forintot. Példáját
kivetve tđbb lelkes hazafi is hozzájárult az intézmény megnyitásához, és a bizottság
elnđke felszólította a lakosságot, hagy nemzeti és vallási hovatartozásukra vall tekintet nélkül adakozzanak.
Így Zentán az els ő óvoda 1866-ban, az aratás után Szegút Ferenc házában nyitotta meg kapuit a kicsinyek еlőtt. A tulajdonos „jószívűségét" tükrđzi, hogy évente
csak 100 forintot kért a helyiség használatáért. Ezt az đsszeget a szülik térítették
meg, míg az „óvó" fizetését (évente szintén 100 forintot) a városi kasszzból fedezték.
Érdemes megemliteni, hogy az els ő „óvó" Szeli Antal volt, aki Szabadkán született
1844-ben, Budapesten elvégezte a kisdedóvóképz őt, majd 1866-tól 1903-ig, haláláig
Zentán tevékenykedett. .
Úgy látszik, hogy az akkori polgárok gyorsan felfogták a gyerekekr ől való
ilyen fajta gondoskodás hasznosságát, mert négy évvel kés őbb felvetődik egy újabb
ilyen létesítmény felállításának a gondolata. 1870-ben még egy óvoda megnyitását
határozták el.
Az óvók fizetése évenként 500 forintig terjedt, de ebb ől kđteles egy dajkát is eltartani. Nem kapnak külön iskoladíjat. A lakásuk biztosítva volt. Sajnos, annak ellenére, hogy mindenki lelkesen támogatta az óvodák létesítését, a helyzet korántsem
volt rózsás. Aulik dános városi gazda 1872-ben jelentette, hogy az óvoda céljára bérelt ház đsšzedđlt, és az épület anyagát eladta. Az els ő óvodák az akkori Fáy és Kossuth utcákban voltak. A legđregebb óvoda, amely még јб sokáig ezt acélt szolgálta, s
az épület kitatarozva a mai napig is fennáll az ún. Boros-óvoda a mostani Sv.
Мiletić utcában 1876-bán nyitotta meg el őszđr kapuit. Ez volt az elsб épület, amelyet
a város megvett, azel őtt csak bérelték a helyiségeket, s ez nem egyszer a k đltđzkđdés
kellemetlenségeivel is járt.
:
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Az óvónők helyzetének javulása 1878-ban következett be, amikor személyi iivedelmüket kiegyeniítették a tanítókéval. Ebben az idászakban már három óvoda m űködött 588 gyermeket ölelve fel. A következ ő évben az iskolaszék keretében az óvodák saját felügyel ő bizottságot kaptak, amelynek tagjai látogatták az óvodákat, és
egyben gondoskodtak is róluk. (málló igazgatóságuk nem volt, 1898-ben Forray Ferenc iskolaigazgató vezetése alatt m űködtek. Ő állította össze az óvodák részére az
évi tervet, amelyet az eilen őrző bizottság hagyott jóvá.
Ezekben az óvodákban a gyermekek óriási létszáma miatt jóformán csak vigyáztak rájuk, a legalapvet őbb kulturális-egészségügyi szokásokat sajátíttatták el,
esetleg egypár vers-dal beiktatásával. Évenként egyszer-kétszer -pénzzel és id ővel
nem takarékoskodva - szinpompás el őadásokat mutattak be a színpadon.
Egy munkanap az óvodában - a kortárs leírása szerint - a következ ő Céppen
folyt le:
Gyülekezés 8-tól 9-ig. Az el őszobáhan - minthogy a fogast magasra szerelték
- a dada vetkőztette le a gyerekeket, és ő akasztotta fel a kabátjukat is. Innen a
munkaterembe mentek. Ez az óra volt az áun. szabad ideje a gyermekeknek, mert beszélgethettek felállhattak a helyükr ől. Játékot ilyenkor nem kaptak, de „hogy fi
unatkozzanak,,, gyakran körjátékot kellett játszaniuk, vagy „tornacsattogtatóval"
kisért vezényszóra gimnasztikai gyakorlatokat végeztek.
9 órakor ima, tisztasági szemle, majd vezényszóra orrfúvás következett. (A
gyermekek a falnál sorakoztak, vezényszóra a fal felé fordultak és a csattogtató jelére egyszerre orrot fújtak a köténykére erősitett zsebkend őbe.) Ezután' a két csoport kiilönvált.
9-től 10-ig a mintaóvón ő vagy a növendékek két tervszeri) foglalkozást vezettek, utána kézmosás, tízóraizás. 11-kor hazamentek. Délután 2-t ől 4-ig a program
nag3 fából ugyanaz volt.
Nagy súlyt helyeztek afegyelmezésre, állandóan hangoztatták a „jó gyerek"
- „rossz gyerek" kifejezéseket, legfontosabb és egyedüli boldogító erénynek a szófogadást tartották. Az számíion jónak, aki nem beszélt, nem verekedett, nem kérdetett, a félórás foglalkozásokat végigülte mozdulatlanul, vezényszóra járt, és a verseket, dalokat szép hangosan felmondta.
Kiemelked ő jelentőséget tuiajdonito"ak a produkcióПak; amelyik gyerek nem
akarta a tanult verset felmondani, azt butának vagy megátalkodottnak bélyegezték.
A nevelésben a legfontosabbnak a hazafiságot, a vallásosságot és a tekintélytiszteletet tartották.
Az el őre meghatározott és pontosan követend ő menetfa foglalkozások témái
sohasem vehették figyelembe a gyermekek spontán érdekl ődését vagy ötleteit.
A kicsinyek ennek ellenére általában szerettek óvodába járni, s valószín űleg ennek hatására 1893-ban az iskolaszék - mint már annyiszor - ismét indítványozta még
két óvoda felállítását, de ez csak 1898-ban valósult meg, akkor hagyták jóvá. Végül
is 1898-ban csak egy új kisdedóvót állítottak fel. Az óvoda dolgozói nagyon mostoha
körülmények között tevékenykedtek, az épületek gyakran beáztak, a padlózat korhadt
volt, a bútorzat legtöbbször néhány hosszú padból és egy rozoga szekrényb ől 11t.
Egy óvónő és egy dajka közel száz gyermekről gondoskodott. Ezen az áldatlan álla9

poton igyekezett javítani az 1891-ben megjelent Тбгvényczikk a kisdedóvásról".
amely kimondja hogy az é célra szolgáló intézetek feladata a következ ő:
„A 3-6 éves gyermek ápolása, gondozása, óvása, rendre és tisztaságra sok„

,

tatása, ügvesség, értelem, kedély korukhoz mért fejlesztése által, testi, szellemi, erkölcsi fejl ődésükben el őseg иteni. Az elemi népiskolák feladatául megjelölt ta Пitásnak nincs helye.
Egész éven át is fenntarthatnak kisdedóvodákat: állami szervek, községek,
kisfelekezetek, jogi személvek, magánegvének. Bejelenteni kötelesek a megnyitást a
királyi tanfeHigyel őnek. Magánegyéneknek engedélyt kell kérniük a királyi tanfelügyelőtől. Ahol vart kisdedóvoda, a szül ő köteles a gyermeket járatni, hacsak nem
igazolja, hogy a gyermek otthon vagy bárhol kell ő állandó gondozásban részesül.
Aki nem járatja, 10-50 koronáig fokozatosan emelked ő és ismételten kiróható pénzhírságban marasztalják el a kisdedóvoda, menedékház javára. Beteg, h űlve gyermek nem vehet ő be. "

Az óriási létszámot is igyekszik a tönvény csökkenteni: egy teremre 80 gyermek, gyermekenként számítandó 0,8 m' tér. Egy kisdedóvón ő, gyermekmenedékházat
vezető dajka gondozása alatt 80 gyermeknél több nem lehet. Ha a gyermeklétszam a
40-et meghaladja állandó dajka nőcseléd kell.
A gyermekintézmények kora reggelt ől késő estig nyitva vannak. Legfeljebb
egyhavi szünidő lehetséges télen. Hazai kisdedóvón ő-képző intézetben képesítést nyert
okleveles óvónők-kisdedóvók alkalmazhatók.
Menedékházi dajka a királyi tanfelügyel ő előtt viтsgát tesz, és bizonyítványt
kap. Fizetésüket a kisdedóvoda, menedékház fenntartója állapítja meg helyi viszonyok szerint. Lakáson kínul nem lehet kisebb 300 forintnál, 10 000-nél több lakással
bíró városokban évi 400 forintnál, dajka munkakörben 100 forintnál, nyári menedékházban havi 10 forintnál.
A lelkes óvónők a mostoha körülmények ellenére hősiesen igyekeztek arájuk
bízott csöppségekről minél jobban gondoskodni, s talán ezért is vet ődik fel újra és újra egy újabb óvoda felállítasának a gondolata, de ez csak 1907-ben valósult meg.
Bernyik András házában bérbe vettek három szobát erre acélra, és az 1903-ban elhunyt Szeli Antal óvó helyére Habramné Nagy Gizella óvón őt nevezték ki. Így
Zentán az alsóvárosi és fels ővárosi óvodákban Habramné Nagy Gizella, Szupits Máría, Merényiné Gombos Mária óvónők, valamint Kállai Ilona és Bús Károlyné dajkák
dolgoztak. A felsőhegyi menedékházban Répás Flóra tevékenykedeti.
Hogy az óvodai oktatás egyre inkább kezd szívüggyé és fontossá válni, az abból is látható, hogy ebben az évben határozatot hoznak, miszerint évenként egyhónapos tanfolyamra mehetnek az óvón ők.
A költségeket a különleges kiadások terhére a királyi pénztár fedezi.
Sok huzavona után jóváhagyták Német Vera dajka fizetését, aki az újonnan
megnyílt óvodában dolgozik. 1909-től pedig folyósítják az új óvón ő, Lövei Gizclla
személyi jövedelmét is. Ebben az évben az óvón ők átvehették állami kinevezésüket.
1910-ben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium jóváhagyta az óvodák államosítását, s az eddigi iskolaszéket kisdedóvó-felügyel ő bizottsággal egészítik ki. Úgy
látszik azonban, hogy az óvodák végleges államosítása csak 1913-ban történt meg va,
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lóban , mert 1912-ben a beírás szerint : " a régi szerződés alapján az államosítás tárgytalanná vált, folyó évben újra tárgyalják", tehát nem szervezik át az óvodákat, továbbra is Forray Ferenc az igazgató , Kuthy Lajosné az óvodák igazgatásáért továbbra sem kap külön járandóságot . 1913-ban helyesbítik a régi szerz ődést , és valótlan
megtöгténik az óvodák államosítása folyó év szeptember 1-t ől..
Az I. világháború rányomja bélyegét az egész életre, és 1914-t ől 1917-ig szinte
csak elszomorító híreket olvashatunk az óvodákkal kapcsolatban . Az anyagi eszközök
hiánya miatt az óvoda tatarozásával , bútorzata ja'dtásával kapcsolatos csaknem minden kérelmet elutasítanak . Sok huzavona után 1918 . január l-től a felsőhegyi gyermekmenedékházat átszervezik óvodává azzal , hogy mindkét tagozatot az óvón ő vezeti.

Zentán , úgy látszik , elengedhetetlenné vált az óvodák fedelének javítása, mert
ez megtörténik.
ZEN7AI ÓVODÁK A КÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
I.

Az I. v11 gháború befejezése után, 1918-ban megalakult a Nemzeti Igazgatás
Bánát , Bácska és Baranya területén , sajátságos vajdasági kormány létesült , amely saját követelményeinek megfelel ően átszervezte az egész tanügyi politikát is.
1919 márciusában a Nemzeti Igazgatás rendeletet adott ki az óvodák - iskolák
szervezéséről és ideiglenes berendezésér ől . A rendelet értelmében az eddigi óvodáknak
és iskoláknak továbbra is fenn kell maradniuk . A tanítás anyanyelven folyik . Ily módon sikerült fenntartani az eddigi óvodahálózatot . Ez a helyzet megmaradt 1920-ig,
sőt mondhatjuk , hogy egészen a II. világháborúig.
Az eddigi óvodák egy része napközi otthonokká alakult át , hogy az árván és
felügyelet nélkül maradt gyermekekr ől gondoskodjanak . A napközi létesítői különféle
jótékonysági szervezetek , apácák , szerzetesek stb. A két háború közötti id őszakban az
óvodahálózat nem b őwlt, inkább egyféle stagnálás volt jellemz ő, de a felölelt gyermekek száma országos viszonylatban így is a legmagasabb a Vajdaságban és nálunk,
Zentán is.
Nagy nehézséget jelentett, hogy hivatalos program egészen 1940-ig nem készült; a régi , háború előtti kézikönyvek alapján állították össze munkatervüket az óvónők. Nagy a hiányosság a szakirodalom terén is , így gyakran a korabeli újságok gyermekeknek szánt mellékleteit használták , de legtöbbször rákényszerültek a régi kiad‚' nyok felhasználására . ( Ilyen újságok voltak : Dečje Novine , Miroljub , Jugoslovenče
s a magyarországi Kisdednevelés .) A másik hiányosság a szakkáderek tekintetében
mutatkozott . Sajnos a legnagyobb részük kiöregedett , még a monarchiából itt maradt
óvónőkből állt, akik életkoruk miatt lassan nvugdíjba kényszerültek . Sem Szerbiában,
sem a Vajdaságban ebben az id őben nem volt megfelel ő iskola az óvóképzésre. Az
1929-es törvény lehet ővé tette , hogy a tanítóképző iskola keretében egyéves tanfolyamot lehet nyitni erre acélra.
A Vajdaságban dolgozó óvónők a két háború között Dubrovnikban,
Zágrábban , Szarajevóban , Ljubljanában szerezték diplomájukat . Csak 1940-ben hoz11

tak törvényt az óvón ők képzéséről és az oktatási programról. Egy kis segítséget nyújtott ezen a téren a II. világháború kezdete el őtt Újvidéken a tanítóképző keretében az
óvónők részére szervezett tanfolyam.
E miatt a helyzet miatt az óvodákban tanítón ők, a legkülönfélébb középiskolák
növendékei dolgoztak. Közülük, aki két éven át sikeresen dolgozott, szakvizsgát tehetett, s ezzel elnyerhette az óvón ői képesítést. Az óvodákban kisegit őkként dadák is
dolgozlak minden végzettség nélkül, gyakran még a négy elemijük sem volt meg.
Ilyen körülmények között talán nem is csoda, hogy az óvón őket nem tekintették
egyenrangúaknak a tanítókkal sem erkölcsi, sem anyagi téren, ezt tükrözte gyenge javadalmazásuk és a szolgálatban való lassú el őmenetelük is. Ez a helyzet abból aáódott, hogy az óvón őképzés sajnos nini volt kiegyenlítve a tanítóképzéssel, így nem is
rendelkezhettek azonos jogokkal.
Közvetlenül a háború előtt az óvodákban is megsz űnt egy időre a munka, és az
állam széthullásával az oktatás is más jelleget öltött:
II.

A két világháború között Zentán 6 óvoda m űködött, közülük egy Felsőhegyen.
A munkástelepi iskola két tantermében kezdték meg az óvodai foglalkozást. Az
ideglenesen létesített óvodába 206 gyermek járt.
1920-ban a Damjanich utca, a Boros-, a Gombos- és a Szeli-féle óvodákat is
kissé rendbehozzák.
1921-ben Bernyik András felemeli az óvoda bérét, felmond, és így 1922-ben
az óvodát át kell helyezni a még befejezetlen Árvai iskolába. 1923-ban szükségessé
válik a Princ Pavle 26. szám alatti ház megvétele Keceli Mészáros Jánostól, de csak
1926-ban hagyja jóvá a helyi hatóság. 1928-ban a munkásnegyedben szükségessé
vált egy óvodá építése, de sajnos már a következ ő évben ezt a kérdést le is vették a
napirendről.
Ezután szinte semmi írásos nyom sincs az óvodákról, csupán az újságok hasábjain bukkan fel egy-egy hír róluk. igy a Sentai Fiiradó 1939, március 19-i számában
hírül adta, hogy 1938-ban a munkástelepi napközi otthon naponta 40-50 apró gyermeket fogadott be 4-5 hónapon át, és ami a fó: élelmezés űkről is gondoskodott. Úgy
látszik, 1939-ben ezt nem szervezték meg, mert az újság azt írja, hogy meg kell tenni
a szükséges intézkedéseket az újbóli felállítására.
A Kolóniában levő óvodahelyiség használatát a Bánság betiltotta, augusztus
15-ig köteles az iskolaszék új bérleti helyiséget: találni, vagy a Kopogi-iskola egyik
helyiségét át kell alakítani óvodává. `légre június 1-én megnyílik a munkástelepi napközi otthon. Két dajka gondoskodik itt 60 gyermekr ől a városi fdirvos felügyelete
alatt. A gyerekek kenyeret és tejet kapnak, reggel 6 óratól este 8-ig tartózkodnak a
napköziben. Közben mindenütt felhívják a lakosságot, hogy adakozzék a napközi otthon részére. Végre megszületik a határozat: a Kopogi-iskolát három tanteremmel. kell
.. bővíteni a telepi óvoda céljaira legkés őbb október l-ig. A munkástelepi ipartelepi
gyerekek számára elengedhetetlenül szükségessé vált egy új óvodaépület építése, illetve egy állami óvoda minisztériumi engedélyeztetése. Sajnos ez nem válik valóra,
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mindössze annyi történik, hogy 1940-ben az előbbi határozat értelmében ideiglenesen
a kоlóniai óvodásokat a Kopogi-iskola új tantermében helyezik el.
Ugyancsak ebben az évben június 1-ét ől meg kellene nyitni a napközi otthont,
de az erre acélra a költségvetésben el őirányzott 15 000 dinár kevésnek bizonyult, s
végül is a begyűlt adományokból és ebbđl az összegből Branovački Stefan nyitja
meg. Valóban nagy szükség volt rá, mert 90-100 gyermekr ől gondoskodtak, akik itt
kenyeret és tejet kaptak. Sajn вΡs október 1-én a pénz elfogyott, a város nem segélyezett tovább, így kizárólag a jószív űek adományaiból november 1-ig m űködött.
1941-ben az újabb rendszerváltással az óvodákban folyó oktató-nevei ő munka
más jelleget ölt. Az anyaországban elfogadott katonás szellem ű és hazafias nevelés
lesz irányadóvá az itteni övodákban is. Az iskolákhoz hasonlóan az iskoláskor el őtti
intézményekbe is magyarországi pedagógusok érkeznek, minthogy a magyar nyelvet
nem ismerő helybeli pedagógusok tovább nem oktathatnak állami intézményekben. A
Jugoszláv Királyság idejében m űködő óvónők közül egyedül Vuji ć Sofrja nyelvtudását találták arra alkalmasnak, hogy magyar csoporttal foglalkozzék.. Kocsis Júlia
óvónő Felsőhegyen annak köszönhet ően tarthatta meg a munkahelyét, hogy az óvón őképzőt még az Osztrák-Magyar Monarchia idején végezte el. Rieger Erzsébet óvón ő
viszont a jugoszláv időben vesztette el állását, mert nem beszélte az államnyelvet,
most viszont újra alkalmazták, és az újabb rendszerváltás után is egészen nyugállományba vonulásáig tevékenykedett.
A város területén öt óvoda működött. A munkástelepi iskola két ideiglenesen
igénybe vett tantermébe 206 gyermek járt. đzvegy Kaszáš Józsefné helyét a magyarországi Tumbász Elemérné Huber Margit óvón đ vette át a Tóparti óvodában. Jómagam is hozzá jártam, és annak ellenére, hogy sokan voltunk a csoportban - igaz, a dada néni segített fenntartani a fegyelmet - sok versre, dalra, játékra megtanított bennünket, sőt nem egyszer szép jelmezekben gyermekel őadásokat is szervezett. Rajta kívül Zentán még Вurány Mihályné Fehér Ilona, Novoszel Margit, Györe Matild óvónők dolgoztak ebben az id őben.
A korabeli dokumentumok megsemmisültek, de az 1944-ből megmaradt arról
tanúskodik, hogy a háború szele végigsöpört az óvodákon is, mert sajnos nem egyet
közülük kórházzá alakítottak át.
ZENTAI ÓVODÁK 1944-T ДL

A rendszerváltás után az újonnan alakult népi hatalom programjának alkotó
részét képezte az óvodák és iskolák létesítése s az azokban folyó oktatás és nevelés
marxista szelleme. Már 1945-ben a mostani Vojislav Ilić utcai épületben megnyílt az
első napközi otthon Á.rvai Magdolna óvón đ és Kecskés Emília gyermekgondozónđ vezetésével, az Ivo Lola Ribar utcai épületben pedig helyet kaptak a legkisebbek, azaz
megnyílt az első bölcsőde is. Lengyel Ilona gondoskodott a kicsinyekr ől. Az egész oktatási rendszer, így az óvodai is, a népfelszabadító háború vívmányain alapult, a testvériség-egység szellemében folyt a tanítás. Az akkori gazdasági körülmények, az
anyák munkábaállása, elfoglaltsága miatt a bölcs ődék és napközi otthonok létesítése
elengedhetetlenül szükségessé vált, és 1948-ban megjelent az els ő szövetségi rendelke13

zés a bölcsődék és óvodák létesítéséről, azok felszereléséről és berendezéséről. Ebben
a kezdeti idđszakban ezek a létesítmények els ősorban szociális intézmények voltak
szinte elenyészó nevelđ-oktató jelleggel.
Óriási szakkaderhiannyal küzdöttek, új óvón őképzđ egészen 1952-ig nem nyílt,
s így különböző tanfolyamokon szereztek képesítést a már valamilyen befejezetlen
vagy befejezett középiskolával rendelkez đ tanerők. Ilyen tanfolyam Zentán is indult,
de ennek befejezése után Belgrádban még egyéves szerb nyelv ű utánképzésen kellett
részt venni, s csak így nyerték el a képesítést a hallgatók.
Az akkori káderösszetétel Zentán is tarka képet nyújt: vannak tanítói diplomával rendelkezők, építészeti technikumot végzettek, hat gimnáziumi osztállyal és alaptanfolyammal rendelkezők.
Mindössze négyen rendelkeztek óvón ői diplomával.
Embert próbáló körülmények között dolgozott a maroknyi személyzet a napközi otthonban, amelyet hamarosan átk đltđztettek a Népi forradalom utcába. Farkas
Baráti Magdolna és Kecskés Emília 115, 3-10 éves életkorú gyermekekkel foglalkozott az épület egyik szárnyában, a másik szárnyában pedig Lengyel Ilona gondoskodott az Ivo Lola Ribar utcából átköltöztetett bölcs őde apróságairól. Némileg javult a
helyzet, amikor az iskolásokkal való foglalkozást Isidora Babin tanítón ő vette át, így
"csak" az óvodáskorú gyermekek maradtak a csoportban. Kecskés Emília mind a
bđlcsđdében, mind az óvodában besegített.
1950-től Jelena Vukovot nevezték ki az óvodák igazgatójává, a bölcs őde és a
napközi otthon különvált, s az igazgatói teend őkkel az eddigi igazgatót, Stojši ćné
Barsi Irént bízták meg. A bölcsőde és a napközi otthon reggel hattól délután ötig volt
nyitva.
Mint az addigi évek során szinte mindig, most is hiányoztak az akkori kor szellemének megfelelő kézikönyvek és gyermekirodalom, így az óvón ők továbbra is rákényszerülnek a régi irodalom és módszertani utasítások használatára arra törekedve,
hogy ezeket valahogyan beillesszék az akkori követelmények keretébe.
1951-ben a nehéz gazdasági körülmények miatt a szül őknek több hozzájárulást
kell fizetniük a napközi otthonban elhelyezett gyermekeikért, ezt sokan anyagilag nem
bírják, és inkább a jóval olcsóbb óvodába íratják kicsinyeiket. Így egymás után nyíltak az óvodai tagozatok a követelményeknek megfelel ően.
1952-ben Jelena Vukov igazgató feladatul kapta az akkori óvodák helyzetének
felmérését. A jelentés alapján siralmas kép tárul elénk. F őleg a gyermekek létszamának állandó növekedése miatt a tagozatok túlzsúfoltsága szinte már elviselhetetlen: az
öt magyar nyelvű tagozatra 375, a két szerb nyelv űre 138 gyermek jár. A szül ők kérésére az akkori VII. kerületben a városi népbizottság még egy szerb nyelv ű tagozatot
létesít.
1952-ben Jelena Vukov helyett Tóth Gizella óvónő kerül az igazgatói munkahelyre, és 1955. június 15-éig marad ezen a poszton. Ugyanebben az évben megalakul az iskolabizottság, amelynek Tóth Gizella igazgatón ő is tagja lesz. Az iskolabizottság 1953-ban már belátta, hogy szinte minden szaksegítség nélkül folyik a munka
az óvodákban. Az igazgatón ő csak egyszer látogatta körül az óvodákat, és az ezzel
kapcsolatos jelentés nem tükrözi az óvodában folyó munkát.
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Az iskoláskor előtti intézmény anyagi gondokkal küzdött, a tanítás min őségén
is elengedhetetlenül javítani kellett. F őleg a napkđzi otthonban volt siralmas a helyzet.
Az óvodai tagozatokon is 65-70 gyerek szorongott egy-egy csoportban, de még így
sem đlelték fel a jelentkezđk felét sem. Hogy némiképp javítsanak a helyzeten, két
váltást vezettek be, így a gyermekek létszáma egy-egy csoportban 40-re csökkent, de
továbbra is nehézséget jelentett a vegyes korcsoport (5-7 éves korig). A túlzsúfoltság
enyhülése ellenére is további nehézséget okozott a tagozatok hiá лyos felszereltsége.
Kevés és elavult volt a szemléltet ő eszköz, a játékszer. Hiányos volt a bútorzat, kevés
helyen cserélték fel az eddigi hosszú padokat a gyermekek számára alkalmas kis székekkel.
Az előrelépés érdekében az egészségügyi felügyel ő sugallatára igyekeztek legalább az óvodák udvarát kellemesebbé tenni hinták, homokozók felszerelésével. De
hogy ne csak a nyári időszakban gondoskodjanak a kicsinyek szórakoztatásáról, így a
tantermekbe is táblák kerültek, hogy a gyerekek kedvükre rajzolhassanak, és a szemléltetést is elősegítsék.
1955-ben Árvai Magdolna óvón őt nevezték ki az intézmény élére, de ő ezt a
tisztséget csak egy éven át töltötte be. Ebben az évben a város két ösztöndíjat ítél oda
Wirth Margitnak és Farkas Baráti Ilonának az el őző évben megnyílt újvidéki óvónőképzőben.

1956-ban - mint már annyiszor -ismét megállapították, hogy az óvodák
rosszul vannak felszerelve, nincs megfelel ő óvónői káder, s így a várt eredményt semmilyen téren sem lehet elérni. Ebben az évben az óvodák igazgatója Nagy Abonyi Piroska óvónб lett. Új munkaerőként Farkas B. Ilona, a város els đ, óvónőképzőt végzett
đsztđndíjasa lépett munkába a József Attila utcai VI. kerületi óvodában. Jóváhagyták
az óvodák 1957-61-ig szóló ötéves tervét. A terv szerint 1959-ben, 60-ban és 61-ben
egy-egy csoportszobát rendeznek be korszer űen, megfelelő bútorokkal, 1959-ben és
60-ban két-két rádiót vásárolnak, 1961-ben pedig đt diavetítőt.
Az 1957/58. tanévben az intézmény tíz tagozattal m űködik. Eddig a felsőhegyi
óvoda is Zentához tartozott, de 1958-ban a Csokonai Vitéz Mihály iskolához csatoljak
1957. augusztus 31-én új igazgató kerül az intézmény élére Kovács János tanító személyében. Ugyanebben az évben a Hivatalos Lap 28. számában megjelent a
gyermekkertekről szóló törvény. Az óvoda elnevezést "gyermekkert"-re változtatták.
Az intézmény új elnevezése az eddigi Méhecske helyett Hófehérke lett. A törvény értelmében kidolgozták az intézmény szabályzatát, amely szerint a tagozatokról elvont
ún. dadák számára továbbképz ő tanfolyamot nyitottak, amely a 3-4 éves gyermekekkel való foglalkozásra képezte ki őket. Nem is kell ahhoz kommentár, hogy aszóban
forgó rendelkezés mekkora megdđbbenést váltott ki az óvón ők kđrében, de minden ellenvetés dacára a kiscsoportosokkal délutánonként továbbra is a tanfolyamot végzett
"dadák" foglalkoztak.
Ebben az évben alakult meg az óvodatanács, amelynek az volt a feladata, hogy
gondoskodjék as óvodák és az iskolák egyiittm űködéséгбl, az óvodaépületek tatarozásáról és berendezésér ől.
Bogarasban is megnyílt egy óvodai csoport az iskola keretében.
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Így 1958-ban a Hófehérke Gyermekkertiek a szisztematizáció szerint kilenc
tagozata, kilenc óvón đje, egy igazgatója, egy küld đnce és hét fdbđl álló segédszemélyzete volt. A város területén kívül létesült óvodai tagozatok szervezetileg az iskolákhoz, de felügyeletileg a gyermekintézményhez tartoztak.
Így 1959-ben ugrásszegy űen megnőtt a tagozatok száma, mert a meglév őkhöz
hozzácsatolták'a fels đhegyi és tornyosi egy-egy, valamint a Keviben m űködő két csoportot. Az elđzđ évben felépült VI. kerületi új óvoda némi tehermentesítést jelentett az
intézmény eddigi túlzsúfoltsága tekintetében.
A szerbet mint a k đrnyezet nyelvét 1952 óta tanítják a zentai óvodákban, de
1959. szeptember 1-tбl négy csoportban, az I., a VII. és az V. kerületben kétnyelv ű
tagozatokat hoznak létre, amelyekben a tanítás felváltva magyar és szerb nyelven folyik. Az óvónak száma Kristina Slavni ćtyal és Dobomé Kókai Margittal b đvült.
1959/60-ban két teljesen új épülettel gyarapodott az intézmény. Méltán büszkélkedhetett városunk, mert ezek Vajdaságban az els ők kđzé tartoztak, amelyek a Ii.
világháború után épültek. Az óvodaépületek kihasználtsága ma хimális volt, mert ahol
csak lehetőség nyílt rá, a legkisebbekkel délutánonként a dadák foglalkoztak. Ö rvendetes az a tény, hogy az óvodákat a k đltségvetésben kiegyenlítették az iskolákkal. Ez
гбgtđn láthatóvá is vált, mert ett ől kezdve az óvodák felszerelésére nagy gondot fordítottak, ekkor vásárolták a még ma is használatban lev ő nagy építđkockákat, a szép
babasarkokat, ezenkívül beszereztek még üt őhangszereket és gramofonokat is. A
zentai óvбnđk igyekeztek más városokban dolgozó óvón őkkel kicserélni tapasztalataikat, így a verseci kolléganőkkel tartottak eredményes đsszejövetelt.
1960. szeptember 1-t đl ismét új igazgatót neveznek ki a Hófehérke Gyermekkert élére Ádám E rika zenetanár személyében. Az új igazgatón ő sokat tett a kollektíva szellemének meghittebbé tételéért. A kis kollektíva tagjai szinte együtt lélegeztek,
semmi sem volt számukra nehéz, mindenki a tudása legjavát igyekezett adni. Az óvodai rendezvények színesebbekké, tartalmasabbakká váltak. Az óvón đk a személyzettel
karđltve, éjt nappallá téve készültek a különféle rendezvényekre, így például május lén hajnali négykor a Boros-óvoda udvarán serénykedett mindenki: egy mesebeli hatalmas csigabigát igyekeztek a teherautóra fele гđsíteni. Sikerült is - a felvonulás
zentai nézőinek nem kis đгбmére. Egész évben egymás után sorjáztak a szebbnél
szebb gyermekeléadások, népi táncok. A lelkes kis kollektíva három új kollégan ővel
gyarapodott: Urbán Rózsával, Pataki Margittal és Gere Katalinnal.
1961. szeptember 1-tбl az óvodákat és a napközi otthont köz đs igazgatás alá
vonták. Bevezették az ún. szül đi hozzájárulást, vagyis a szül őknek jövedelmüktől fuggđen hozzá kellett járulniuk gyermekük napk đzis ellátásának költségeihez.
1962-ben fekete napok kđvetkeztek be az intézmény életében. Megpróbálták
ugyanis az óvodákat valamiféle szociális intézménnyé átszervezni azzal a felkiáltással, hogy nem kell a gyermekeket felkészíteni az iskolára, ezt az iskola programja
nem irányozza el đ. Tartózkodjanak a gyerekek 8-12 órát az iskoláskor el őtti létesítményekben, tartozzanak azok a helyi közösségekhez, pénzeljék đket a szülik, a helyi
kđzösségek és a népjóléti alap! Urbán Rózsa igazgatónő hiába hozott fel minden érvet
a szokatlan intézkedés ellen. 1963-ban megfosztják igazgatói munkak đrétđl, és az I.
helyi kđzđsség rendelkezéséje bocsátják. A fenti intézkedéssel az óvodákban dolgozók
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igen különös helyzetbe kerültek. A helyi közösségek titkárai voltak a közvetlen feletteseik olyan személyek akiknek egyáltalán nem volt ismeretük az oktatást nevelést
illetđen Egyedül az óvodák felszerelésével kapcsolatos jóindulatú ho7 тáállásuk keltett
némi reményt az amúgy igen kilátástalan helyzetben Az óvónők továbbra is a költségvetésből, de a helyi közösségek útján kapták személyi jövedelmüket, s legnagyobb
megdöbbenésükre szinte ahány helyi közösség, annyi féle összegben. Voltak olyan
óvónők, akik annak ellenére, hogy embertelen nehéz körülmények közé kényszerültek,
kevesebb fizetést kaptak, mint esetleg jobb körülmények között dolgozó kollégan őik.
Jócskán el is szigetelődtek az új szervezés folytán az óvoda dolgozói eg у nástól. A IV.
helyi közösség titkára új, igen rossz megoldással próbálkozott, ennek értelmében
Szloboda Ilona óvónő 70 gyerekkel foglalkozott úgy, hogy amig a középs ő csoportos
gyerekeket tanította, addig Vén Verona dajka vigyázott a nagycsoportosokra és fordítva. Úgy látszik, rajta igyekeztek legjobban takarékoskodni. Így nem csoda, hogy
elkeseredésében harcolt, ágált minden lehetséges fórumon arra törekedve, hogy az
óvodák visszakapják régi státusukat, az óvón ők ne csak őrizzék a kicsinyeket, hanem
annak rendje-módja szerint neveljék és oktassák is őket. Ebben a törekvésében az akkori pedagógiai tanácsos, Ernyes Erzsébet nagy segítséget nyújtott. Végül is á hatéves
óvodásokat a fennálló rendelkezésekkel összhangban nevelni és oktatni kell, és az
óvónőknek nagy gondot kell fordítaniuk az oktató-nevel ő munka teг"ezésére és a kétnyelvű oktatás megszervezésére. Hogy az oktatás ismét el őtérbe kezd kerülni, az óvónők különféle tanácskozásokon és szemináriumokon vehetnek részt, és
továbbképezhetik magukat, azt nagyrészt ennek a felismerésnek köszönhetjük. Ebben
az időszakban dicséretes a helyi közösségek részér ől, hogy az I., II., IV, és V. helyi
közösségekhez tartozó óvodákat szépen kitatarozták, és a lakossággal karöltve szorgalmazták az új épületek mielőbbi felépítését a mindinkább növekv ő számú gyermekek részére. A három elszigetelt részleg a Hófehérke, a Méhecske és a Bamby a
szabadkai Pedagógiai Intézet, гóleg (a nevét férjhezmenetele folytán Terhesre változtatott) pedagógiai tanácsos határozott követelésére végre újra egyesítik az óvodákat
1966. május 1-én egy igazgatóság vezetésével. Az új igazgatón ő Szoresik Aranka
óvónő lesz. Az óvónők végre ismét együtt vannak, hamarosan megkapják
Szabadkáról a szerb nyelv mint a környezet nyelvének és a kétnyelv ű oktatásnak a
programját. Az oktató-nevel ő munka érezhet ően fellendül.
Szerencsére ekkor már a szerb nyelven megjelent „Vaspitni rad u pretškolskim
ustanovama" (Nevel ő munka az iskoláskor el őtti intézményekben) c. kézikönyv nagy
segítséget nyújtott az akkori óvón őknek. A könyvet a belgrádi óvón őképző lelkes tanárainak egy csoportja állította össze valóban dicséretes és f őleg körtiltekintő módon,
a mindennapos oktató-nevel ő munkának szinte minden apró részletére kitérve.
Érdemes kissé közelebbről megismerkedni ezzel a kön}tivel: Az I. részben leírja, hogy az iskoláskor el őtti időszak milyen óriási jelent őséggel bír a gyermek kés őbbi
fejlődése során. Ezzel kapcsolatban többek között ez áll: „Minden esetben igaz, hogy
amit a kisgyermekkorban elsajátítanak a gyermekek, az szinte sorsdönt ő és a későbbi
életükre is kihat." Így nem csoda, hogy óriási jelent őséggel bír a gyermekek kollektív
nevelése-oktatása Ezután részletesen leírja az iskoláskor el őtti nevelés célját és feladatait. A fő cél a személyiség sokoldalú fejlesztése. A feladatok pedig: az egészséges
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testi fejlődés alapjainak lerakása, a gyermek e гkđlcsi arculatának kialakítása, az értelmi fejlődés segítése és az esztétikai é lmények és kifejezések fejlesztése. Ezek a feladatok külön -külön fejezetben , é rthetően vannak feldolgozva.
A nevelő-oktató munka tartalma: 1. testi nevelés, 2. természet-társadalomismeret, 3 . beszédfejlesztés , 4. matematikai képzetek kialakítása , 5. zenei nevelés fejlešztése, 6. képzőművészeti nevelés, 7. különféle anyagokkal való munka, 8. erk đlcsi nevelés.
Ezek mind korcsoportok szerint ismertetik a tevékenységeket. Például testnevelésből milyen gyakorlatok alkalmazhatóak a kis-, középs đ és nagycsoportban. Ugyanígy a természet-társadalomismeretekb ől részletesen felsorolja és ismerteti az egyes
módszertani egységeket. Így pl. a növényvilág, állatvilág, földrajzi fogalmak, az ember szervezete, az otthon, a szül ők és munkájuk, az ivoda (napközi) és az ott folyó
munka, de nem hanyagolja el a közvetlen környezet - város, folyó, falu - ismertetését
sem. A gyermekek đгđméгe látogatásokat irányoz el ő különféle iparosoknál (cipész,
szabó, pék stb.). A társadalmi életnek is fontos szerepet tulajdonít a könyv, f őleg az
állami ünnepek megünneplését tartja fontosnak, de nem feledkezik meg a gyermekhétről, aTélapó-várásról, a n őnapról, az óvodások fogadásáról, búcsúztatásáról sem.
A beszédkészség-fejlesztés terén nagy súlyt fektet mind a három korcsoportban
a beszédkészség fejlesztésére, a szókincsgyarapításra, a beszédhibák kiküszöbölésére.

A matematikai képzetek elsajátítása: szám, nagyság, mérés, mértani alakok, tér- és
idđbeli fogalmak ismertetése. A zenei nevelésben az éneklés, a ritmusfejlesztés és a
zenehallgatás kap teret. A képz őművészeti nevelés is fontos szerephez jut, s nagyon
hasznos, hogy a papírhajtogatástól a vattából, különféle magvakból, fonalból, grízből, szalmából, a legkülönfélébb terményekb ől készíthető tárgyak, játékok el őállításának módját részletesen ismerteti.
Az erkölcsi nevelés terén leírja, hogy milyen formában fejleszthet ők a pozitív
jellemvonások az óvoda mindennapi életében, séták, látogatások, kirándulások alkalmával. Nagyon szép újításként szerepel a különféle sarkok kialakítása, mint például:
természetsarok (terrárium, akvárium), fodrászsarok, babasarok stb. Ezek segítségével
a gyermekek hasznos munkaszokásokat sajátítanak el, megszeretik a n đvényeket, állatokat, és egyben meg is ismerik őket közelebbről. Nagy fontosságot tulajdonít a
könyv a bábszínháznak és árnyékszínháznak is. Óriási segítséget nyújt az ünnepségek
megszervezésének részletes leírásával.
Az V. fejezetben anevelés-oktatás elveit és módszereit ismerteti.
Fő erénye a kis kézikönyvnek, hogy szinte magunk el őtt látjuk a leírtak alapján
a csoportszoba és az udvar berendezését. Ugyanígy a szemünk elé tárul a mindennapi
óvodai élet, még a tervezés, sőt a naplóvezetés is. Részletesen leírja a szül ői értekezlet, sőt a többi különféle értekezlet jegyz őkönyvének vezetését is, s ezzel nagy segítséget nyújt a kezdőknek.
Az óvodában folyó mindennapos oktató-nevel ő munka alkalmazkodott az évszakokhoz, mindig az évszakoknak megfelel ő verseket, meséket, dalokat, képz őművészeti alkotásokat használtak fel. A könyv legvégén még ábrák is láthatók az óvoda
bútorzatáról, alakjukról és pontos méreteikr ől.
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A szerb anyanyelv ű kollégaлđknek nagy segítséget nyújtott a bibliográfia,
amely 1950-tđl 1958-ig részletesen ismertette a kiadványokat.
A pedagógiai nyomtatványok közül a zentai óvónők a Predškolsko Dete szakfolyóiratot olvasták. A magyar anyanyelv ű óvónők ebben az időben a Virágoskert című vers- és dalgyűjteményt és a Mézeskalács c. gyermeklapot használták fel.
Az 1963-tól 1965-ig eltelt id đt az útkeresés korszakaként is jellemezhetjük,
szerencse, hogy ez a tévelygés nem nyomta rá túlságosan a bélyegét az óvodai munkára. Az óvónők a kissé felemás körühnények között is lelkiismeretesen igyekeztek
végezni munkájukat. Az óvodák falai között megemlékeztek az állami ünnepekr ől,
műsor keretében köszöntötték a szegényesen öltözött Télapót, s бt Télanyót
(Boljanović Emília vállalta el ezt a szerepet.) A tanév végén szép, meghitt m űsor keretében, batyuval a vállukon elballagtak az iskolába a nagycsoport növendékei.
Igazi megkönnyebbülést jelentett az óvón ők számára a tagozatok újraegyesítése. Növekedett. a csoportok száma. Janek Irén tanítón őt bízták meg aBoros-óvodában
a középsđ csoportos gyermekek vezetésével, s ő jól feltalálta magát a számára új
munkakörben.
Eddig az óvodák az 1962-ben elfogadott alapszabály renelkezései alapján m űködtek a helyi közösségek keretében külön-külön. A gyermekkertekr ől szóló törvény
(Hiv. Közlöny 15/65. szám) 5. szakasza alapján az I. helyi közösség területén m űködđ Hófehérke Gyermekkert Tanácsa 1965. ápr. 23-i ülésén meghozott alapszabálya
értelmében az eddigi elnevezéseket (Bamby, Méhecske, Hófehérke) „Hófehérke Gyermekkert az I. helyi közösség területén"-re módosítja. Az új alapszabály értelmében a
gyermekkerteket a munkaközösség közvetlenül és az igazgatási szervek - a Tanács, az
Igazgató Bizottság, az igazgató, valamint szakmai szervként az óvón ők tanácsa - útján igazgatja. Ezekben az érdekelt szervezetek és a társadalmi közösség képvisel ői
vesznek részt. A Tanácsba a községi képvisel ő-testület, a helyi közösségek, a szül ők,
a munkaszervezetek, a gyermekvédelmi társulat 1-1 tagot delegálnak. A szaktevékenység feletti felügyeletet a Kkt-nek az oktatás és m űvelődés területén illetékes szerve látja el.
Ugyanez év decemberének végén ismét új alapszabály készült, mely szerint a
munkaközösség közvetlen és titkos szavazással dönt a különféle statutáris kérdésekben. Az új rendelkezések nagy súlyt fektetnek az óvodai munka nyilvánosságára,
amelyet az igazgatás és ellen őrzés társadalmi szervei, valamint a nyilvánosság sajtó
által történő időszakos tájékoztatása, választói gy űlések és szül ői értekezletek útján
kellett érvényesíteni.
1966-ban az intézményben 16 tagozat m űködött, a foglalkoztatottak száma 33.
Közülük 16 óvónő, 1 könyvelő, 1 tisztviselő, 9 takarítónő, 2 szakácsnő, 1 beszerzбküldönc, 2 szakképzett és 1 szakképzetlen gondozón ő. Az oktató-nevelő munka felügyeletét a községi közigazgatási szerv mellett a szabadkai Pedagógiai Intézet szakszolgálata látta el. Az egészségügyi követelmények megtartására pedig az Anya- és
Gyemmekvédelmi Központ ügyelt. Ilyen szakszer ű felügyelet és támogatás mellett valóban szinte teljes egészében megvalósíthatóak a program által el őirányzott követelmények. Különösen szép eredményeket értek el a környezet nyelvének oktatásában.
Továbbá folyt a munka a didaktikai eszközök folyamatos gyarapításán.
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1967-ben az óvónők é s a szülők négy óvoda épületébe bevezették a vizet.
Ugyancsak ebben az évben az iskola és az óvoda szoros együttm űködésének eredményeként a nagycsoportos óvodások óvón őikkel látogatást tettek az els ő osztályban. Ez
a gyakorlat a mai napig megmaradt . Hogy az óvónők minél jobban elđ tuják készíteni
a jövendđ elsősđket , megbeszéléseket , gyűléseket tartottak a tanítókkal.
Sajnos a tagozatok száma még mindig kevés, felszerelésük hiányos , sok gyermek beóvodázatlan maradt.
Az 1968/69-es tanévben új igazgatón ő került az intézmény élére Borbély Mária óvónő személyében . Az új igazgatónőnek rengeteg tennivaló szakadt a nyakába. A
már eddig működő tagozatokat folyamatosan fel kellett szerelni didaktikai eszközökkel, játékokkal , de az újabb létesítmények építésével járó đsszes gondokkal is szembe
kellett néznie . Emellett még meg kellett hozni az intézmény különb đző önigazgatási
aktusait.
Az intézményre továbbra is óriási nyomást gyakoroltak a be бvodázatlan gyermekek , így elengedhetetlenül szükségessé vált a hosszabbított ta гtбzkodást biztosító
csoportok számának növelése . A csoportok igen népesek voltak , de ennek ellenére mint ahogy azt terhes Erzsébet tanügyi tanácsos jelentésében olvashattuk - az óvónők
eredményesen végezték az oktató-nevel ő munkát . A gyermekrádióban meghirdetett
vajdasági szintű vetélkedőn Szloboda Ilona csoportjával - a zentaiak nagy đrömére megnyerte an első díjat.
Az 1971/72-es iskolaévben végre enyhült a tagozatokon uralkodó eddigi túlzsúfoltság , mert az Ohridi utcában átadták rendeltetésének az új épületei , korszerű
tornateremmel és konyhával . A konyha üzemeltetése eleinte sok nehézšéget okozott, a
hálózat nem bírta el a terhelést , de a hiba kiküszöbölése után zavartalanul m űködött.
Terhes Erzsébet tanügyi tanácsos örömmel í rta a jelentésében, hogy a
szabadkai járás területén Zentán létesült az els ő korszerűen felszerelt tornaterem.
Még ugyanebben az évben a Vlada Tomanovi ć utcában is megnyitotta kapuit
egy új létesítmény szépen felszerelt tornateremmel.
Az óvónők felvették a kapcsolatot a csókai és az adai kollégan őkkel . Ezek az
összejövetelek a szakmai továbbképzést segítették el ő. Főleg a képzőművészeti nevelés terén kaptak sok segítséget , rengeteg új ötletet Jakobovics Margit adai óvón őtől.
A Télapó-várás eddig is nagy esemény volt, de ett ől kezdve a gyömуörű piros
plüssbunda ( sőt később kettő is lett , hogy két Télapó is járhassa az óvodákat
egyidőben ), amelyet az intézmény varrni tudó dadái készítettek , igazi csodálatos élményt jelentett a kicsinyek számára. Ebben az öltözékben maga az igazgatón ő is
gyakran szerepelt . Egyszer csak úgy, gyalogosan menve , tréfásan meg is inten јuolta
az épp arra járó zentai polgárokat , akik aztán napokig találgatták , hogy kit is rejtett a
szép , piros . bunda . A Télapб-гiltözékben ezentúl hol az egyik , hol a másik óvónő, sőt
nem egyszer egy-egy gyermek apukája is osztotta a csomagokat a kicsinyeknek.
Ez az év nagyon jelentős volt az intézmény életében , ugyanis 105 évvel ezel őtt
nyílt meg Zentán az els ő óvoda, ez az iskolaév ennek a jubileumnak a jegyében telt el.
Május 27 -én szavalóversenyt rendeztek az óvodások számára . A legjobban szereplők
felléptek június 4-én a záróünnepségen a M űvelődési Ház színpadán . Ezen a rendezvényen az intézmény már nyugállományban lév ő dolgozóinak szerény ajándékkal
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kedveskedtek. Ebben az évben Pet őfi Sándor költđ tiszteletére is rendeztek szavalóversenyt, s legkisebbjeink ezen a versengésen is szép eredményt értek el.
1972. június 28-án fontos esemény történt az intézmény életében: a községi
képviselő-testület az I. helyi k đzösségtđl végre átvette az alapító jogát. A gyermekkertről szóló törvény a VSZAT Hivatalos Lapjának 3/72. száma (a SZSZK Hivatalos
Közlönyének 16/65. száma) valamint Zenta község Alapszabályának 184. szakasza
alapján, és az elnevezése De čji vrtić „ Snežana" Senta -Hófehérke Gyermekkert
Zenta névre valtozott.
Az 1972/73. tanév jelent ős eseménnyel vette kezdetét ; mert október 6 4. n a
Szép utcában ismét új létesítmény nyitotta meg kapuit, csak sajnos tornaterem nélkül.
Az illetékesek megígérték, hogy ezt kés őbb hozzáépítéssel pótolják. A Népi forradalom utca 27. szám alatti épületb ől átköltözhetett a bölcs őde; és a hosszabbított tartózkodást nyújtó csoport is. Az intézmény igazgatósága is itt nyert elhelyezést. Sajnos,
Borbély Mária igazgatónő kérte felmentését. Nem csoda, ha belefáradt eddigi tevékenységébe, mert rengeteg gonddal, kilincseléssel, vitával járt az új épületek felépítése, de talán még nagyobb gondot jelentett a tagozatok berendezése, felszerelése. A
négy év alatt szinte nem is tudott évi szabadságra menni, nem egyszer a váratlanul érkezett bútort saját maga is cipelte.
Igaz, az új tagozatok berendezése nemcsak gonddal ; de a végén nagy örömmel
is járt, fóleg amikor a megnyitók alkalmával a látogatók maguk is szívesen gyermekekké váltak volna a ragyogó, csupa ablak terem, a liliputi székek, asztalok, ágyak
láttán.
Az intézmény munkaközössége fájó szívvel vett búcsút a leköszönt ő igazgatónőtől, és sokáig találgatás tárgya volt, hogy vajon ki lép a helyére.
Ez a talány egy kis huzavona után megoldódott. Az 1973/74-es tanévet az intézmény Laki Matild igazgatón ővel az élén nyitotta meg. 1974. VIII.26-án az iskoláskor előtti intézmény közös érdekközösségbe társult az általános iskolákkal. 1975.
VIII. 18-án írták alá az err đl szóló önigazgatási megegyezést. Az új elnevezés:
Testvériség-Egység Iskoláskor el őtti és Alapfokú Nevelés és Oktatás Május 25. Központja.
A társult munkában dolgozók kđlcsđnös viszonyairól szóló törvény 4. és 5.
szakasza alapján a zentai Hófehérke Gyermekkert dolgozói 1976.X.6-án megtartott
munkásgyűlésükön megerősítették az indítványt, és úgy határoztak, hogy megkötik az
önigazgatási megegyezést a munkakörök rendszerezésér ől és a munkafeltételek megállapításáról az intézményben.
Ennek értelmében az I. szakasz meghatározta:
a munkaköröket és a munkakörökben foglalkoztatottak létszámát;
a vezető munkaköröket;
a megállapított munkakörök különleges feltételeit;
a tennivalók leírását minden egyes munkakörben.
2. szakasz: A jelen önigazgatási megegyezés elfogadása során a gyermekkert dolgozót szem el őtt tartották:
- a meghatározott munkakörök szükségleteit;
- az oktató-nevel ő tevékenység meglev ő programjait;
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- a gyermekek és a tagozatok számát, valamint
- a tartományi szabályzatnak az iskoláskor el őtti oktatás és nevelés intézményeiben dolgozó nevel ők, egészségügyi dolgozók és szakmunkatársak szakképesítésére és arculatára vonatkozó rendelkezéseit.
Az okmány a továbbiakban kimondja, hogy minden munkakörnek megevezése van, amelyet az ott ellátott tennivalók határoznak meg. A dolgozók szükséges létszámát a tennivalók terjedelme szerint kell megállapítani.
A munkakór megnyitása vagy megszüntetése aszóban forgó önigazgatási megegyezés módosításával vagy kiegészítésével történik. A munkaköröket és a munkavégzők létszámát az egyes munkakörökben a gy űlés állapítja meg.
A továbbiakban a vezet ői munkakörökről, a négy évre megválasztott, majd
megbízatásának leteltével újraválasztható igazgatóról van szó, majd következnek az
egyes munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek: az iskolai, ill. szakmai képesítés,
munkagyakorlat, szolgálati id ő, letett szakvizsga, egészségügyi alkalmasság a gyerekekkel végzett munkára, az egyes munkakörök tennivalói stb.
nevelői munkakör 3 évig terjed ő életkorig: egészségügyi főiskola befejezett egészségügyi középiskolával - gyermekgyógyászati irányzat, egészségügyi f őiskola -ápolónői irányzat, egészségügyi főiskola befejezett egészségügyi középiskolával -ápolónői irányzat, egészségügyi főiskola befejezett óvón őképz ővel, óvón őképz ő pedagógiai akadémiával, egészségügyi középiskola -ápolón ői irányzat,
egészségügyi főiskola - gyermekgyógyászati irányzat.
3 évesnél idősebbek csoportjához: bölcsészkar - neveléstudományi csoport. óvónőképz ő pedagógiai főiskola, óvón őképz ő.
Az igazgató és a pedagógiai vezet ő számára az óvónőkkel azonosak a
feltételek, de szakvizsgával és az iskoláskor el őtti nevelésben meghatározott pedagógiai gyakorlattal kell rendelkezniük.
A pedagógiai vezet őt és igazgatóhelyettest nyilvános pályázat nélkiil határozatlan időre a munkásgyiilés választja meg.
egészségügyi dolgozó: orvosi kar - gyermekgyógyász szakorvos, egészségügyi főiskola befejezett egészségügyi k őzépiskolával - gvermekgvógyászati
irányzat; egészségtigvi főiskola -ápolónői irányzat, egészségügyi középiskola gyermekgyógyászati irányzat, egészségügyi középiskola -ápolón ői irányzat.
S. gyermekgondozó: befejezett egészségügyi iskola vagy eleget tegyen a 3
éves életkor alatti nevelő részére előirt feltételeknek.
segédmunkás: befejezett általános iskola.
јйtő: magas szakképzettségíí vagy szakképzett munkás központifútés-fútői vizsgával.
ételszéthordó: befejezett szakmunkásképz ő iskola B kategóriás vezet ői
engedély.
szakácsnő: szakképzett szakácsok iskolája.
A tennivalók leírása részletezi a dolgozók jogait és kötelességeit.
. Az integráció után megnövekedett a tagózatok száma, mert a fels őhegyi, a
tornyosi és a Burány-sori gyermekkerteket is hozzánk csatolták.
Az épületek, amelyekben a tanítás folyt, többnyire mégfelelték a pedagógiai és
az új normatívumok követelményeinek. A 12 épület k đzül 6 a normatívumnak megfe22

lelően épült, 4 újra adaptált, 2 azonban semmiféleképp sem felelt meg a követelményeknek. Ezért a gyermekkert dolgozói gyűlése úgy döntött, hogy a Vojislav Ili ć utcai
csoportot megszünteti.
A tagozatok számának ugrásszer ű megnövekedése és az új munkatervezés miatt szükségessé vált egy pedagógiai vezet ő kinevezése. 1975. X. 1-én Kókai Klára
óvónőt pedagógiai vezet ővé választották.
Ebben az évben XI. 29-én a Boris Kidri č rakparton megnyílt egy újabb, korszerű létesítmény. A társadalmi szervezetekkel, helyi közösségekkel és f őleg a szülőkkel karöltve a 6., 7. és 8. számú gyermekkerteket is szépen kitatarozták. Az intézményben 58 foglalkoztatott közül 32 szakképzett, 26 pedig szakképzetlen dolgozó
volt. Tehát az összesen 32 tagozaton 29 szakember, de 3 tagozaton sajnos, szakképesítés nélküli dolgozó működött. Tehát 2 n ővér és egy óvónő részére ki kellett írni a
pályázatot. Ebben az évben új program jelent meg a gyermekkertek számára. Az óvónők már ennek alapján oktatták-nevelték a gyermekeket korosztályok szerint csoportosítva.
Hogy munkájuk minél eredményesebb legyen, a szabadkai Pedagógiai Intézet
keretében szemináriumokon vettek részt. A Pedagógiai Akadémia tanára tartott el őadást a matematikai oktatás legújabb módszereiről.
Ebben az évben is hallatnak magukról a gyermekkertek, több el őadást rendeztek, de főleg kimagaslóan sikeresek voltak az 1976. V. 23-án a M űvelődési Ház színpadán megtartott m űsoruk és május 25-én a népkerti stadionban Tito marsall születésnapjának a tiszteletére bemutatott ritmikus gyakorlatok.
Folytatódott a rádióban a gyermekek számára vajdasági szinten megrendezett
verseny. Ez alkalommal Rác Szabó Márta óvón ő és csoportja nyerte el az I. díjat
folytatva a szép hagyományt, mert az el őző évben Pataki Margit és csoportja, az azelőtti évben pedig Tóth Bojnik Klára óvónő csoportja bizonyult a legjobbnak.
1976/77-ben a napközis tagozatok egész éven át szünet nélkül m űködtek. A tagozatok száma néggyel gyarapodott. A gyönyör űen felszerelt, korszer ű épületek mellett sajnos maradtak még régi, rogyadozók is, err ől tanúskodott az a szomorú tény,
hogy a Makszim Gorkij utcai épület összed őlt, s emiatt a következő évben itt nem
kezdődhetett meg a tanítás.
A szakkáder összetétele örvendetesen javult: 64 dolgozó közül főiskolával 7,
középiskolával 31, magas szakképesítéssel 1, szakképesítéssel 6 és általános iskolával
12 rendelkezett. Képesítés nélkül 7-en voltak.
Tito 40 éves pártmunkásságának tiszteletére a M űvelődési Ház színpadán el őadást mutattak be a gyerekek, a népkerti stadionban ritmikus gyakorlatokkal szórakoztatták a közönséget.
Nagyon szép kiállítás keretében bemutatták a gyermekek képz őművészeti alkotásait.
Az 1977/78. tanévben tovább növekedett a tagozatok száma, a már eddigiekhez csatlakoztak a kevi és bogarasi gyermekkertek is. A dolgozók száma 68-ra n őtt.
A bölcsődékben a gyermekek hároméves koráig egészségügyi n ővérek végzik a teendőket.
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1977. XII. 23-án a zentai Nevelési és Oktatási Munkaszervezet meghozta legújabb alapszabályát. Ebben szabályozzák a munkaszervezet székhelyét, tevékenységét, a munkástanács és végrehajtó szerveinek összetételét , megválasztásának és
visszahívásának a módját , a munkaköröket , a munkaszervezet ügyvezetési felel ősségeit, az eszközök felhasználását és a felettük való rendelkezést, tervek készítését és
meghozatalát , az önigazgatási munkásellenőrzés érvényesítését , a dolgozók tájékoztatásának módját é s határidejét , az általános honvédelmet és társadalmi đnvédelmet, a
hivatali titoktartást , a munkaszervezet egyéb aktusai meghozatalának a módját, a nevelés és oktatás keretébe tartozó olyan kérdéseket, amelyeket a munkaszervezet dolgozói a törvénnyel összhangban szabályoznak, a munkaszervezet munkáját és tevékenységét illetően jelentős egyéb kérdéseket a dolgozók önigazgatási jogainak érvényesítése és gyakorlása szempontjából.
Külön bekezdés foglalkozik a nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználatával:
- a nevelési-oktatási munka kivitelezésében,
- a gyermekeknek, szül őknek és polgároknak szóló szóbeli és írásbeli
közleményekben,
- önigazgatási aktusok közzétételében,
- gyermekeknek, szülőknek és a nyilvánosságnak szóló tájékoztatásokban és
szolgáltatásokban,
- az előírásoknak megfelel ő egyéb nyilvántartások vezetésében,
- a munkaszervezet megnevezésének és bélyegz őjének a meghatározásában,
- a munkaszervezetben folyó eljárások lefolytatásában,
- a munkaszervezet igazgatási és egyéb szerveinek ülésein és összejövetelein.
A munkaszervezet neve a következ őképpen hangzik: Hófehérke Iskoláskor
Elđtti Nevelési és Oktatási Munkaszervezet Zenta. Az alapszabály a továbbiakban
taglalja a munkaszervezet alaptevékenységét —oktatás és nevelés, melléktevékenységét — a gyermekek hosszabbított tartózkodása, étkeztetése. Különösen azt
hangsúlyozza, hogy a munkaszervezet tevékenysége különleges társadalmi érdek ű.
Magában foglalja az önigazgatási tervet, amely lehet: éves, közép- és hosszú távú,
Az éves tervet és programot minden tanévre meg kell hozni legkés őbb szeptember 15-ig az iskoláskor el őtti nevelés és oktatás programjával és a terv alapjairól szóló, az érdekelt társultmunka-szervezetekkel, a községgel és a megfelel ő önigazgatási
érdekközösségekkel megkötött önigazgatási megegyezéssel és a tervezésnek a dolgozók által a munkásgyűlésen megállapított irányelveivel összhangban.
Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás a nevelés és oktatás programja alapján
valósul meg, melyet a munkástanács a társadalmi közösségek képvisel őivel együtt
hoz meg. Ez a VSZAT Közoktatási.Tanácsa által meghozott program alapján készül.
A munkaszervezet munkástanácsé figyelemmel kiséri a terv és program megvalósítását. Elózбleg a tervet és a programot a dolgozók gy űlésén vitatják meg. A
munka önigazgatási megszervezése a következ ő szervezési egységekben történt:
Szép utcai,
Vlada Tomanović és Svetozar Mileti ć utcai,
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Ohridi, József Attila utcai,
Partizán, Makszim Gorkij utcai és Bo ris Kidrič rakparti,
felsőhegyi, bogarasi,
tornyosi, Burány-sori, kivi egységek.
A munkásgyűlés minden szervezési egység élére гónevelđt nevez ki, aki a munka megszervezésének és ellátásának közvetlen irányítója.
A munkaszervezet eszkőzei felett való rendelkezés és azok felosztása. A
munkaszervezet dolgozói a jövedelmet szabad munkacserével valósítják meg az általános oktatási és -nevelési önigazgatási érdekközösség által, illetve törvény és önigazgatási megegyezés szellemében kötött szerz ődés alapján.
A munkaszervezet eszközei az álló- és fogyóeszközök, a tartalék és közös fogyasztás eszközei. Ezeket a dolgozók a törvényben megállapított rendelkezéseknek
megfelelően használják fel. Az állóeszközöket ideiglenes használatra átadhatják más
önigazgatási szervezetnek. Err ől a munkástanács dönt.
A munkaszervezet dolgozói a törvénnyel és az általuk hozott önigazgatási megegyezéssel összhangban szabadon rendelkeznek a rájuk bízott társadalmi eszközökkel.
A nevelđ oktató munka megszervezése A nevelés oktatás céljai.
Sokoldalú személyiség kialakítása, amely a tudásszerzés és a képességek fejlesztése útján valósul meg, s ezáltal el đkészít a munkára és az önigazgatásban való
részvételre. Hozzájárul a személyes testi és szellemi képességek fejlesztéséhez és az
alapvető egészségügyi szokások kialakításához. Hatást gyakorol a gyermek szociális
magatartásának fejlesztésére. Fejleszti a gyermek alkotóképességét és esztétikai érzékét. Kielégíti a gyermek játék iránti szükségleteit. Felkészíti a gyermeket az iskolai
életre. Az oktató-nevel ő munka a marxizmus tanain, a szocialista önigazgatáson, a
korszerű tudományon, valamint a pozitív pedagógiai gyakorlaton alapul. A munkástanács által megállapított nevel ő-oktatói munkaprogram alapján a munkaszervezet
meghozza a nevelő-oktatói munka külön programját hároméves életkorig, illetve az
általános iskoláig terjedő időszakra. Eszerint hároméves korig 15, három éven felül
legfeljebb 25 gyermek lehet egy csoportban. Az iskoláskor el őtti csoport mindig külön tagozatot képez. A munka szerbhorvát és magyar nyelven folyik a környezetnyelv
elemeinek elsajátításával, de ahol a nemzetiségi összetétel megköveteli, két nyelven.
Az egész- és félnapos tartózkodásra testileg, szellemileg egészséges gyermekek
fogadhatók be a 6. hónaptól 7 éves korig.
A félnapos tartózkodás esetében 5 éves életkortól részesülnek el őnyben a gyermekek. Tanév közben is felvehetők, ha erre lehet ősség van.
A munkaszervezet minden év els ő felében május folyamán nyilvános pályázaton teszi közzé a gyermekek felvételének lehet őségeit korosztályok és épületek szerint.
A gyermekfelvevđ bizottságot a munkástanács nevezi ki. Szinte minden kis megmozdulásról külön szabályzat írja el ő a tennivalókat, így van ez a gyermekek felvételér ől
szóló szabályzattal is.
A nevelők és munkatársak. A nevel ő-oktatói munkát óvónők és munkatársak
látják el a törvénnyel, a programmal, egyéb el őírásokkal és a munkaszervezet általános önigazgatási aktusaival összhangban. Kötelesek:
- pedagógiailag szakavatottan végezni a nevel ő-oktató munkát,
-

.

-
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- figyelemmel kísérni a gyermek fejl ődését, segítséget nyújtani a tudás és
munkaszokások elsajátításában,
- figyelemmel kísérni a gyermek egészségi állapotát, családi körülményeit,
szociális helyzetét,
Az óvónő és munkatárs akkor folytathat nevel ő-oktató munkát, ha erkölcsileg
és politikailag megfelel. Ennek kritériumai a k đvetkezők:
- rendelkezzenek marxista világszemlélettel, és azt nyilvánosan mutassák is
meg,
- legyenek odaádóak a szocialista önigazgatás iránt, amely kizárja az apolitikus magatatást és az ideológiai tévelygéseket,
- legyenek ellenségei a nacionalizmusnak, liberalizmusnak, technokratizmusnak, kišpolgári ideológiának,
- kísérjék figyelemmel a társadalom fejl ődését,
- ateista (istentagadó) magatartásukat igazolják mind a munkaszervezetben,
mind azon kívül, harcoljanak mindenütt a vallásos megnyilvánulás, a miszticizmus, a
babonák ellen,
- rendelkezzenek magas fokú kritikával és önkritikával saját és mások munkájával szemben,
- társadalmi-politikailag legyenek aktívak, vegyenek részt szakmai és egyéb
szervezetek munkájában, különösen azokban, amelyek a gyermekek problémáival
foglalkoznak,
- állandóan képezzék magukat tovább szakmai téren.
Ha az óvónő vagy munkatárs munkájával, eszmei-politikai hatásával, társadalmi és erkölcsi magatartásával nem járul hozzá a nevelés és oktatás céljainak megvalósításához, nem tesz eleget az erkölcsi-politikai magatartás kritériumainak, a társadalmi-politikai és egyéb szervezetek kezdeményezésére, valamint a munkaszervezet, a
szakszervezet és egyéb szervek javaslatára a munkástanács eljárást indit; háromtagú
bizottságot létesít, hogy kivizsgálják az adott személy adottságait a nevel ő-oktatói
munka ellátásának szempontjából. A bizottság javaslata alapján a munkástanács a
társadalmi közösségek képvisel őivel együttesen megállapítja az óvón ő - munkatárs
rátermettségét a nevel ő-oktatói tevékenység folytatása céljából. Elmarasztaló vélemény esetén biztosítják a védekezés jogát, a kérdéses dolgozó nyilatkozhat az összes
tényekről, körülményekről.
Pedagógiai tanács. A nevelő-oktató munka megszervezésér ől, a nevelési és
oktatási feladatok teljesítéséről a pedagógiai tanács gondoskodik, Ezt az óvón ők, a
munkatársak, az igazgató és a pedagógiai vezet ő képezik. Az igazgató híja össze és
irányítja az ülés munkáját. Tevékenységei:
- gondoskodik a nevelési-oktatási feladatok eredményes megvalósításáról,
- gondoskodik a szakmai továbbképzésr ől,
- megvitatja és min ősíti az óvónők és munkatársak szakmunkáját,
- szükség esetén bizottságot létesít a szakmai jelleg ű kérdések megoldására.
Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás céljainak eredményesebb megvalósítása
érdekében a munkaszervezet a Május 25. Általánosiskolai és Zeneoktatási Intéz26

ménnyel együttesen a Testvériség -Egység Iskoláskor El őtti Általánosiskolai Központ keretében megszervezi a pedagógiai, pszichológiai és szociális szolgálatot.
Fđnevelők. Főnevelő az lehet, aki kitűnik pedagógiai munkájával, szervezési
képességeivel. A munkásgy űlés nevezi ki az óvón ők köréből egyéves időtartamra. Az
iskolaév végén a pedagógiai tanács elemzi és véleményezi a főnevelők szaktevékenységét, egyéb feladatainak elvégzését, és err ől beszámol a munkásgy űlésen.
A főnevelőknek is jócskán voltak feladataik:
- gondoskodik a szervezési egység épületeiben a munka megszervezésér ől, a
dolgozók kölcsönös јбviszonyáról,
- sürgős esetekben helyettest rendel ei a beteg dolgozó helyére,
- ellenőrzi a munkaidő pontos betartását,
- vigyáz a takarékosságra, és még számos teend ője van az adott körülményeknek megfelelően.
A főnevelők aktívája összehangolta a szül őkkel az ünnepek megszervezését, a
közös társadalmi munkát, a helyi közösségekkel való együttm űködést. Az aktívának
önigazgatási döntéshozatalra nem volt joga.
A pedagógiai vezet ő mindenben segít a munkaszervezet igazgatójának:
- helyettesíti az igazgatót távollétében,
- tájékozódó és szaklátogatásokat végez a megállapított terv szerint,
- gondoskodik a pedagógiai és egyéb nyilvántartások vezetésér ől, és minden
egyéb munkát is ellát, amelyek az önigazgatási szervek határozataiból és a munkaprogramokból erednek.
Adminisztrációs-technikai szolgálat. A munkaszervezet részére a szükséges
pénzügyi-adminisztrációs munkákat a közös központ keretében m űködő szakszolgálat
végzi, és ezt a társulásról szóló önigazgatási megegyezés határozza meg b ővebben.
Az őnigazgatás megvalósítása. A törvény által meghatározott kérdések mellett a munkaszervezet dolgozói referendumon dönthetnek más kérdésekben is, személyes véleménynyilvánítás formájában döntenek a munkástanács hatásköre alapján, ha
a munkásgyűlésen dolgozók többsége el őzőleg úgy határoz, hogy az adott kérdésekben referendum útján kell döntést hozni.
A dolgozó joga, hogy az önigazgatásból ered ő jogok megvalósítása során rendszeres tájékoztatásban részesüljön a munkaszervezet ügyvitelér ől, az anyagi és pénzügykezelésről, a jövedelem felosztásáról, az eszközök felhasználásáról és egyéb kérdésekről, amelyek a munkaszervezet határozatainak meghozatalával vagy az ellen ő rzéssel állnak kapcsolatban.
A munkásgy űlés. A munkaszervezet dolgozói a munkásgy űlésen döntéseket
hoznak az elidegeníthetetlen jogokról, amelyekr ől nem referendum útján vagy a személyes véleménynyilvánítás egyéb formáiban döntenek. A következ ő kérdésekben
hoznak döntést:
- meghozzák az alapszabály által meghatározott önigazgatási általános aktusokat,
-ellenőrzik az egyes szervek és a tisztségvisel ők munkáját,
- döntenek a tiszta jövedelem és a személyi jövedelem eszközeinek felosztásáról, valamint a közös fogyasztási alap felhasználásáról,
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- megvitatják a küldöttek jelentéseit a társadahmi-politikai közösségek választmányában kifejtett munkájukról,
- döntenek az önigazgatási megegyezések és társadalmi megállapodások
meghozatalának ügyében,
- egyéb kérdésekben is döntenek, amelyeket a törvény, az alapszabály és a
munkaszervezet egyéb önigazgatási általános aktusai határoznak meg.
A munkásgyű lést az elnök hívja össze saját kezdeményezésére, a dolgozók
egyötödének, a munkástanácsnak, a végrehajtó bizottságnak, a szakszervezeti alapszervezetnek, az önigazgatási munkásellen őrzés bizottságának vagy a törvény által
meghatározott egyéb szerveknek és szervezeteknek a kérelmére.
A szervezési egységek munkásgy űlése:
- megválasztja a szervezési egység munkásgy űlésének elnökét és helyettesét,
- javasolja a dolgozók évi szabadságának beosztását,
- indítványozza a fónevеlő kinevezését,
- megvitatja a szervezési egység együttm űködését a területileg illetékes helyi
közösséggel.
A munkástanács 13 tagból áll a7721, hogy minden szervezési egységb ől legyen
legalább egy küldött.
A következő kérdésekben döntenek:

- a munkaszervezet tevékenységét szabályozó alapszabály rendelkezéseir ől
szólójavaslatok meghatározásában,

- a nevelési-oktatási terv és program meghozatalában, azok teljesítésének
minősítésében,
- az igazgató kinevezésében és felmentésében,
- a munkaszervezet általános anyagi helyzetét és a gyermekek szociális
helyzetét illetđ kérdésekben,
- az óvónők és munkatársak erkölcsi-politikai adottságainak megállapításá-

ban,
- az óvónők és munkatársak munkaviszonyának létesítésében és megszüntetésében.

A kűldőttek teend ői:
- meghozzák az alapszabály által el őirt önigazgatási általános aktusokat,
- a munkaszervezet tervével összhangban határozatot hoznak az ügyvitellel
kapcsolatos kölcsönök juttatásáról,
- döntenek az eszközök felhasználásáról,
- megerősítik az időszakos elszámolást és a zárszámadást,
- mégválasztják, kinevezik és felmentik az igazgatót,
- megállapítják az általános honvédelem és a társadalmi önvédelem programjából eredđ és a munkaszervezetre vonatkozó intézkedések programját,
- gondoskodnak az intézkedések megtartásáról.
Döntéseiket nyílt szavazás útján hozzák meg. .
A munkástanács munkáját b ővebben az errđl szóló ügyrendi szabályzat írja
elő.
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Az igazgató. Olyan személy nevezhet ő ki igazgatónak, aki eleget tesz az бvóvonatkozó
feltételeknek, megfelel ő egyetemi vagy fdiskolai képesítéssel, szaknбkre
vizsgával rendelkezik, kitűnik a szakmai, pedagógiai és egyéb tevékenységben, megfelelđ szervezési képességgel rendelkezik, és erkölcsi-politikailag megfelel.
Aktivitása folyamán igazolja eszmei-politikai elhivatottságát, a JKSZ forradalmi tevékenységében, a szocialista társadalom építésében, rendelkezzen határozott állásfoglalással a munkásosztály szerepét illet ően a társadalmi-gazdasági viszonyok és
a politikai rendszer fejl ődésében a testvériség-egység, a nemzetek és nemzetiségek
egyenjogúsága tekintetében, harcoljon a független külpolitikáért, országunk el nem
kötelezettségéért, a társadahmi biztonságért és önvédelemért, a szocialista elvek megvalósításáért, miszerint csak a munka és az abban elért eredmény határozza meg az
ember anyagi és társadalmi helyzetét.
A következđ teendőket végzi:
- vezeti a munkaszervezet ügyvitelét,
- megszervezi és egybehangolja a munkafolyamatot,
- intézkedéseket tesz a tervek és munkaprogramok teljesítése érdekében,
- gondoskodik a munkaszervezetben folyó munka t őrvényességéről,
- végrehajtja a dolgozók, a munkástanács és a pedagógiai tanács által hozott határozatokat,
-pedagógiai utasításokat ad,
- egyéb feladatokat és munkát is ellát a törvénnyel, az alapszabállyal és a
munkaszervezet egyéb önigazgatási általános aktusaival összhangban.
A munkástanács a zentai községi képvisel ő-testület jóváhagyásával 4 évre nevezi ki.
A munkaszervezet kűldőttsčge:
A munkaszervezet dolgozói küldöttséget választanak, hogy közvetlenül gyakorolják jogaikat és kötelességüket, és szervezetten vegyenek részt az egyes funkciók
gyakorlásában a társadalmi-politikai közösségekben cs az önigazgatási érdekközösségekben. A küldđttjelöltre a dolgozók többségének kell szavaznia. A küldöttség 10 tagból áll, és 4 évre választják. Tagjait titkos szavazással választják meg.
Jogai és kötelességei:
- más küldöttségekkel együttesen választja a községi képvisel đ-testület
társultmunka-tanácsának küldötteit, és küldötteket jelöl a társadalmi-politikai köziisség választmányába,
- határozati javaslatokat terjeszt a községi képvisel ő-testület elé, részt vesz
ennek összes tevékenységében,

- figyelemmel kíséri a községi képvisel ő-testület és a küldöttek munkáját,
tájékoztatja a dolgozókat a munkaszervezet számára fontos kérdésekr đl, ezekkel kapcsolatban állášt foglal, majd döntést hoz.
A küldöttség munkája tiszteletbeli társadalmi funkció. Egyéb tevékenységeit az
ügyrendi szabályzat határozza meg.
Ezután sorjáztak a külбnféle đnigazgatási általános aktusok. Ebb ől a szempontból az 1978. év volt a „legtermékenyebb." Szabályzat készült a küldöttek megválasztásáról, ügyrend a munkásgy űlés munkájáról, a közбΡs fogyasztási alap felhaszná29

lásáról, többek között az ún. „regresz " ( pótlékok) elosztásáról , a honvédelemről, az
általános „népvédelemrői", a polgári védelem megszervezésér ől , a napidíjakról és útiköltségekгđl, a munkaviszonyról. Ez utóbbi szabályzat megállapítja a munkaköröket,
azt, hogy ki töltheti be, és mely feladatokkal jár, határózatlan vagy határozott id őre
szól-e. Az óvónđ munkaideje ezek szerint heti 42 órából áll a következ ő beosztással:
26 óra
- oktató-nevelđ munka a gyermekekkel
13 óra
- tervezés, készülés, a munka elemzése
- tanításon kívüli tevékenység
2 óra
nyilvános művelđdési tevékenység
1/2 óra
a gyermekek egészségügyi-szociális védelme
3.együttműködés a szülőkkel, iskolákkal és
2 óra
más társadalmi szervekkel
1/2 óra
4. részvétel a szakmai szervek munkájában
-továbbképzés
-egyébtevékenységek

1 óra
2 óra

Szintén szabályzatok készültek a munkások továbbképzésér ől, áthelyezéséről
másik munkahelyre 20 kilométeres körzetben, a szabadságokról, hiányzásokról, a
munkások felelđsségéről, büntetésérő l, a büntetés kiszabásának módjáról, a védekezés
m6djár6l, az anyagi és amortizációs eszközök megállapításáról, a munkások lakásszükségleteirđí, a gyermekek felvételér đ l, az eszközök összeírásáról, leltározásáról
stb.

Az 1978/79. tanévben a tagozatok száma 40-re emelkedett. Ugrásszegy űen megnđtt a napközis tagozatok száma: 23-ra. A gyermekek létszáma 918 volt. A tanítás
nyelve a gyermekek nemzetiségi összetétele és a szül ők kívánsága szerint alakult: 27
tagozaton magyar, 2 tagozaton szerb és 11 tagozaton két nyelven folyt. Szembet űnő a
kétnyelvű tagozatok számának hirtelen megnövekedése. A foglalkoztatottak összetétele a következő: 1 igazgató, 1 pedagógiai vezet ő, 37 óvónő, 8 gyermekgondozónő, 1
sofőr, 1 fűtđ, 1 raktáros, 3 szakács, 1 mosón ő, 14 segédszemély.
Örvendetes hír, hogy az összed őlt Makszim Gorkij utcai épület helyén épül az
új létasítmény. Az ún. Boros-óvoda kissé zsúfolttá vált, mert ideiglenesen ide költöztették az összedőlt óvodából a gyermekeket. Ennek ellenére a tanítás itt is zökken őmentesen folyt.
November 11-én Székely Ilona néph đs látogatott el a kicsinyek közé, és mesélt
életéгбl. Ugyancsak e hónap végén kis mű sor keretében megvendégelték a nyugdíjas
dolgozókat. A hadsereg napja alkalmából a gyermekek és kiskatonák nagy örömére
az óvónők és a nagycsoportos óvodások látogatást tettek a laktanyában.
1979. I. 20-án Balanek Erzsébet óvónő csoportjával A három pillangó, Gere
Katalin és Nagy Abonyi Piroska óvón ők pedig a Kézfogó c. gyermekszíndarabot mutatták be nagy sikerrel.
Március 24-én a Mit tudsz a közlekedés гбl? elnévezésű vetélkedőn az óvodások
szép eredményt értek el. Ugyancsak ebben a hónapban a 36 Pajtás gyermeklap dolgozóinak jelenlétében sikeres szavalóversenyen vettek részt a M űvelŐdési Ház színpadán. Az Ikarusz tolla elnevezés ű pályázaton Keresztényi Erika (Dobos Margit óvónđ
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t nítványa) nyerte el az els đ díjat. A szokásos ifjúságnapi ritniikus gyakorlatokat is
nagy sikerrel mutatták be a kicsinyek a népkerti stadionban.
Május 15-tđl június 20-ig a már hagyományos gyermekrajz és kézimunkakiállitást sokan tekintették meg.
A legnagyobb esemény 1978. november 27-én történt, amikor átadták a gyönyöгíí, csupa ablak, új épületet a Makszim Gorkij utcában. Az óvodások szép m űsorral kedveskedtek a megjelenteknek.
A tanügyi tanácsosok is elégedettek voltak az oktató-nevel ő munkával, ezt «ikгözte a korabeli jelentés.
1979/80. Az óvodás tagozatok kivételével a napközis tagozatok egész éven át
nyitva tartottak, az ügyeletet a Szép utcai és az Ohridi utcai épületekben szervezték
meg. A csoportok száma és összetétele is kissé változott. A Burány-sori óvodába kevés gyermek jelentkezett, így azt bezárták, és a kicsinyek a kevi gyermekkertben
nyertek elhelyezést.
Az intézmény újonnan megnyílt épületébe aBoros-óvodából áthelyeztek egy
csoportot. Két óvón ő: Nagy Mélykúti Borbála és Gajdos Júlia váratlan távozása miatt az egész tanév idején rettenetesen túlterheltek voltak az óvón ők. Helyettük a zentai
óvónők Bogarasba és Kevibe térités nélkül jártak dolgozni. Mindemellett még a megbetegedett kolléganđket is helyettesítették Zentán. Ennek ellenére az el őirányozott
munkatervet teljes egészében és szép eredménnyel teljesítették.
November 2-án a Makszim Gorkij utcai óvodások kedveskedtek hangulatos kis
előadással a már nyugállományban lev ő dolgozóknak. Az egész év a nemzetközi
gyermekévvel kapcsolatos megemlékezés jegyében folyt. Az óvón ők a szülőkkel és a
gyermekekkel karöltve gyermekjáték-kiállítást rendeztek az épületekben.
A gyermekszínjátszók szemléjén Kasza Piroska óvón ő csoportjával Grigor
Vitez Ogledalce c. darabjával szerb nyelven szép eredményt ért el.
Magyar nyelven Domány Mária óvón ő csoportjával Fark as Júlia Cica-mica és
Gere Katalin óvónđ csoportjával Tóth Eszter Kata és a hét törpe c. gyermekdarabokat bemutatva szép sikerrel szerepeltek. Ugyanezzel a gyermekdarabbal Gere Katalin
óvónđ és csoportja a becsei Májusi Ünnepi Játékokon plakettet és dicsér ő oklevelet
nyert.
Május 22-én az ünnepi akadémián Balanek Erzsébet óvón ő csoportjával magyar népi táncokat mutatott be nagy sikerrel. Mint minden évben, május 25-én az
óvodások ritmikus gyakorlatokkal szórakoztatták a közönséget a népkerti spo rt$lyán. Ebben az évben elhunyt Josip Broz Tito, és emiatt a tervezett ünnepségek jóval
visszafogottabbakká váltak.
Az év vége előtt az intézmény elnevezése ismét változott: Snežana -Hófehérke
Iskoláskor El őtti Nevelés és Oktatás Munkaszervezete Zenta.
1980/8 1 . A tanévet 38 tagozattal kezdtük, ebb ő125 magyar, 2 szerb és 1 I kétnyelvű volt, összesen 862 gyermeket ölelt fel. A személyzet száma 72,5. Egy igazgató, 1 pedagógiai vezető, 31 óvónő, 7 gyermekgondozónő, 10 egészségügyi nővér, 1
fútő, 1 sofőr, 1 közgazdász, 3 szakács, 3,5 felszolgáló, 1 mosбnđ, 11 takaritónő. Úgy,
mint eddig, az Ohridi és a Szép utcai napközik egész éven át nyitva tartottak, és az
óvónők látták el az ügyeletet.
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A Boros-óvodából a mások csoportot is áthelyezték a Makszim Gorkij utcai
épületbe, s ezzel a legrégibb óvoda ö rökre bezárta kapuit , átalakították lakóépületté, s
mint ilyen kitatarozva ma is fennáll.
Az óvodák teljes kapacitással , sőt néhol azon felül is m űködtek, és ahol csak
mód volt rá, bevezették a délutáni tagozatokat is. A konyhai személyzet számát is növelni kellett , mert itt készült az összes óvodáskorú gyermek részére az uzsonna is.
A nyugdíjas dolgozók részére az Ohridi utcai óvón ők és csoportjaik mutattak
be hangulatos műsort.
Két költő is ellátogatott intézményünkbe : nov. 25-én Domonkos István, dec.
16-án pedig Szűcs Imre mutatta be költeményeit.
Az amatđr gyermekszínjátszók szemléjén Gere Katalin óvónő és csoportja A
nyulacska harangocskája, Laufer Éva óvón ő és csoportja pedig a Nagytakarítás a
Napnál c. gyermekdarabok bemutatásával szép sikert ért el.
A Művelődési Ház színpadán rendezett nagyszabású Télapó-váráson Bottyán
Magdolna , Erdélyi Irén , Milenković Marija , Szabó Zsuzsanna , Omaljev Erzsébet,
Vein Piroska , Kajári Irén és Alagyi Irén csoportjukkal sikeresen léptek fel.
Május 5-én a városi közlekedési szemlén szerb népi táncokkal a Szép utcai,
magyar népi táncokkal a Vlada Tomanovi ć utcai óvodások szórakoztatták a közönséget.
1981/82. A tervezett 39 tagozat helyett 40 nyílt. Továbbra is m űködtek délutáni tagozatok , ahol erre mód volt . A napközis csoportok szombaton is nyitva tartottak,
ugyanis az óvónők ügyeletre voltak beosztva . A Szép utcai és az Ohridi utcai napközik ugyancsak az óvón ők ügyelésével egész éven át m űködtek . Az óvodás tagozatok
csak az első szombaton dolgoztak . A szülők é rdeklődése a kétnyelvű tagozatok iránt
megcsappant , számuk háromra csökkent . A foglalkoztatottak száma 79-re n őtt: 1
igazgató , 1 pedagógiai vezető , 33 ávónő , 8 nővér , 11 gyermekgondozó , 4 felszolgáló,
13 takarítónő , 1 beszerző , 1 sofőr, 1 mosónő volt alkahnazásban . A gyermekek szóina 979.
A környezetnyelv tanítására nagy súlyt helyeztek az óvón ők , s az ezzel kapcsolatos szemináriumi tapasztalatokat Szloboda Ilona óvón ő ismertette.
A szakaktíva tagjai serényen dolgoztak , ez alkalommal az anyanyelv oktatását
az óvodában dolgozták fel részletesen.
Az óvónők csoportjukkal megrendezték a hagyományossá vált m űsorokat. November 11-én a nagycsoportos óvodások részt vettek a katonák eskütételén a laktanyában , de ez nem zárta ki , hogy 16-án a kicsinyek nagy örömére ne látogassanak el
ismét oda . 1982. febr . 4-én a Munkásegyetemen A magyar gyermekirodalom él ő fája
c. könyv bemutatóján a Boris Kidri č , a Vlada Tоmanoу2ć és a Szép utcai óv оdásоk
néptáncokkal tették színesebbé a m űsort.
A nemzetközi nőnap alkalmával meghívták az intézménybe a volt n ői harcosokat: Judita Stambolić -Alarpićot , Simin B. Magdát , Srboslava Kovačevićet és a zentai
női harcosokat . A városházi fogadás után a Makszim Gorkij utcai épületben a gyermekek műsorral kedveskedtek a vendégeknek.
Május 25-én 600 óvodás szórakoztatta a Szeretet cím ű ritmikus gyakorlatokkal a sportpályán a közönséget.
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Az egész tanévben mozgalmas élet folyt minden téren A 36 Pajtás keretében A
képzelet szárnyán és a Selenitske palete c képzőművészeti versenyeken szép eredményeket értek el a zentai kicsinyek.
Az amatőr gyermekszínjátszók szemléjén Domány Mária óvón ő csoportjával A
kis kakas gyémánt félkrajcárja c. gyermekdarabot mutatta be, ugyanezzel a becsei
Ünnepi Játékokon dicsérő oklevelet nyert.
A tanügyi tanácsosok az elért eredménnyel elégedettek voltak, de megjegyezték, hogy a gyermekek nagy létszáma miatt lehetetlen lett volna kiemelked ően јб
eredményt elérni. Két óvónő Borbély Mária és Erdélyi Irén kiváló munkájukért di..

.

,

cséretben részesültek.

1982/83. A gyermekek óriási létszáma miatt még a tornatermeket is át kellett
alakítani csoportszobákká. A Szép utcai és Ohridi utcai épületekben egész éven át
folyt a tanítás. A tagozatok száma 40, ebb ől 10 napközis, 8 bölcsődés, 22 óvodás, 33
magyar nyelvű, 4 szerb nyelvű és 3 kétnyelvű. A gyermekek száma 1041. Így nem
csoda, hogy a 74, határozatlan időre felvett dolgozó mellett 11 ideiglenes is dolgozott.
A személyzet összetétele: 1 igazgató, 1 pedagógiai vezet ő, 40 óvónő, 9 egészségügyi
nővér, 4 felszolgáló, 12 gyemekgondozón ő, 9 takaritónő, egy гítő, egy beszerző, egy
sof&, egy mosónő, 3 szakács.
A Partizán utcai óvodában is nyílt új tagozat a már meglév ők mellett. A szakcsoportokban ennek ellenére élénken folyt a munka, különféle id őszerű, a gyermekek
nevelésével-oktatásával kapcsolatos témákat vitattak meg az óvón ők. Ebben az évben
a Boris Kidrič rakparti óvoda gyermekei és óvón ői látták vendégül a nyugdíjas dolgozókat.
Mint eddig minden november 11-én, a gyermekek ez évben is részt vettek a katonák eskütételén, majd 18-án is kellemes órákat töltöttek a katonákkal együtt a laktanyában.
A Művelődési Ház színpadán a Télapó-várás keretében felléptek a Bo ris Kidrič
rakparti és az Ohridi utcai óvón ők csoportjukkal.
Április 4-én a városi közlekedési szemlén Gine Katalin és Nagy Abonyi Piroska óvónők csoportjaikkal magyar, Kasza Piroska és Szloboda Ilona óvón ők csoportjaikkal szerb népi táncokkal tették színesebbé a m űsort. Ugyanezek a csoportok május l-én a Kioszkban, május 20-án az új egészségház megnyitóján szórakoztatták a
közönséget. Az ünnepi akadémián Borbély Mária és Čartогi ski Vera óvónők és csoportjuk léptek fel a M űvelődési Ház színpadán. A szokáshoz híven az ifjúság napján
az óvodások ritmikus gyakorlatokat mutattak be a népkerti stadionban.
A gyermekszínjátszó-csoportok szemléjén Gere Katalin óvón đ csoportjával a
Kecskére bízta a káposztát, Szabó Zsuzsanna és Omaljev Erzsébet óvón ők csoportjukkal pedig a Holle anyó c. gyermekdarabot mutatták be szép sikerrel. Ez utóbbi a
becsei Ünnepi Játékokon is szép eredményt ért el. Ebben az évben a kicsinyek szamára megjelent Meseország kapuja cím ű mesekönyvet Kaszás József, az Óvón őképző
Pedagógiai Akadémia tanára ismertette. Az oktató-nevel ő munkában sikerrel használható magyar nyelv ű könyveket ugyancsak ismertette.
Az 1983/84. tanévben 1121 gyermeket ölelt fel az intézmény 40 tagozaton.
Közülük 28 magyar nyelv ű, 3 szerb nyelvű, 8 kétnyelvű (3 éves korig), a napközik
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száma 3 tagozatra csappant. A dolgozók száma 91: 35 óvón ő, 11 egészségügyi n ővér,
14 szakmunkatárs, 28 technikai segédszemély, egy igazgató, egy pedagógiai vezet ő,
(Kókai Klára helyett Tбth B.Kk%ra), egy pedagógiaivezet ő-helyettes. A tárvény értelmében a gyermekekkel közvetlenül csak középiskolát végzett személyek foglalkozhattak, ők voltak a szakmunkatársak. Érdekes megjegyezni, hogy ezek sorában újra felbukkan annyi év után egy új „óvó bácsi" Tandari Ferenc személyében. A pedagógiai
vezető helyettese Bottyán Magdolna óvón ő lett. A csoportok óriási túlterheltsége szinte mit sem javult. Az év elején az 1978-ban született gyermekek beóvodázásával kapcsolatban gondok voltak, de ez végül is a Végrehajtó Bizottság döntése alapján megoldódott. A tanév közben Tornyoson a gyermekek kis létszáma miatt meg kellett
szüntetni a tagozatot, Bogarasban viszont újat kellett nyitni. A gyermekek óriási létszáma miatt az óvodás tagozatokon két m űszakban folyt a munka, de ennek ellenére
is csoportszobákká kellett átalakítani a tornatermeket.
A szakkáder összetétele jó, de elengedhetetlenül szükség lenne egy pedagógusra
és egy pszichológusra. A meglévő pszichológusnak Zekovi ć Evának szinte minden
idejét az iskolában kifejtett tevékenység foglalta le, így csak a gyermekek iskolaérettségét méze fel évente egyszer, a tanév végén.
Ebben az évben az óvón ők az óvodai bábozást - bábjátékokat tanulmányozták
behatóbban. Gere Katalin óvón ő A hatrongyosi kakasok, Omaljev Erzsébet és Szabó
Zuzsanna óvón ők A piszkos kismalac, Domány Mária óvón ő a Versenyfutás c. bábdarabokat mutatták be a témával kapcsolatban.
Új munkaformaként szakcsoport létesült a didaktikai és szemléltet ő eszközök
készítésére, és ennek keretében közösen állították el ő az óvónők a szükséges bábokat,
kellékeket. Fej ős Zsuzsa óvónő tartott beszámolót a bábszínház szerepér ől és feladatairól az óvodában. Szinte sorjáztak az érdekesebbnél érdekesebb témák: Virág Mária
óvónő Szехuális nevelés az óvodáskorban, Homolya Lujza óvón ő Játék és munka a
friss levegőn. A környezetnyelv tanításáról Csüllög Gizella óvón ő tartott bemutató
foglalkozást.
Jovan Jovanović Zmaj születésének 1.50. évfordulójáról Kasza Piroska óvón ő
emlékezett meg, és csoportjával még hangulatosabbá tette az el őadást. Ugyancsak ebből az alkalomból kiállítás nyílt a gyermekek rajzaiból, kézimunkáiból.
Ami eddig még nem volt gyakorlat, ett ől a tanévtől kezdve minden óvón ő a saját tagozatán évente egy-egy bábel őadást mutatott be a többi kollégan ő jelenlétében,
és a látottakat közösen megvitatták. A bölcs ődében dolgozó egészségügyi n ővérek részére a következő témákat ismertették: A gyermek lelki és testi sajátosságai, Az
egészségügyi nővér szerepe a gyermekkertekben -el őadó Nikoli ć Ibolya pedagógus.
A szabadkai Pedagógiai Központ új kezdeményezésére módszertani központok
létesültek a különböző városokban, településeken. Így Tornyoson Virág Mária óvón ő
vezetésével a testi neveléssel foglalkozó központ m űködött. Zentán Szloboda Ilona
óvónő vezetésével megalakult a kétnyelv ű oktatással kapcsolatos módszertani központ. A központok bemutató foglalkozásai igen látogatottak voltak, Vajdaság szinte
minden részéről jöttek az óvónők tapasztalatcserére.
A városi közlekedési szemlén Gere Katalin Óvón ő és Kasza Piroska óvón ő csoportjukkal magyar és szerb népi táncokat mutattak be.
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Az intézmény nyugállományban lev ő dolgozóinak a már szokásos m űsort a
Partizán utcai óvón ők rendezték.
Az iskolákkal, a tanítókkal folyó már hagyományosan jó együttm űködés keretében mint minden év végén a jövendđ elsős gyermekek most is látogatást tettek az
első osztályban.
1984/85. A városon kívül Tornyoson, Bogarasban, Keuben és Fels őhegyen ismét megnyílhattak a csoportok. Így a tagozatok száma 43, a gye гnekeké 1076. A
kétnyelvű tagozatok száma kissé megn őtt: 9-re. Magyar nyelven 30, szerb nyelven 4
tagozat működött. A foglalkoztatottak száma 92: egy igazgató, egy pedagógiai vezető, egy pedagógiaivezető-helyettes, 36 óvón ő, 15 szakmunkatárs, 10 egészségügyi n ővér, 28 technikai segédszemély.
Az ötéves gyermekek beóvodázása sok huzavona után csak úgy történhetett
meg, hogy a szül ők és a község fele-fele részben fedezték a költségeket. Különösen
túlterheltek voltak a Szép utcai, a Makszim Gorkij utcai és a Boris Kidri č rakparti
épületekben működő csoportok. Ez utóbbi azért, mert már évek óta késett egy új épület felépítése az ún. Homokon. A sz űkös anyagi helyzet ellenére a Makszim Gorkij utcai óvoda keretében sikerült felépíteni a központi mosodát s az meg is kezdte munkáját.
A szülők bevonásával társadalmi munkát szerveztek, és szebbé vará7solták az
udvarokat, fЫeg a Szép utcai és a Makszim Gorkij utcai épületek körül. A többi épület környékén is fák-bokrok ültetésével tették szebbé a már meglev ő udvarokat. Erre
nagy szükség volt, mert sajnos a helyzet nem változott, továbbra is folyt a két m űszakos tanítás és a tornatermeket csoportszobaként használták.
Az év folyamán sikeresen m űködött a képzőművészeti szakcsoport, melynek
keretében az óvón ők közösen készítették a bábjátékokat az egyes módszertani egységek feldolgozásával kapcsolatban. .
Az újvidéki televízió felhívására Borbély Mária óvón ő csoportjával sikeres m űsort mutatott be. Laufer Éva óvón ő csoportjával a Játék a vízzel és a víz tulajdonságai c. foglalkozást mutatta be a televízióban.
A gyermekszínjátszás terén Domány Mária óvón ő csoportjával A kis kakas
gyémánt félkrajcárja c. gyermekdarabot, Virág Mária óvón ő pedig a Búzavіrág című
bábjátékot mutatta be.
A stafétaváráson az eddigi hagyományt megtörve Čartorižski Vera és Süveg
Melinda óvónők csoportjukkal mode rn táncok bemutatásával lepték meg a közönséget. Az intézmény nyugdíjasait a József Attila utcai óvón ők és csoportjuk szórakoztatta.
Az egész évre jellemz ő volt a felszabadulás 40. évfordulójának ünneplése, így
az óvodás csoportok szinte leírhatatlanul sokszor szerepeltek az ezzel kapcsolatos rendezvényeken. A laktanya katonáival nagyon szorossá vált a kapcsolat, már évek óta
zenekíséretükkel mutatták be az óvodások népi táncaikat a különféle rendezvényeken.
Az év végén a népkerti stadionban a középs ő és nagycsoportos óvodások Éljen a szeretet címen szép ritmikus gyakorlatokat mutattak be.
1985/86. Ezt az iskolaévet meglehet ősen nehéz körülmények között kezdte a
munkaközösség Hosszú huzavona után ez már szinte megszokott az ötévesek
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bебvodázása végre megoldódott , é s a gyermekek szeptemberben átléphették az óvoda
küszöbét . A tervezett csoportok túlterheltekké váltak . Az intézmény befogadóképessége 800 gyermek , ehelyett 1032 gyermek szorongott a tagozatokon . De hogy a baj
még nagyobb legyen , a szakmunkatársak számát is jócskán lecsökkentették. Ez a
megoldás rossznak bizonyult, mert a dolgozák emberfeletti munkájuk végzése miatt
gyakran betegeskedtek , és ilyenkor még össze is kellett vonni az amúgy is túlzsúfolt
csoportokat . A foglalkoztatottak száma 80-ra csökkent , 32 óvónő , 10 egészségügyi
nđvér , 11 szakmunkatárs , 24 technikai segédszemély , 1 igazgató , 1 pedagógiai vezető, 1 pedagógiaivezető-helyettes alkották a kollektívát.
Az óvónők lelkesedése azonban szinte kifogyhatatlan , mert állandóan azon
munkálkodtak a szülőkkel vállvetve , hogy mind szebbé tegyék a gyermekek környezetét. A sok rossz mellett a jó az, hogy a tornatennek ismét testnevelésre szolgáltak,
nem csoportszobák többé . Igaz, a Boris Kidrič rakparti óvodából a Szép utcai és a
Makszim Gorkij utcai épületekbe áthelyezett gyermekek szülei bizony elégedetlenek
voltak . Az intézmény egész éven át m űködött a szokásos módon . A napközis tagozatokon szombatonként az ügyeletet továbbra is az óvón ők látták el.
Az óvónők ebben az évben is arra törekedtek , hogy minél több audio-vizuálís
eszközt szerezzenek be. A régi agyonhasznált magnetofonok helyett kazettofonokat
vásároltak. Különösen nagy újítást jelentettek a vetít őgépek és az új diafilmek, főleg a
matematika oktatásával kapcsolatban a diapozitivek pedig különféle oktatási területekről Az így vásárolt eszközök ellenére a nonnatívum el őírása szerinti követelményeknek szinte egy tagozat sem felelt meg.
Ebben az évben az oktató nevelő munkában sarkalatos váltоzást diktált az új
program , teljesen új alapokra helyezve a gyermekekkel való munkát . Ennek előírásai
meglehetđsen szokatlanok , s ezért még szorosabbá vált az együttm űködés a módszertani központok között . Ugyancsak igyekeztek segítséget nyújtani az e célból rendezett
előadások és bemutató foglalkoaások is. Az új program rengeteg újdonságot, másságot, a tervezésnek teljesen új módját irányozta el ő.
Hála az óvónők lelkes munkájának az óvodások szinte minden rendezvényen
részt vettek . Így a 3ó Pajtás keretében rendezett versenyen , valamint a Selenitske
palete című hagyományos képzőművészeti pályázaton is.
A becsei Ünnepi Játékokon Szórád Anna és Om .aljev Erzsébet óvónők csoportjukkal képviselték az intézményt . Szloboda Ilona óvónő hangulatos rádióelőadást
adott a Télapó-várással kapcsolatban , és ezután sorjáztak a televíziós szereplések a
Gyere velem óvodába! c . gyennekműsor keretében . Borbély Mária óvón ő csoportjával a hadsereg napja alkalmával rendezett m űsort , SzlobвΡda Ilona csoportjával és
Andruskó Károly grafikusművésszel közösen képzőművészeti foglalkozást mutattak
be. Domány Mária csoportjával a kórházba látogatott, Pataki Margit Iva čić Magdolna fogorvossal a fogak ápolásának fontosságát ismertette . Csüllög Gizella csoportjával bizonyságot tett arról, hogy a képzőművészeti nevelés keretében milyen szépen
együtt lehet működni a művészekkel . A leghangulatosabb tévém űsort Kopasz Zsuzsa
óvónő készítette a révkapitányság segítségével egy tiszai hajóút keretében bemutatva
folyónk szépségét . Azt hiszem , mondani sem kell, mekkora élményt jelentett a gyermekeknek is a hajókázás.
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A nyugdíjasok köszöntése és egyben búcsúztatása a Szép utcai épületben volt.
A rengeteg elfoglaltság mellett az óvón ők továbbra is tökéletesítették tudásukat
a bábozással kapcsolatban, és ezzel együtt a képz őművészeti neveléssel kapcsolatos
ismereteiket is bővítették. A szűkös anyagi körülmények és a túlterheltség ellenére az
óvónők kitartóan dolgoztak saját továbbképzésükön, ezt fóleg az új program bevezetése tette elengedhetetlenül szükségessé. Élénk munka folyt a módszertani központokban is, és az új program szellemében bemutatott foglalkozásokon alkalom nyílt a tapasztalatcserére és az egyes oktató-nevel ői kérdések megvitatására.
A kapcsolat az iskolákkal már nem olyan szoros, mint azel őtt, a tanítók és óvónők nem tartottak közös megbeszéléseket, de a leend ő elsősök továbbra is látogatást
tesznek az iskola els ő osztályában, és így egy kis ízelít őt kapnak arról, hogy mi is vár
ott rájuk.
1986/87. Ebben a tanévben 7 bölcs ődés, 14 napközis és 11 óvodás, összesen
32 tagozat működött körülbelül 1000 gyermeket ölelve fel. A város területén 7, a településeken 4 épületben folyt a munka. A Homokon végre 150 fér őhellyel megnyílt
az új épület.
A Partizán utcai óvoda viszont bezárta kapuit, lakóépület lett. Az anyagi eszközök hiánya miatt az óvodás csoportok csak a hatéves gyermekeket ölelték fel. Sajnos így az ötévesek beóvodázatlanul maradtak a szül ők óriási elégedetlenségét kiváitva.
Ebben az évben talán az eddigieknél is jóval nagyobb megszorítást hajtott végre az intézmény, mert habár az ún. Homokon levő épületben megkezdődött az oktatónevelő munka, és szükség lett volna még 10 személy felvételére, ez anyagi okok miatt
nem történt meg. Emiatt a dolgozók nagyon nehéz körülmények között látták el munkájukat, már többet nem lehetett t őlük elvárni.
Az épületek közül a Szép utcait tatarozták teljes egészében, kisebb javításokat
a Bo ri s Kidrič rakparti és a Vlada Tomanovi ć utcai épületeken is el kellett végezni.
A nevelő-oktató munkában még mindig kissé szokatlan és új volt a tematikus
tervezés. 0 t kísérleti csoportban alkalmazták egyel őre teljes egészében, a többi tagozatokon fokozatosan vezették be. Az igazság az volt, hogy az új módszer alkalmazására sajnos nem voltak meg a feltételek sem a létszám, sem a tagozatok felszereltsége
terén, ezért szélesebb kör ű alkalmazására csak a munkakörülmények alapos javításával és az audio-vRzuális eszközök számának gyarapításával kerülhetett volna sor. A
módszertani központokban el őadások és bemutató foglalkozások keretében ismertették az óvónőkkel az új módszereket.
A bölcsődés tagozatokon dolgozó egészségügyi n ővérek talán még az óvón őknél is nagyobb segítségre szorultak az új program alkalmazásában. F őleg a pedagógiai dokumentáció vezetése vált igen bonyolulttá, és bizony a gyermekekkel való nyolcórás oktató-nevel ő-gondozói tevékenység mellett erre nagyon kevés id ő maradt, s ez
állandó vita tárgyát képezte.
Ebben az évben egész rendezvénysorozattal ümmepelték meg az óvodák fennállásának 120. évfordulóját. Az els ő ilyen ünnepségre a homoki létesítmény megnyitóján került sor, amelyen Kasza Piroska és Szloboda Ilona óvón ők csoportjukkal népi
táncokat mutattak be.
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Az új épületben 1-7 éves korig kaptak helyet a gyermekek. A környéke viszont
rendezésre szorult, így a gyermekek mozgásigényét némileg az alagsorban lev ő tornateremnek kellett kielégítenie, csakhogy annak igen nagy fogyatékossága, hogy oszlopokra épült, s emiatt áttekinthetetlen, kissé nehéz o tt testnevelési foglalkozásokat
szervezni. Akusztikája is rossz, tehát hiába térséges, m űsorok rendezésére sem a legalkalmasabb. Ez csupán azzal magyarázható, hogy eredeti rendeltetése szerint óvóhelynek szánták.
A tanév folyamán az óvón ők csoportjukkal megtartották a már hagyományossá vált műsorokat, de ezeken kívül szinte minden rendezvényen, községi megmozdulásokon, helyi közösségek, különféle munkaszervezetek ünnepségein kellemes színfoltként szerepeltek, táncoltak a gyermekek. A hagyományokhoz híven év végén a nagycsoportos óvodások és óvón őik látogatást tettek az iskola els ő osztályában.
Mivel az értelmi fogyatékos gyermekek száma sajnos mindinkább n őtt, ezért az
óvónők indítványozták, hogy velük szakember, defektológus foglalkozzék külön tagozaton. Erre nem került sor.
1987/88. Az oktató-nevel ő munka 11 épületben (7 Zentán, 4 azon kívül),
Zentán 8 bölcsődés, 17 napközis és 8 óvodás, Fels őhegyen és Tornyoson 1-1 napközis és 1-1 óvodás, Keviben és Bogarasban 1-1 óvodás, összesen 41 tagozaton folyt
980 gyermeket ölelve fel. A személyzet száma 75, ebb ől 1 igazgató, 1 igazgatóhelyettes, 1 pedagógus, 8 egészségügyi n ővér, 37 óvónő, 8 szakmunkatárs és 19 egyéb dolgozó. Az adminisztrációt és a pénzügykezelést az iskolaközpont látta el.
Az 1985 óta érvényben levő oktató-nevelő program továbbra is óriási feladatokat rótt az óvón őkre és az egészségügyi n ővérekre egyaránt. Sajnos az új feladatok
megvalósításához korántsem voltak meg a feltételek sem a gyermekek létszámát, sem
a tagozatok felszereltségét illet ően.
A szakaktívák gyűlésein az óvónők oktató-nevelő munkájuk tervezésében a
"Játszunk, felfedezünk, alkotunk" jelmondatot tartották szem el őtt. E cél megvalósítása érdekében sokat kellett tartózkodni a természetben, játékokat szervezni a víz, a levegő, a hang stb. tulajdonságainak a megismerésére.
. Az egészségügyi nővérek aktívájának a keretében továbbra is az új program
tartalmával ismerkedtek, tapasztalatcserére gy űltek össze a szabadkai, adai, kanizsai,
becsei, topolyai egészségügyi nđvérekkel, és bemutató foglalkozásokat, megbeszéléseket tartottak.
Ugyancsak ezt acélt szolgálták a szabadkai és az újvidéki Pedagógiai Intézet
és a szerbiai Pedagógiai Központ szervezésében megtartott különféle szemináriumok
és megbeszélések. A módszertani központok keretében is serényen folyt a munka bemutató foglalkozások és megbeszélések keretében. Az óvón ők már szinte elmaradhatatlan marxista politikai továbbképzése is folytatódott. Az intézmény falain belül a
hagyományos ünnepeket - gyermekhét, a város felszabadulása, a köztársaság napja, a
hadsereg napja, aTélapó-várás, a n őnap, május 1. -ünnepelték meg.
Ezenkívül a M űvelődési Ház színpadán rendezett Télapó-váráson a Szép utcai
óvodások szórakoztatták a közönséget. Május 1-én a Boris Kidri č rakparti óvodások
néptáncában gyönyörködhettek a nézők. A stafétaváráson a Vlada Tomanovi ć utcai
óvodások friss csárdásaikkal szinte magukkal ragadták a közönséget. Május 25-én a
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népkerti sportpályán az óvodások ritmikus gyakorlataiban gyönyörködhetett a közönség. A becsei Ünnepi Játékokon szintén képviseltette magát az intézmény. Júniusban
a palicsi állatkerbe látogattak el a gyermekek. A Jó Pajtás, az Újvidéki Rádió és Televízió összes gyermekm űsoraiban is részt vettek az óvodások. A nagycsoportosok a
közlekedési szemlén szerepeltek szép sikerrel. A gyermekek képz őművészeti alkotásaikkal részt vettek a Képzőművészeti Központ és a belgrádi Repül őszövetség szervezésében megrendezett képzőművészeti kiállításokon is.
A nagycsoportosok év végén szisztematikus orvosi vizsgálaton estek át, és ez
alkalommal megkapták a szükséges véd őoltásokat is. Az iskolába indulók ugyancsak
látogatást tettek az els ő osztályokban, a tanév végén pedig kedves m űsor keretében
búcsút vettek az óvodától.
1988/89. A nevelő-oktató munka 11 épületben folyt, beleértve Bogarast, Tornyost, Kevit és Felsőhegyet is. Az intézmény 847 gyermeket ölelt fel 33 tagozaton,
amelyek közül 7 bölcsőde, 15 napközi és 11 óvodás csoport volt. Újdonságnak számított, hogy Felsőhegyen napközis csoport nyílt, és az épületbe bevezették a központi
fűtést, akárcsak Zentán a József Attila utcai létesítménybe is. A többi épületben szükség szerint végeztek kisebb-nagyobb javításokat. Így Keviben megjavították a
vizesgócot..
A Szép utcai épület külsejét tetszet ősebbé tette a lapos tet ő átalakítása hagyományos, ferde tetővé. Ugyancsak ebben az épületben megkezdték az új irodaközpont
létesítését, amit az óvodák újabb átszervezése tett szükségessé. Az év végét ől ugyanis
az Általánosiskolai Központ csak meghatározott tevékenységeket (jogi, zárszámadási
és fordítási szolgáltatásokat) lát el a gyermekkert számára, s ez is csak átmeneti állapot, mert a továbbiakban a gyermekintézménynek teljesen önállóan kell tevékenykednie. A sajnálatos csak az volt ebben, hogy a sok huzavona után utólag felépített tornaterem esett áldozatul. Az építkezés folyamán a gyermekek nem egyszer a mellékhelyiségek közelében voltak kénytelenek étkezni, nem is beszélve arról hogy a tornateremből kiszorult gyerekeknek szinte minimálisra csökkent a mozgásterük.
Újabb sajnálatos esemény is történt, mert december 1-én az általános iskola
követelésére a Boris Kidri č rakparti csoportokat áthelyezték a Homokon lev ő új épületbe a»al, hogy az így üresen maradt létesítményben a túlzsúfolt November 11. iskola nyit tagozatokat. Erre nem került sor, az épület üres maradt.
Az egészségügyi nővérek és óvónők legfóbb feladatukat, az oktató-nevel ő munka megszervezését most már teljes egészében az új program követelményei szerint látták el.
Hála a gyermekvédelmi és oktatási érdekközösségt ől kapott, részben pedig az
intézmény saját anyagi eszközeinek, a tagozatokon szinte teljesen megjavultak a munkafeltételek. Sikerült sok didaktikai eszközt, játékot, képeskönyvet, audio-vizuális
eszközt vásárolni minden épület részére.
A szabadkai Pedagógiai Központ sze пvezésében az óvón ők szemináriumokon
vettek részt az új program alkalmazásával kapcsolatban, és az így szerzett tapasztalatokkal gazdagodva rengeteg kreativitást vittek be mindennapi munkájukba. A szül őkkel való együttm űködés is nagyon jó volt, a Nyitott ajtó évente kétszer megrendezett
foglalkozásai nagyon látogatottak voltak.
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A tagozatokon a hagyományokhoz híven az óvón ők csoportjukkal együtt megiennepelték az Arany őszt, a Télapó-várást, a n őnapot, elbúcsúztak az iskolába indulóktól. S mint minden évben, a nagycsoportos gyerekek látogatást tettek az els ő osztályban.
Szinte minden községi rendezvényt, megmozdulást kedvesebbé varázsoltak a
gyerekek és az óvón ők. Kedves színfoltot jelentettek a helyi közösségek, különféle
munkaszervezetek rendezvényein is.
Májusban az óvónők Macedóniában Negotinóban szaklátogatáson vettek
részt, és erről a kirándulásról nagyon szép élményekkel tériek haza.
Az 1989/90. tanévre vonatkozóan az iskoláskor el őtti nevelés végletes ideologizálásának illusztrálására idézzük az Évkönyv vonatkozó bejegyzését: „Tovább fejlődött és tökéletesedett az önigazgatás a munkaszervezetben a kollektíva tagjainak
közvetlen részvételével az összes kérdésekre, a munkaszervezet életére, munkájára,
a szakmai őrigazgatási szervekés küldöttek munkájára vonatkozó döntések meghozatalában. Tovább ápoltok a felszabaditó háború vívmánvait, fejlesztették a szocialista hazaszeretetet, és minden tevékenységben a dolgozók marxista ideológiai kép,

zésén fáradoztak. "

Az intézmény évről évre állandó , ;racionalizálásra" kényszerül, agyaz 1987 óta,
a homoki létesítmény megnyitásával elengedhetetlenül szükség lett volna még 10 dolgozóra az oktató-nevel ői. tevékenységben, de ez a megszorítások miatt nem történhetett meg. Ezt a hiányosságot a munkaid ő és a munkafeladatok átcsoportosításával
igyekeztek pótolni - kevés eredménnyel.
A tevékenységet 11 épületben, 36 tagozaton 88 foglalkoztatott látja el: 1 igazgató, 1 iga7gatóhelyettes, 42 óvón ő, 10 egészségügyi nővér, 19 segédszemély, 2 mosónő, 1 fűtő, 6 adminisztratív dolgozó, 1 sofőr, 1 raktáros, 1 szakács és 3 kisegít ő. A
gyermekek létszáma 950.
Az év elején örvendetes eseményként a homokra kiköltöztetett csoportok újra
elfoglalhatták régi helyieket a Boris Kidri č rakparti épületben. Ebben az évben Tornyoson és Felsőhegyen megtört a jég, az óvodás tagozatok mellett napközisek is nyíltak. A Vlada Tornanovi ć utcai épületet kivéve az összes épületek homlokzatát kijavították.

Sajnos intézményünkben a gyermekek létszáma még mindig j бcskán a törvény
által előirt felett volt minden tagozaton. A felszerelés is gyér, a normatívum szerint
rengeteg a kívánnivaló, főleg az audio-vizuális eszközök terén (öt új gramofonos ndió, 2 grafoszkóp, 7 vetít őgép és 3 harmonika kellene). A didaktikai eszközök terén
sem jobb a helyzet.
Tíz csoportszobában a szőnyegeket is újítani kellene, de az ételt szállíts autó is
nagyon rossz állapotban van. Ugyancsak óriási a hiány a Rostfrei-edények és az ágynemű tekintetében is. Ezek már évek óta szinte állandóan vándoroltak a gyerekek létszámától függően egyik épületből a másikba.
A nehéz körülmények ellenére az óvón ők lelkesedése lankadatlan. Mint eddig
minden évben; most is megtartották az összes hagyományos óvodai ünnepséget, nem
hagyva ki az állami ünnepekr ől való megemlékezést sem. Minden megmozduláson,
előadáson táncokkal, különféle m űsorokkal vettek részt.
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Habár erre a feltételek korántsem voltak meg, t вΡvábbra is az új program követelményeinek megfelel ően tervezték és látták el az oktató-nevel ői munkát óriási erőfeszítések árán.

Allandóan ápolták a jó kapcsolatot a szül őkkel, a pszichológussal.
A könyv megszerettetése céljából ellátogattak a városi könyvtárba. Az új program előírásai szerint általában arra törekedtek, hogy a gyermekek minél jobban megismerjék és megszeressék a környezetüket. A tevékenység megszervezésében f őleg a
gyermekek szabad akaratát tartótták szem el őtt.
Év végén a nagycsoportosok ellátogattak az els ő osztályba, majd ünnepélyes
keretek között еlbúcsúztak az óvodától.
Ez az iskolaév kissé ziláltan múlt el az igazgatóválasztás körüli sok huzavona
miatt. Végül is az év folyamán az igazgatói munkakörre kiírt pályázatra az intézmény
tanácsa a május 17-én megtartott ülésén Botigán Magdolna óvón ő kinevezését hagyta
jóvá. Így 1990. június 18-tól ő került az intézmény élére.
Az 1990/91. évet már az iskolaközponttól teljesen elszakadva kezdte meg az
intézmény Hófehérke Iskoláskor El őtti Nevelés és Oktatás Munkaszervezete elnevezéssel. Az igazgatóság a Szép utcai épületbe költözött át. Az oktató-nevel ő munka 11
épületben folyt, ebb ől 7 Zentán, 1 Felsőhegyen, 1 Keviben, 1 Tornyoson és 1 Bogarasban működött.
Az épületek teljes egészében megfeleltek az egészségügyi követelményeknek. A
Makszim Gorkij utcai épületet rákapcsolják a városi gázfiítésre.
Az intézménynek 89 dolgozója volt, közülük 47 óvón ő, 6 egészségügyi nővér,
5 szakmunkatárs, 4 tisztvisel ő, 1 igazgató, 25 technikai segédszemély. Annyi év után
végre pedagógust is alkalmaztak Bálizs Jutka személyében. Zentán a 32 tagozat közül 6 bölcsőde, 20 napközi, 6 óvodás csoport, Fels őhegyen és Tornyoson egy-egy
napközis és egy-egy óvodás, Bogarasban és Keviben pedig egy-egy óvodás csoport
működött. A gyermekek tagozatonkénti átlagos Iétszama 25. 26 csoportban magyar,
3-ban szerb és 9-ben két nyelven folyt a tanítás
Különösen nagy súlyt fektettek az új program ált аl előirt újítások bevezetésére,
alkalmazására, a gyermekek önállóságának féjlesztésére, a közlekedéssel kapcsolatos
alapfogalmak elsajátítására. Munkájukban az óvón ők, ahol csak alkalom nyílt erre,
az új audio-vizuális eszközöket használták, és a legújabb módszereket alkalmazták.
Továbbképzésük céljából szeminárium оkon vettek részt a szabadkai Pedagógiai Központ és Vajdaság AT Iskoláskor El őtti Intézményei Közösségének szervezésében. Tovább ápolták az együttm űködést Óbecsével, Adával, Kanizsával, Topolyával,
Szabadkával és Újvidékkel. Az intézmény falain belül élénk munka folyt a szakcsoport és a tantestület gy űlésev і. A pedagógussal és pszichológussal szoros, eredményes
volt az egуi ttműködés. Az óvónők most már teljesen az új program szellemében szervezték oktató-nevel ő munkájukat.
A szülőkkel is szoros volt az együttm űködés, a szülői értekezlet minőségét
nagyban emelte apedagógus-pszichológus és gyermekorvos el đadásainak beiktatása.
A nyitott napok a szül ők részére a szokásos módon zajlottak Ie, és igen látogatottak
voltak.
A hagyományokhoz híven a tagozatokon megünnepelték a szokásos ünnepeket.
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Az intézmény falain kívül ebben az évben is nagyon gazdag volt a tevékenység.
A gyermekek munkáikkal a gyermekrajzpályázaton (Ikarusz tolla, Selenitske palete)
a Jó Pajtás, a Zeka, a 7 Nap, a Mézeskalács szervezésében vettek részt. Október 21én a Művelődési Ház színpadán az Arany ősz ünnepségen Domány Mária, Hajnal Erzsébet, Kopasz Ildikó és Alagyi Irén óvón ők szerepeltek csoportjukkal. December 22én a laktanyával kđzđs ünnepséget szerveztek. A 34. becsei Ünnepi Játékokon
Sihelnik Éva óvónő és csoportja képviselte intézményünket Tersánszky Józsi Jen ő
Művész Laci az erdőben c. dramatizációjával. Süveg Melinda óvón ő és győztes csoportja a közlekedési szemlén vett részt. Hogy minél hamarabb megszeressék a könyvet, az óvónők szokás szerint a gyermekekkel ellátogattak a k đnyvtárba, esztétikai érzékük fejlesztése céljából pedig a képkiállítást tekintették meg. Júniusban Palicson
megnézték az állatkertet, Zobnaticára és Belgrádba ellátogattak a Delfiniádára. Az év
végén vidám karneválon vonultak fel a gyermekek 3-7 éves korig szebbnél szebb és
ötletesebb jelmezekben. A szakcsoportok keretében serényen folyt a munka. Sab ђić
Vukosava és Alagyi Irén csoportjukkal Mun ćan Ljubica kikindai tanügyi tanácsos jelenlétében zenei nevelésb ől, Tóth Bojnik Klára és Imrics Csilla csoportjukkal pedig a
beszédkészség fejlesztéséb ől tartottak bemutató foglalkozást. Az utóbbin Fazekamé
Uglár Katalin zrenjanini t anügyi tanácsos volt a vendég.
A társadalmi szervekkel különösen szoros és jó volt az együttm űködés. A helyi
közđsségekkel, az iskoláskor el őtti nevelés és oktatás alapjával, az egészségházzal, a
Művelődési Házzal, a szabadkai Pedagógiai Központtal, az Erd őtelepítők Szervezetével, a Vöröskereszttel, az Autós-Motoros Szövetséggel, a zrenjanini Pedagógiai Központtal, a Pedagógiai Akadémiával, a kikindai és más városokban lev ő
gyermkkertekkel egész Vajdaság területén szoros kapcsolatot tartottak fenn.
E sorok írója örömmel vette észre, hogy új fejezettel b ővült az év végi jelentés:
a könyvtárról szólóval. Eszerint az összes létesítményben mintegy 2000 könyv v an , és
állandóan e szám növelésére törekszenek. A szaklapok közül rendszeresen érkeztek a
Misai, az Instruktor, a Prosvetni Pregled, a Predškilsko Dete, a Porodica i Dijete, az
Oktatás és Nevelés, a Dörmög ő Dömötör, a Mézeskalács és az Óvodai Nevelés.
Az év végén az általános iskoláktól az intézmény az 1988-ban a Homokon létesített konyhát a személyzettel együtt teljes egészében átvette.
1991/92. A JSZSZK széthullása és a többpárti választások lebonyolítása után
az iskoláskor el őtti intézmény az újonnan létrejött helyi önkormányzat hatáskörébe
került, amely mindent megtett azért, hogy a volt Jugoszlávia területén folyó háborús
cselekmények következtében bevezetett gazdasági embargó káros hatását némileg
enyhítse, és az intézmény munkáját továbbra is lehet ővé tegye. A tanítás 11 épületben, kđzülük Zentán 7 -ben, Felsőhegyen, Keviben, Tornyoson és Bogarasban 1-1-ben
folyik. Az épületek megfeleltek az egészségügyi követelményeknek.
A Szép utcai épület tet őterében létesített tornatermet átadták rendeltetésének.
A 92 dolgozó közül 43 óvónő, 12 egészségügyi nővér, 1 pedagógus, 1 igazgató, 5 tisztvíselő és 30 technikai dolgozó volt. A 38 csoport közül Zentán 22 napközis,
6 bđlcsődés és 4 óvodás tagozat m űködött, Felsőhegyen és Tornyoson 1-1 napközis és
óvodás, Bogarasban és Keviben 1-1 óvodás csoport. 26 tagozaton magyar, 4-en
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szerb, 8-ban két nyelven folyt az oktató-nevel ő munka. Összesen 987 gyermeket ölelt
fel.
Az intézmény a m űködéséhez szükséges anyagi eszk đzöket a községi képvisel őtestület költségvetéséb ől, a gyermekvédelmi érdekközösség eszközeib ől és a szülők
szolgáltatás utáni befizetéséb ől fedezte. A családi pótlékban részesül ő gyermekek és a
harmadik gyermek a családban a fizetés alól teljes mértékben mentesült. A többiek
vagyoni cenzus szerint 50, 70 és 100% arányban vettek részt a szolgáltatás költségeinek fedezésében.

Az oktató-nevel ő munka a gyermekekkel gazdag és sokoldalú volt. A mindennapos munkában továbbra is az új program feladatainak megvalósítására helyezték a
fd hangsúlyt. Az óvónők szakaktívája keretében serény munka folyt. Az iskoláskor
előtti intézmények dolgozóinak belgrádi találkozójáról és a szerbiai pedagógusoknak
a szabadkai Pedagógiai Központ keretében megszervezett XVII. találkozójáról ismertették a jelentéseket.
Szeptemberben a Szép .utcai épületben a szabadkai Pedagógiai Központ
egуцttműködésével szemináriumot tartottak Érzékelési és mozgási tevékenységek a
bölcsődében címmel. Jelen voltak Slavica Kosti ć tanügyi tanácsos, Dijana Štark újvidéki pedagógus, valamint az adai, óbecsei, csókai, kanizsai egészségügyi n ővérek és
óvónők. Ugyancsak ebben a hónapban a homoki épületben Slavica Kosti ć és Szám
Olga magiszter részt vettek a szakcsoport gy űlésén, és ismertették az intézményben
tett látogatásokról készült jelentést. Szám Olga magiszter ismertette észrevételeit a
szerbhorvát és magyar nyelv mint a környezet nyelve tanításával kapcsolatban. Szeptember folyamán Szabadkán Alkotó játékok cím ű szemináriumon vettek részt az óvónők. December 7-én Szabadkán A gyermek és a m űvészet című előadás meghallgatása után az óvónők megtekintették a gyermekmunkák kiállítását. 1992. május 9-én a
Klincijada ünnepélyes megnyitójáról Szabadkán az óvón ők sok új élménnyel, tapasztalattal tértek haza.
Ebben az évben a kiscsoportos óvón ők közül Tóth Ibolya A postás c. foglalkozást, Nagy H. Ella pedig A lepke c. foglalkozást mutatta be. Turu Éva a baromfiudvar lakóival ismertette meg az óvodásokat. Újdonság, hogy ezek a foglalkozások
videokazettán újra lejátszhatóak, így mind az óvón ők, mind a gyermekek többszőr is
megnézhették, és elmondhatták észrevételeiket.
Tót Ibolya óvónб továbbra is a kétnyelv ű oktatás kísérleti tagozatát vezette. Az
év folyamán a szül ői értekezletek mellett a szül ők által igen látogatottak voltak a
gyermekpszichológus el őadásai is.
A Gyermekbarátok Egyesületével egész éven át szoros volta az együttm űködés
különféle versenyek és el őadások szervezésében.
Ebben az évben egy újítást is bevezettek: Mesesarok címmel havonta egyszer
délután a beóvodázatlan gyermekek részére bábjátékot, mesét mutattak be az óvón ők.
A gyermekeknek alkalmuk nyílt Ferenci Jen ő újvidéki színművésszel megismerkedni,
aki bevonta őket különféle mókázásokba. A tavaszi futóversenyen is részt vettek a
gyerekek, és májusban „Line"-val a homoki épületben hetente kétszer rekreációt szerveztek a gyermekeknek.
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A becsei Ünnepi Játékokon a tornyosi Homolya Gizella óvón đ és csoportja
Balogh Beatrix Varázstarisznya c. gyermekdarabjával képviselte az intézményt.
Júniusban Palicsra látogattak el a gyermekek, és ahol. még eddig nem voltak, a
becsei ménest is megnézték. Június végén a nagycsoportosok ellátogattak az els ő osztályba, majd ünnepélyes keretek között elbúcsúztak az óvodától.
Az Iskoláskor el őtti és Általános Oktatási Alap, valamint a Gyenmekekr ől Való Táгsadalmí Gondoskodási Alap segítséget nyújtott az arra rászoruló gyermekek elhelyezésében és ellátásában.
1992/93. A tanév elején a fennálló törvényes rendelkezésekkel összhangban a
községi képviselő-testület meghozta az iskolásko г előtti intézmény megalapításáról
szóló határozatot, m еgválasztották az igazgató szerveket, és 1992. október 22-én az
igazgatót is Zámborszky Ibolya személyében. Kinevezték az igazgató és ellen őrző bizottságokat. Az igazgató bizottság meghozta az alapszabályt, szabályzatot a munkafeladatok és munkakđгбk szisztematizációjá гól, a leltáгozásгól, és kinevezte a gyermekeket felvevő bizottságot. Az ellen őrző bizottság a pénzügykezelést kísérte figyelemmel.
Továbbra is arra törekedtek, hogy lehet őleg minden hatéves gyermeket beóvodázzanak, és hogy a csoportokban a gyermekek azonos korosztályúak legyenek.
A törvénnyel összhangban a bölcs ődében az egészségügyi n ővérek fokozatosan

átvették a munkafeladatokat az óvón őktől.
Sajnos, a rossz gazdasági körülmények miatt a tervezett audio-vizuális és didaktikai eszközöket nem á11t módjukban beszerezni.
A Homokon a konyha mellett kialakítottak egy raktárhelyiséget az élelmisze гek
higiénikus tárolására, és felvettek egy raktárost. A Vlada Toma оvić utcai épületbe
bevezették a gázfűtést. A József A tt ila utcai épületbe bevezették a telefont, és a Szép
utcai épületbe is új telefonvonalat szereltek be.
Az oktató-nevel ő munka 11 épületben (7 Zentán, 4 Zentán kívül) folyt. Az
épületek megfeleltek az egészségügyi követelményeknek. A 37 tagozat 878 gyermeket
ölelt fel, Zentán 21 napközis, 6 bölcsődés, 4 óvodás, Felsőhegyen és Tornyoson 1-1
napközis és óvodás, Keviben és Bogarasban 1-1 óvodás csoport működött; 25 magyar nyelven, 4 szerb nyelven, és 8-ban két nyelven folyt a tanítás. A személyzet száma 76: 36 óvónő, 11 egészségügyi nővér, 4 tisztviselő, 1 pedagógus, 1 igazgató, 26
technikai dolgozó.

A Homokon levő két bölcsődés tagozatot a gyermekek kis létszáma miatt már
az év elején össze kellett vonni, 1993 februárjában pedig Tornyoson a napközi helyett
óvodás tagozatot kellett nyitni.
Az anyagi eszközöket és a dolgozók személyi jövedelmét a községi képvisel őtestület a költségvetésb ől biztosította. A szül ők anyagi helyzetükhöz mérten já гultak
hozzá a szolgáltatás költségeihez. A köztársasági alap a családban a harmadik és negyedik gyermek, valamint a családi pótlékban részesül ő gyermekek költségeinek fedezését vállalta magára.
Az oktató-nevel ő munka gazdag és sokrét ű volt mind a programban el őirányzott feladatok megvalósítását, mind a különféle rendezvényeken, versenyeken való
részvételt illetően. A közép-bánáti körzet oktatásügyi minisztériumi felügyel ője,
•
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Smiljana Jankov látogatása aikalmával az intézményben folyó munkával elégedett
volt.
A szülбkkel a kapcsolattartás a már hagyományos formákban (fogadóórák,
Nyitott ajtó, szülői értekezletek) nyilvánult meg. Egy-egy szüt đi értekezleten az óvónđkön kívül pszichológus, pedagógus és gyermekorvos is tartott el őadást.
A tantestületi gy űléseken a már hagyományos kérdésekben hoztak határozatot:
csoportok felosztása, fбnevelők megválasztása, ünnepségeken, versenyeken való részvétel stb.

Az óvónők aktívájának keretében koresoport оnként vitatták meg az id őszerű
kérdéseket, közösen állították össze az oktatás-nevelés tervét, külön gondot fordítva a
pedagógiai dokumentáció vezetésére a tematikus program alapján.
Szeptemberben Madarász Ferenc, az Óvón őképző Pedagógiai Akadémia tanára ismertette az iskoláskor el őtti gyermekek számára készült környezetismereti és matematikai feladatlapok alkalmazását az egyes korcsoportokban. Novemberben a pedagбgusok és az óvónők Bácsföldváron a dramatizációval és bábszínházzal kapcsolatos előadáson vettek részt. Milivoj Radakovi ć újvidéki tanár a Zmaj játékokról készült legsikeresebb vi đeofelvételeket mutatta be el őadása keretében.
Bemutató foglalkozást Szoresik Lívia és Dévity Lujza óvón ők tartottak Hogyan készül a lábbeli? címmel. A foglalkozást egész héten a témával kapcsolatos sok
tevékenység, éhvény el őzte meg, amelyeket videofelvételr ől lejátszva újra megvitathatnak, s a munka ilyen újabb fonnája sokban hozzájárult az óvón ők szakmai továbbképzéséhez. Tóth Ibolya óvón ő továbbra is folytatta a szerb nyelv alkalmazását
az oktató-nevelő munkában.
A gyermekek, mint eddig is, sok rendezvényen vettek részt. A gyermekhét keretében gazdag és mozgalmas volt a program, a községi Vöröskereszt, a Gye пΡ mekbarát-szervezet és a Művelődési Központ segítségével. Ez alkalommal a gyermekek kis
küldöttsége látogatta meg a Városházán a polgármestert és a képvisl őket, kifejezve
kívánságukat, hogy a jövőben jobb és szebb életet szeretnének.
A Szép utcai épületben a menekült gyermekek részére szervezett m űsor a vártnál kisebb lelkesedést váltott ki. Az ENSZ és az UNICEF felhívására november 1-7ig á Csöndes hét c. humanitárius akció keretében külön programot állítottak össze az
óvónők. A gyermekek az óvónők segítségével békesark оkat létesítettek, és ugyanezzel
a témával kapcsolatban készült képz őművészeti alkotásaikból kiállítást rendeztek az
épületekben.
A menekültek számára a gyermekek ruhát, lábbelit, játékokat gy űjtöttek az
óvónők és szülők segítségével.
Februárban a Caritas és a Vox Hum ana jótékonysági rendezvényén a Makszim
Gorkij utcai óvodások és óvónőik sikeres műsoггal léptek fel.
Aprilisban a MIRK '93. temerini képz őművészeti pályázatán a gyermekek szép
sikert értek el munkáikkal.
A Vöröskereszt szervezésében részt vettek a tavaszi futóversenyen.
Júniusban a Futás a békéért elnevezés ű megmozduláson a tornyosi óvónők csoportjaikkal néptáncokkal szórakoztatták a közönséget. Ebben a hónapban a gyermekek óvónő ikkel együtt ellátogattak a palicsi állatkertbe, és megnézték a topolyai szél45

malmot is. A nagycsoportos óvodások ellátogattak az els ő osztályba, majd műsor keretében elbúcsúztak az óvodától.
A nyilvános rendezvényeken kívül természetesen a tagozatokon is megtartották
a már hagyományos ünnepeket (Arany ász, Télapó-várás, Szent Száva napja, n őnap).
Egész évben szoros volt az együttm űködés a könyvtárral, a képtárral, a M űvelődési Központtal. A LINE szervezésében hetenként kétszer a Szép utcai épületben
rendeztek rekreációt a gyermekek számára.
1993. június 23-án a gyermekek színpompás karneváli felvonulásában gyönyörködhettek a szülők és polgárok. Az intézmény könyvállományának a gyarapításán továbbra is munkálkodnak.
A nyár folyamán a zentai óvón ők közül 8-nak sikerült részt vennie a
Székelyudvarhelyen megrendezett Bólyai Farkas Nyári Akadémián a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szervezésében. Az intézmény pedagógusa ugyancsak ebben a szervezésben Gyergyószentmiklóson járt. Négy óvón ő Sopronban a Benedek Elek Óvónőképző Pedagógiai Akadémia szervezésében továbbképzésen vett
részt. A résztvevőknek csupán az útiköltséget kellett fedezniük.
1993/94. 1993. november 24-én ismét új igazgató került az intézmény élére
Boros Erika személyében. Ekkor már nagyon nehezek voltak a gazdasági körülmények, de az alapító és az intézmény er őfeszítéseinek köszönve a fűtési, beszerzési és
élelmezési gondok megoldódtak, s így a munkára a fettételek is létrejöttek. Az intézményben az akkori nehéz körülmények ellenére az oktató-nevel ő munka kielégítően
folyt Zentán 7 épületben, Zentán kívül 4-ben, 35 tagozaton 777 gyermeket ölelve fel.
Zentán 4 bölcsődés, 17 napközis, 8 óvodás, Felsőhegyen 1-1 óvodás és napközis,
Tornyoson két óvodás, Keviben és Bogarasban 1-1 óvodás tagozat m űködött, 26 magyar, 4 szerb és 5 kétnyelv ű (3 bölcsődés) tagozat. A munkát 76 dolgozó látta el: 34
óvónő, 11 egészségügyi nővér - szakmunkatárs, egy pedagógus, egy igazgató, 4 tisztviselő és 25 technikai segédszemély.
A szülők követelésére a következ ő év februárjában a felsőhegyi napközis tagozat helyett is óvodás tagozat nyílt.
A bölcsődés tagozatokon az új tö гvény szerint folyt az oktató-nevel ő munka
(Törvény á gyermekekkel való társadalmi gondoskodásról - SzK Hiv. Közlönye
49/92. sz.)

Ebben az évben a program és a terv megvalósításában acél a gyermek személyiségének fejlesztése kényszer és ráer őszakolt követelmények nélkül. Acél megvalósításában kiinduló pont a természettel való közelség, a nyíltság, az alkotás és az önkifejezés volt.
A szűkös anyagi körülmények miatt az óvón ők továbbképzése főleg az intézmény falain belül a szakaktíva gy űléseinek a keretében a pedagógus, pszichológus,
logopédus, néprajzkutató közrem űködésével valósult meg.
A pszichológus, akárcsak eddig, most is elvégezte a nagycsoportos gyermekek
iskolaérettségével kapcsolatos felméréseket. Az iskolába induló gyermekek szisztematikus orvosi vizsgálaton estek át, és megkapták a véd őoltásokat. Szükség esetén a
gyermekorvos szakorvosokhoz utalta az arra rászoruló gyermekeket.
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A szülőkkel a már jól bevált tevékenységek által tartották fenn a j б kapcsolatot, a fogadórák, nyitott napok, szül ői értekezletek igen látogatottak voltak. Az általános iskolával is folytatódott az eddigi együttm űködés.
Az egészségügyi nővérek és az óvónők a gyermekek korcsoportja szerint tartották összejöveteleiket és a bemutató foglalkozásokat. A böl ćsődében Buza Éva és Varga Magdolna az almával és körtével ismertette meg a kicsinyeket. Nagy Mélykúti
Erzsébet egészségügyi nővér az értelmi tevékenységr ől tartott beszámolót. Branova čki
Éva és Molnár Csikós Ildikó a mozgási tevékenységek keretében a békáról tartott bemutató foglalkozást. Buza Éva és Varga Magdolna a zenei ritmikai tevékenység bemutatásával egyidőben Forray Katalin Ének a bölcs ődében c. kézikönyvét ismertette.
Horváth Éva és Rudics Magdolna bemutató játékok keretében a piacról tartottak foglalkozást, és egyben megbeszélték a szimbolikus játékok alkalmazását a bölcs ődében.
A kis- és középső csoportos óvón ők a mérőműszerekkel ismerkedtek meg.
Szoresik Lívia és Dé уity Lujza a bemutató foglalkozásokat az összes korcsoport számára videokazettán mutatták be. Živkov Tanja és Beda Gab ri ella a személyes tapasztalatszerzés jelentőségéről és a személyiség fejl ődéséről tartott beszámolót a kis- és
középső csoportot vezetđ óvónők részére. Híres Laura és Dévity Lujza óvón ők a szerepjáték fontosságára és jelent őségére mutattak rá beszámolójukban. A nagycsoportot
vezető óvónők különféle eszközökb ől készítettek játékszereket, felhasználva a terméseket, terményeket és az összes természet adta lehet őségeket erre acélra.
Júniusban a könyvtárban valamennyi egészségügyi nővér és óvónő részvételével szakaktíva-összejövetelt tartottak, és ugyanitt a gyermekek képz őművészeti munkáit is kiállították.
Bemutatásra került az Antologija poezije za najmladje c. könyv, s érdemes
megjegyezni, hogy az intézmény könyvtárában már 2270 könyv található, 60%-a magyar, 40%-a szerb nyelű, de állandóan azon fáradoznak, hogy ezt a számot növeljék.
A dolgozók a nehéz körülmények közepette is minden t őlük telhetőt megtettek
a gyermekek életének minél kellemesebbé és szebbé tételére.
A gyennekhetet különösen hangulatossá tette az aszfalton való rajzolás, a különféle színpadi darabok megtekintése, játékszerek készítése az őszi termények felhasználásával és a hangulatos kirándulások a tenmészetbe és a többi épületbe.
Ez az év a család éve volt. Ezt a pályázati témák is híven tükrözték: a Mézeskalács, a 36 Pajtás, a MIRK '94. témái: Az én családom, Együtt vagyunk, A mi házunk. A legsikeresebb munkák jutalomban részesültek.
A Vöröskereszt szervezésében a már másodszor szervezett Futás a jobb gyermekkorért elnevezés ű versenyen is szerepeltek az óvodások, és a gy őzteseket megjutalmazták. A Vöröskereszt évi közgy űlését hangulatosabbá tették kis m űsorukkal Kasza Piroska, Szórád Anna és Domány Mária óvón ők óvodásai a képtár termében.
Mint eddig mindig, Palicsra is ellátogattak a gyermekek, és megnézték az állatkertet.
Júniusban a Kalamáris együttes vendégszereplése igazán jó hangulatot keltett a
kis közönség körében. Ugyancsak ebben a hónapban a könyvtár kiállítási termében
megnyílt az iskoláskor el őtti gyermekek képzőművészeti kiállítása. Az ünnepélyes
megnyitón Molnár Ildikó, Alagyi Irén és Pöcs Szilvia óvón ők szórakoztatták a közönséget csoportjukkal.
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Az intézmény falain belül, mint mindig , ebben az évben is sorra készültek a hagyományos műsorok . Főleg a Télapó-várás volt igazán emlékezetes , szinte az édesség
birodalmává váltak a csoportok.
A szülбkkel különösen jó volt az együttm űködés a már megszokott formákban.
A nehéz anyagi körülmények miatt nem egyszer nyújtottak segítséget még az
egészségügyi -szanitáris papír beszerzésében is.
Smiljana Jankov kikindai tanügyi tanácsos márci цs-áprilisi látogatásai alkalmával adott tanácsai sokban hozzájárultak az új program céljainak jobb megvalósításához.
A Művelődési Házzal már hagyományosan jó kapcsolat keretében a gyermekek megismerkedtek a zentai amat őr színjátszókkal , de nem ment ritkaságszámba a
szabadkai Kolibri , a magyarországi gyermekszínjátszók csoportja é s a zenekarok bemutatkozása sem.
Az egész nyár folyamán a városi könyvtár kiállítási termében rendezett gyermekmunkák színes kavalkádja volt megtekinthető.
Nagy Abonyi Agnes néprajzkutató rengeteg ötlettel gazdagította az óvón ők alkotó munkáját . Ezekben a nehéz időkben , amikor még a papír beszеrzése is nehézséget. jelentett , jól jött a hagyományok felelevenítése, a szép játékok készítése nádból,
csuhéból , vesšzőből , s ez egyben színesebbé is tette az eddigi munkát . A karácsonyihúsvéti hagyományokkal kapcsolatos készül ődések különösen élvezetesek voltak. A
tojásfestés , de a farsangi mókák , álarcok készítése és a tavaszi játékok a t егm► é zetben
is nagy tetszést arattak.
A zeneiskolával is jó volt a kapcsolat . Az óvodá ok különféle hangszerekkel ismerkedtek meg, és részt vettek az iskola növendékeinek hangversenyén. A Gyermekbarátok szervezetének a keretében a parkban rendezett Télapó-váráson igazán jó hangulat uralkodott a gyermekek körében . A zentai amatőr festőművészekkel is alkalmuk
nyílt találkozni.
Az új program szellemében és a gyermekek nagy örömére látogatásokat szerveztek a különféle gyárakba , a vasútállomásra , az egészségházba , postára.
Mint már eddig minden évben, a gyermekorvos most is elvégezte a nagycsoportosok szisztematikus orvosi vizsgá .latát , és az iskolába induló gyermekek megkapták a szükséges védőoltásokat . Akinek arra szüksége volt, beutalták a különféle szakorvosokhoz. A pszichológussal is folytatódott a már hagyományosan jó kapcsolat.
Az év végén az óvón ők a nagycsoportos óvodásokkal ellátogattak az els ő osztályba, majd kedves , meghitt műsor keretében búcsút vettek az iskolába induló gyermekektől.
1994/95 . A szülési szabadságon lev ő Boros Erika helyett Barsi Teodóra látta
el az igazgatói teend őket . Ebben a tanévben az oktató -nevelđ munka 11 épületben
(Zentán 7, azon kívül 4 ), 37 tagozaton ( Zentán 14 napközis , 12 óvodás , 5 bölcsődés,
Felsőhegyen 1-1 napközis és óvodás , Tornyoson két óvodás , Keviben és Bogarasban
1-1 óvodás tagozaton ) folyt 869 gyermeket ölelve fel , magyar nyelven 26, szerb nyelven 5 , két nyelven pedig 6 tagozaton . A dolgozók száma 82 , ebből 34 wónő, 16
egészségügyi nővér , 1 igazgatб , 1 pedagógus , 4 tisztviselő , 26 technikai segédsze48

mély. Az intézmény leltárának rendezésére elengedhetetlenül szükséges volt egy tisztviselő alkalmazása.
Az Ohridi utcai épületet rákapcsolták a csatornahálózatra.
Az oktató-nevel ő munkához szükséges anyagi eszközđket és a dolgozók személyi јбvedelmét a kđzségi képviselő-testület a költségvetésb ől fedezte. A szül ők anyagi
körülményeikkel arányosan járultak hozzá a szolgáltatás igénybevételének költségeihez. Az iskolaév végéig a szül ői hozzájárulást nem emelték, hogy a súlyos gazdasági
helyzetben élő polgárok is igénybe tudják venni az intézmény szolgáltatásait.
A legfőbb feladat minden korcsoportban a megfelel ő szakkáder biztosítása, az
oktató-nevel đ munka minőségének javítása és a munkához szükséges feltételek megteremtése volt.
Mint minden évben, most is arra törekedett az intézmény, hogy minden hatéves
gyermeket beóvodázzon.
Az iskolaév folyamán a Boris Kid гi rakparti, a Szép utcai és az Ohridi utcai
épületek udvarán a hintákon és csúszdákon elvégezték a szükséges javításokat. A
Szép utcai és az Ohridi utcai épületek udvarában homokozókat létesítettek a kicsinyek nagy örömére.
Az oktató-nevelő munka 3-6 éves korig továbbra is az 1985-ben kiadott program szerint valósult meg. Hároméves korig szintén az erre a korosztályra el őirt irányelvek alapján folyt a munka.
Az elmúlt évhez viszonyítva ezt az évet jobb anyagi körülmények közt kezdte
meg az intézmény. Szeptemberben didaktikai eszk đzöket, játékokat, képeskönyveket,
lírai és prózai antológiákat, sőt még a fogyóeszközök egy részét is megvásárolták. A
fó cél, hogy a lehetőségekhez mérten egybehangolják az összes épületekben a tanításhoz szükséges féltételeket. Sajnos még mindig nagy a hiány audio-vizuális eszköz đkben és a különféle sarkok felszerelésében. Az áramkorlátozás miatt az intézmény is
igen kellemetlen helyzetbe került. A sok megbetegedett dolgozót helyettesíteni kellett,
így a légkör kissé türelmetlenebbé vált. A fútéssel kapcsolatos gondok szerencsére
gyorsan megoldódtak.
Az óvónők személyes továbbképzésének voltak szervezett formái az intézményben és azon kívül is. A szakcsoportok folytatták tevékenységüket az intézmény falain
belül. Jó volt az együttm űködés az egyetemmel, az óvón őképzе pedagógiai akadémiákkal, a gyermekorvossal, a pszichológussal, a logopédussal és a néprajzkutatóval is.
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Szövetségének keretében Újvidéken a bábozással és dramatizálással kapcsolatban rendezett el őadáson két óvónő vett részt, és
rengeteg új tapasztalattal gazdagodtak.
Az óvónők egy része a nyári szünid őt ismét szakmai továbbképzésre használta
fel. Romániában Szoresik Lívia, Budapesten Gombos Szilvia és Szoresik Lívia, Balatonalmádin Beda Gabriella, Gombos Szilvia, Рбсs Szilvia, Tukacs Rózsa és Szoresik
Lívia óvónők számára nyílt alkalom az ismeretek gyarapítására.
Smiljana Jank OV tanügyi tanácsos két csoportban tett látogatása alkalmával javaslatokat tett az oktató-nevel ő munka továbbfejlesztése érdekében.
Az egészségügyi nővérek és óvónők szorosan együttm űködtek a szülőkkel. A
szinte mindennapos egyéni beszélgetések, fogadóórák mellett a csoportokban négy-öt
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szülői értekezletet tartottak, s ezeken pedagógiai, pszichológiai, gyermekgyógyászati
témákat dolgoztak fel. A nyitott napok igen látogatottak voltak. A tantestületi gy űléseken is érdekes témák kerültek feldolgozásra. A zenepedagógus el őadása és az iskoláskor előtti korban folyó kétnyelvű oktatással kapcsolatos újvidéki kerekasztal-beszélgetésről igen érdekes volt a beszámoló.
Az egészségügyi n ővérek aktívája keretében egymás után sorjáztak a beszamolók és bemutató foglalkozások, pl. a rend és tisztaság - a babasarok takarítása, ritmikus zenei tevékenységek, dramatizációk stb. kerültek feldolgozásra Buza Éva, Varga
Magdolna, Horváth Éva, Rudics Magdolna, Pintér Éva, Molnár Cs. Ildikó és
Branovački Éva közreműködésével.
Az óvónők aktivójának keretében is élénk munka folyt. A Városi Múzeum néprajzkutatójának segítségével játékokat, díszeket készítettek őszi terményekből és természetes anyagokból. Ezen a foglalkozáson az adai nyugalmazott óvón ők, a felsőhegyi óvónők és az Igroteka munkatársa is jelen voltak.
Az intézmény pedagógusa el őadást tartott Az érzelmek és élmények feldolgozása a játékokon és esztétikai tevékenységeken keresztül címen.
A bábozásról Tóth Ibolya és Tukacs Rózsa tartottak beszámolót. Az iskolába
induló gyermekek iskolaérettségének felmérése körül bonyodalmak álltak el ő, de végül a helyzet rendeződött. Az intézmény könyvállománya szépen gyarapodott.
A nyilvános szereplésekkel kapcsolatos tervet túlteljesítették.
1994. október 25-én a M űvelődési Házban a Vöröskereszt szervezésében megtartott Arany ősz ünnepség keretében Domány Mária, Čartorižski Vera, Hajnal Erzsébet, Sablji ć Vukosava és Alagyi Irén óvón ők léptek fel csoportjukkal. ugyancsak a
Művelődési Ház színpadán rendezett Télapó-váráson Koljevi ć Anikó és Alagyi Irén
óvónők csoportjai szórakoztatták a közönséget.
Februárban a Városi Könyvtár kiállítási termében az Álarcok elnevezés ű kiállítás megnyitó ünnepségén Tóth Ibolya, Szóród Anna, Živkov Tanja, Mészáros Ilona
és Molnár Ildikó óvón ők és óvódásaik hangulatos alkalmi műsort rendeztek.
A MIRK '95. képzőművészeti pályázatra 110 gyermek nevezett be, a legjobban sikerült gyermekmunkákat bemutatták a képkiállításon, és a kis alkotók jutalomban is részesültek.
Májusban a Vöröskereszt szervezésében a Futás a jobb gyermekkorért elnevefutóversenyen
az intézmény legkisebbjei is részt vettek. A rendezvényt Süveg
zésű
Melinda óvónő és óvodásai tették hangulatossá. A becsei Májusi Ünnepi Játékokon a
Gyermeklakodalom c. darabbal Molnár Ildikó óvón ő és csoportja képviselte az intézményt.
Júniusban a gyermekek és az óvón ők ellátogattak a palicsi állatkertbe. Ugyancsak e hónap 22-én a Városi Köny'dr kiállítási termében megnyílt az iskoláskor el őtti gyermekek képzőművészeti kiállítása. A megnyitót Domány Mária, Čartorižski Vera és Szoresik Lívia óvónők és óvodásaik tették még ünnepélyesebbé.
A nagycsoportosok óvónőikkel látogatást tettek az els ő osztályokban, majd
hangulatos m űsor keretében elbúcsúztak az óvodától.
Az egész év folyamán szoros volt az együttm űködés a Művelődési Házzal, a
kön}vtárral, a múzeummal, a képtárral, a Gyermekbarátok Szervezetével, a gyer50

mekgondozóval, a Vöröskereszttel, a Von Humanával, különféle gyárakkal, iskolákkal, az újvidéki bölcsészkarral és az óvón őképző pedagógiai akadémiákkal.
A gyermekek nagy örömére az intézménybe több színm űvész is ellátogatott.
Novemberben a szabadkai Szirácki Katalin Az utazó játékszerek c. el őadással
szórakoztatta a gyermekeket mindkét nyelven. Decemberben Krnács Erika színm űvésznő mesélt a gyermekeknek. A zeneiskola tanulói karácsonyra betlehemi játékokat
mutattak be, és a zeneiskolában a növendékek hangversenyt rögtönöztek a nagycsoportos óvodások részére. Májusban két belgrádi színm űvész vendégszerepelt Fore i
fazoni c. programmal.
Szoresik Lívia óvón ő Becskereken a Bukvara de čjih prava c. háromnapos szemináriumon vett részt.
Júniusban néhány óvónő a Vajdasági Óvónők Szövetségének Kishegyesen
megtartott alakuló gyűlésén vett részt. Ez a társulás az iskoláskor el őtti oktatás-nevelés fejlesztésére jött létre, és ebb ől acélból a jövőben a továbbképzés különféle formáit, előadásokat, találkozókat szerveznek az óvón ők részére.
Az év végét a város központjában rendezett színes gyermekkarnevállal tették
emlékezetessé a gyermekek és az óvón ők.
1995/96. Boros Erika igazgatón ő váratlan lemondása után az intézmény igazgató nélkül maradt, és 1995. november 7-én B. Varga Annát bízták meg egy év ге az
igazgatói teendők ellátásával.
Az oktató-nevel ő munka 11 épületben (7 Zentán, 4 azon kívül), Zentán 6 bölcsődés, 18 napközis, 8 óvodás, Keviben és Bogarasban 1-1 óvodás, Tornyoson 2 óvodás, Felsőhegyen 2 napközis és egy óvodás, összesen 39 tagozaton folyt 933 gyermeket ölelve fel. 27 csoportban magyar, 5-ben szerb, 7-ben két nyelven folyt az oktatás.
Az utóbbiak közül 5 bölcs ődés tagozat. Sajnos, a súlyos gazdasági körülmények miatt a szül ők kívánságára a Zentán kívüli napközis tagozatokat óvodásokká kellett átszervezni.
A dolgozók száma 95, közülük 35 óvónő, 6 egészségügyi nővér - tagozatvezető , 23 szakmunkatárs, 19 technikai segéddolgozó, 1 igazgató, 1 pedagógus, 5 tisztviselő, 5 konyhai dolgozó, 1 fűtő, 1 sofőr, 1 karbantartó, 1 küldönc és 1 mosónő.
Az intézmény fó feladata a lakosság igényeinek teljes mérték ű kielégítése a
gyermekek elhelyezésével kapcsolatban, különösen a hatéves gyermekek teljes mértékű beóvodá7ása..
Ebben az évben ünnepli az intézmény fennállásának 130. évfordulóját. Ezt a
jubileumot a rendezvények egész sorával igyekeznek emlékezetessé tenni. A Télapóvárás a kedves kis m űsor mellett igazi meglepetésként hatott, ugyanis a szép Télapócsomag valóban ajándék volt, nem kellett érte fizetni.
1996. február 1-én sikeres fénykép-, dokumentum- és szemléltet őeszközkiállitás nyílt a múzeum képtárában. A megnyitón Bálizs Jutka pedagógus konferansziéját követően az intézmény igazgatója, B. Varga Anna üdvözölte a közönséget,
majd a Boris Kidri č rakparti óvodások kedves gyermekjátékokkal szórakoztatták a jelenlevőket. Ezt követően Szloboda Ilona és Živkov Tanja ismertették röviden a zentai
óvodák történetét. A kiállítás kép- és dokumentumanyagának a segítségével a látogató szinte nyomon követhette az óvodahálózat óriási fejl ődését egészen napjainkig. A
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kiállított szemléltet ő eszközök egyben az óvónők szinte kifogyhatatlan ötleteir ől is tanúskodtak.
Március 1-én az intézmény Szép utcai épületében bens őséges eseményre került
sor: az intézmény jelenlegi és volt dolgozói , köztük a nyugállományban levđk is annyi
év után viszontláthatták egymást . A vendégeket az Ohridi utcai és a Szép utcai óvodások vidám táncokkal szórakoztatták . A kiállítás közös megtekintése után a társaságot buszon a III . helyi hivatal épületéhez szállították , és este 7 órakor kezdetét vette
az igazi tánc -vigalom. A jókedv és a zene szinte mindenkit magával ragadott, és táncolt, hullámzott az egész társaság , még a nyugdíjasok is. „Igazán јб volt ismét együtt
lenni."
Március 14-én Budai Ilona népdalénekesn б tart előadást nemcsak a zentai, hanem az adai , csókai , kikindai , óbecsei , topolyai , szabadkai , kishegyesi , kanizsai és törökbecsei meghívott vendégeknek is.
Áprilisban a Múzeum képtárában az óvodások képzбΡművészeti alkotásainak
kiállításán a Mézeskalács munkatársait látják vendégül.
Májusban dr . Emil Kamenkov tart előadást szerb nyelven.
A rendezvénysorozat június 8-án a M űvelődési Ház színpadán rendezett ünnepi
akadémiával ér véget , amelyre az intézményünkkel kapcsolatot tartó összes munkaszervezetek , intézmények képviselői is hivatalosak lesznek.
VISSZAPILLANTÁS
Visszapillantva a lepergett 130 év eseményeire e sorok írója kissé keser űen állapítja meg, hogy sajnos az óvodák sorsa igen mostoha volt. Sokáig vita tárgyát képezte még az is, hogy szociális , nevelđ vagy milyen intézmények közé is sorolható az
óvoda. A korabeli törvények is híven tükrözik ezt a mell őzбΡttséget, mert a legtöbbször
szinte csak úgy mellékesen , egy-két szakaszban rendelkeznek a sorsáról . Az óvónőkről sokáig a pedagógusok soraiban is csak a végén esett szó, ha egyáltalán említésre
kerültek , habár az újvidéki Pedagógiai Akadémia megnyitása óta az iskolai végzettségük teljesen egyenrangúvá vált a tanítókéval. Úgy látszik azonban, hogy még ma is
kísért a múlt , igen gyakran inkább az intézmény szociális jellegét helyezik el őtérbe,
habár a gyermekek életében éppen az iskoláskor el бtti korszak a sorsdönt ő , és tulajdonképpen itt dől el, hogy milyen személyiséggé fejlődnek . Ennélfogva a létesítmény
oktató-nevel đ jellegét semmiképpen sem lenne szabad elvitatni.
A pedagógusok személyi jövedelmükkel sohasem dicsekedhettek , de hogy az
évek folyamán milyen módon jutottak hozzá , ezt érdemes kissé megismertetni a kedves olvasóval. Eleinte fizetési osztályok szerint részesültek javadalmazásban, a kiváló
munkát pedig rendkívüli el őléptetéssel jutalmazták . Később bevezették a munka minősítését a pedagógusok Ot kategóriába sorolásával különösen kiemelkedő,
kiemelkedő jó, megfelelő és nem megfelel ő Ezt váltotta fel az ún. pontozás ami talán még rosszabb volt, nagyon megrontotta a dolgozók kölcsönös kapcsolatait: Mint
egy korabeli irományból látható még egyetlen pont „eltulajdonításáért is fellebbezett a sértett dolgozó és bizony komoly vita neheztelés lett a vége, ha a pontozó bizottság mégsem adta vissza az ominózus pontot.
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Ezt követően évi 1925 munkaórát kellett minden óvón őnek, egészségügyi nővérnek és szakmunkatársnak kimutatnia. Az erre szolgáló nyomtatványlap kitöltése
rengeteg időt vett igénybe, annyiféle tevékenységb ől kellett összegy űjteni a szükséges
óraszámot. Az utóbbi időben a koefficiens mértéke diktálta a gyér kis személyi јбvedelem összegét.
Bizony, sohasem dicsekedhettünk azzal, hogy jól fizetettek vagyunk. Így most
örömmel vettem tudomásul, hogy a zentai önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az iskoláskor el őtti intézmény dolgozóinak minél jobb legyen a személyi jövedelme, és az új egyéni kollektív szerződés szerint 1996. január 11-t ől a köztársaság által megállapított munkadíjakra még megengedett 32,5% növelést is elszámolják. Így jelenleg Zentán megtörtént a csoda: a pedagógiai intézmények közül az iskoláskor előtti intézmény dolgozóinak a legnagyobb a személyi jövedelme.
Minden téren óriási a fejl ődés, a változás. Már évtizedek óta elt űntek a régi
épületek, és helyettük gyönyör ű, csupa ablak létesítmények büszkélkednek.
Az 1985.márc. 28-án megjelent törvény az oktató-nevel ő munkában is rengeteg újítást hozott. Az eddig jól bevált és főleg megszokott oktató-nevel ő munka helyét
az ún. tematikus tervezés váltotta fel. Az egészségügyi n ővérék és óvónők állandó továbbképző szemináriumokon, bemutató foglalkozásokon tudják csak úgy elsajátítani
az új módszereket, hogy sikerrel is alkalmazhassák. De mint az utóbbi évek jelentéseiben olvasható, ezen a téren is megtört a jég, az óvón ők és egészségügyi n ővérek szép
eredményeket érnek el.
Az óvónőknek és egészségügyi n ővéreknek a munkájukban mindig nagy segítségükre voltak a pszićholбgusok. Dukai Éva pszichológus pályakezdését ől, 1970-től a
mai napig a legnagyobb lelkesedéssel és odaadással nyújt segítséget az iskoláskor
előtti gyermekek értelmi, érzelmi és általában személyiségfejl ődési problémáinak a
megoldásában. Az óvónőkkel egyeztetve a szül ői értekezleteken az id őszerű, a csoportban előforduló rendellenességekkel vagy az illet ő korcsoportra jellemz ő esetleges
viselkedési zavarokkal kapcsolatban ta rt előadásokat, amelyeket a korszer ű audiovizuális eszközök alkalmazásával még élvezetesebbé tesz. Eleinte egyedül ő végezte a
nagycsoportos gyermekek iskolaérettségének felmérését - járva a tagozatokat. Kés őbb
Zeković Eva pszichológus is nagy lelkesedéssel kapcsolódott be ebbe a munkába.
Sajnos iskolai tevékenységei mellett nagyon kevés ideje maradt az óvodás gyermekekre, de ennek ellenére mindig szakított annyit, hogy az egyik-másik gyermeknél felmerülő esetleges problémákat megvitassa, megoldja az óvón ők és szülők segítségével.
Sajnos, az utóbbi id őben ez a gyakorlat megsz űnt, csak a gyermekorvos által
megvizsgált és az arra rászoruló gyermekeknél végzik el az iskolaérettséggel kapcsolatos felméréseket. Brajanovi ć Éva defektológus lelkiismeretesen látja el a gyermekek
beszédkorrekcióját. Valóban jó lenne, ha az intézmény rendelkezne saját pszichológussal. Ez egyébként már nagyon régi óhaj.
Az oktató-nevelő munkát az ötvenes években Lengyel Károly tanügyi tanácsos
ellenőrizte. 1962-t ől húsz éven át, azaz nyugállományba vonulásáig Terhes Erzsébet
látta el ezt a munkát mint a szabadkai Pedagógiai Központ tanügyi tanácsosa. Ez a
cím találó volt rá, mert szaktanácsaival, gazdag tapasztalatával sokban hozzájárult az
óvónők szakmai továbbfejlődéséhez. Zentai születésű lévén úgy éreztük, hogy szül ő53

városa óvodáinak sorsát különösen a szívén viselte Nyugállományba vonulása alkalmával fájó szívvel vettünk búcsút tőle.
Űt követően Sándor Géza és Szám Olga magiszter tanügyi tanácsosok látogatták a tagozatokét , az utóbbi fбleg a kétnyelvűeket . Jelenleg a kikindai és becskereki
tanügyi tanácsosok is bekapcsolódtak az oktató -nevelđ munka ellenđrzésébe.
Az intézmény falain belül Bálizs Jutka pedagógus az oktató -nevelđ munka
minden területén segít a kérdéses problémák megoldásában .. Nélküle nem múlik el
rendezvény , kiállítás , bemutató foglalkozás . Valóban minden tevékenységb ől lelkiismeretesen kiveszi ,a részét . Munkája elválaszthatatlanul összefonódik az igazgatóéval,
aki szintén minden tđle telhetőt megtesz az anyagi eszközök el őteremtéséért, a jobb
munkafeltételek létrehozásáért.
Végigjárva a szép , korszerű épületeket úgy érezzük, hogy az ott dolgozók szinte mindig a csoportszobák , folyosók díszítésén fáradoznak , hogy a gyermekek , szülők
és mindenki , aki oda belép , gyönyörködjék a szebbnél szebb gyermekmunkákban, az
óvó nénik , egészségügyi nбvérek , szakmunkatársak kifogyhatatlan ötletparádéjában.
Az intézmény valamennyi dolgozójának a munkája egy célt szolgál: hogy a rájuk bízott gyermekek egészen kicsi koruktól az iskolába indulásig minél szebb , kellemesebb
környezetben nőjenek , testileg , szellemileg , érzelmileg helyesen fejl ődjenek, szabadon
fejezzék ki gondolataikat szóban és a különféle képzđművészeti alkotásokkal egyaránt, és ezáltal valóban egészséges személyiséggé fejl ődjenek.
Úgy érzem , hogy az intézmény dolgozói ennek a feladatnak a lehet őségekhez
képest teljes mértékben eleget tesznek.
Szloboda Ilona nyug. óvónő
.
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SPISA К RADNIKA DE ČЈEG VRTI ĆA „SNEŽANA" - A HÓFEHÉRKE
GYERMEKKERT DOLGOZÓINAK NÉVSORA
(1866-1996)

1. Ádám Erika
2. Ádám István
3. Alagyi Irén
4. Aranyos Teréz

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Arvai Magda
Aulik Attila
Aulik Magdolna
Aulik Róbert
Bába Irén
Babira Tatjana
Bajusz F. Erzsébet
Bakás Laura
Balanek Erzsébet
Bálint Andrea
Bálint Mária
Bálint Piroska
Bálint Zsuzsanna
Bálizs Jutka
Báló Irénke
Báló Vince
Balog Ilona
Baráti Krisztina
Barna Ibolya
Barsi Teodóra
Barta Ágnes
Bartos Kornélia
Bartus Klára
Béda Gab ri ella
Bencur Zlata
Berta Piroska
Biacsi Erzsébet
Bicskei Anna
Bilicki Ilona
Birclin Danica
Birkás Éva

36. Borbély Mária

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Boros Erika
Boros Gy . Erzsébet
Boros Gy . Margit
Bottyán Magdolna
Branovački Éva
Bгanovački Lina
Buránу Erika
Burány Mihályné
Bús Károly

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Buza Éva
B. Varga Anna
Csantavéri Ibolya
Csincsik Ibolya
Csonti Írén
Csüllög Gizella
Čartorižski Vera
Deák Margit
Devity Jenđ
Dévity Lujza
Dobos Margit
Domány Má ria
Domonkos Györgyi
Dormán Tünde

60. Duгi ќ Juca

61. Ećimović Natalija
62. Erdélyi Irén
63. Eszes Erzsébet
64.

Farkas Ibolya

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Fáy Viktória
Fehér Irén
Fényszárosi Márta
Fleisz Valéria
Fodor Aranka
Fodor Klára
Gazsó Anna
Gazsб Gizella
Gazsó Magdolna
Gecse Ágnes
Gedošević Valéria
Gere Katalin
Gombi Éva
Gombi Margit
Gombos Ilona
Gombos István
Gombos Szilvia
Gombos Valéria
Gregus Rózsa
Gubica József
Gubik Teréz
Gulyás Erzsébet
Gulyás Gizella

73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

88. Györe Berta
89. Györe Etelka

90. Györe Matild

Gyuresik Rózsa
Habram Márta
Habramné Nagy Gizella
Hajnal Erzsébet
Hanák Ferenc

Heckenberger Diana
Hegedűs Éva
Hevér Teréz
Hires Laura
Homolya Gizella
Homolya Ilona
Horvát Erika
Horváth Éva
Huszák Irén
Huszák Júlia

Huszák Margaréta
Ilijin Mirjana
Imrics Csilla
Janek György
Janek Iгén
Jenovac Csilla
Juhász Livia

Jurca Aranka
Kadvány Katalin
Kajári Irén
Kállai Ilona
Kállai Marianna
Kálmán Andrea.
Kalmár Ilona

Kasza Magdolna
Kasza Piroska
.

Kaszás Zsuzsanna
Kazinci Márta
Keceli M. Ilona
Kecskés Irén
Knipl Hedvig
Kobleher Zsuzsanna
Kocsis Sz. Júlia
Kókai Klára
Kollár Etelka
Konc 1ldikó
Kondić Jadranka
Konjević Anikó .
Kopasz Ibolya
Kopasz Ildikó
Kopasz Mária
Kopasz Zsuzsanna
Kormányos Ágnes
Kovács János
Kovács Zsuzsanna
Kovačev Ibolya

Könyves Mária .
Kđrösi Mária
Lakatos Teodóra
Laki Matild
Lašković Elvira ,
Laufer Éva
Lengyel Angéla
Lóci Szilvia
Losonc Rózsa
Losonc Kis Éva
Lđrinc Simon .
Lučić Éva
Makrinov Ljubica .
Maгjanović Edit
Martonosi Mária
Máté Júlia
Medve Ilona : .
Menda Mária
Menyhárt Rózsa
Merényivé G. Mária
Mészáros Ilona
Mészáros Márta
Milenković Marija
Milojević Mirjana
Molnár Ildikó
Molnár Cs . Ildikó
Molnár Sz. Ilona

Nagy Erzsébet
Nagy Karola
Nagy Klára
Nagy Ottilia
Nagy Rózsa
Nagy A. Piroska
Nagy H. Ella
Nagy M. Erzsébet
Nagy M. Karolina
Nemes Tünde
Német Verona
Novoszel Margit
Nyilas Verona
Olajos Verona
Omaljev Eгzsébet
Öreg Margit
PandшΡović Emilia
Pap Bettina
.

Pap József ..
Pap Matild
Pataki Margit:
Patócs Aranka
Pavković Nada

Pecarski Dragoslava

Pintér Éva
Pintér Ilona
Pisarov Lenke
Piszár. Piroska
Pócs Szilvia
Popović Persida
Pósa Mária
Povázi Szilvia
Rácz Sz. Márta
Rankov Vesna

Szegedinszkilbolya

Suli Antal
Szepesi Piroska
Szloboda Ilona
Szórád Anna
Szoresik Aranka
Szoresik Livia
Szoresik Márton
Szoresik Teréz
Szőnyi Ilona
Szupits Mária
Szűcs Valéria
Tandari Ferenc
Tandari Mónika
Tasić Gizella
Török Verona
Tóbiás Hajnalka
Tomas Mira
Tostaš Valéria
Tót Gizella
Tót Ibolya
Tбth B. Éva
Tóth B. Klára
Tóth H. Klára
Tóth H . Matild
Tóth Kurta Mária
Tóth Újházi Erzsébet
Tóth V. Beáta
Tripolszki Erzsébet
Tukacs Rózsa
Tumbászné H. Margit
Turu Verona
Újházi Etelka
Újházi Margit
Újvári Gizella
Urbán Kornélia
Urbán Rózsa
Varga Viktória
Vasas Ilona
Vein Piroska
Vékony Isidora
Velez Margit

Recskó Diana

Répás Éva
Répás Flóra
Reperger Erzsébet

Rieger Erzsébet
Ripcó Mária
Ristić Erzsébet
Rózsa Erzsébet

Rózsa Ilona
Rózsa Mába
Rőmer Éva
Sabljić Vukosava
Sarnyai Ágota
Sarnyai Ibolya
Sátai Péter
Serfőző Erzsébet
Serfđzđ Etelka

Serfđzđ Ildikó
Seгtъzđ Verona
Sétáló Ida
Sinkovits Judit
Sđregi Verona
Stefanović Jelena
Stojkov Ilona
Stojkó András
Stojšić Irén
Sugár Zvezdana
Surányi Gyöngyi
Surján Margit
Sušić Éva
Süveg Melinda
Šešlija Ljubica
Szabó Borbála
Szabó Éva
Szabó Irén
Szabó Zsuzsanna
Szabó N. István
Száraz Jelena
Szarka Verona

Vén Verona

286. Virág Mária
Vujić Sofija
Vukov Erika
Zabos Aranka
Zámboгszki Ibolya
Žikić Ljubica
Živkov Tanja
,
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Benedek Elek apátpl ćbános ,
a zentai óvoda létesítésének kezdeményez ője
77. szám.
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Jegyző könyv a Zentán 1866. június 8-án
tartott városi közgy űlésről

Zenta város Összes lakosságához!
~ zon sok-féle hasznos tíusnlatok és iidvüs intézetek közt, melyek id đnként édes Iraz бnklmn nhtknitak, ѕ most is keletkeznek, igen sok van olyan,
mely бtal бbau az еgб?z hazának, s részhen egyes vidf kek, ћelysCgck vagy
testületek anyagi vagy : zcllemi felvi гбgzásának бs júl ć tćnek hathatóa el _
niozdítúj аkóut tekintethetik; de jt Iclekkel lehet Líllít аni, hogy mind ezen
hasznos бs iidvüs intézmények közt, süt mondhatni a 17,Id keі ekségí;n egy
sincs oly nemis, nagy ú. szent бtla vállalat, mely a küz г&'.vétet ć• talбnos li,lkагоiблt mdv nagy m вбгtć klen nicgćгdcinclaú, toint a ~ i,rleгlicurl,r,
Felhívás önkéntes adakozásra az óvoda alapítására

Boros óvoda

Tóparti óvoda

Partizán utcai óvoda

József Attila utcai óvoda

Ohridi utcai óvoda

Szép utcai óvoda

Vlada Tomanović utcai óvoda

Boris Kidri č rakparti óvoda

Makszim Gorkij utcai óvoda

Óvoda a Homokon

~
-.

А tornyosi óvoda

A fels őhegyi óvoda

A fennmaradt legrégibb csoportkép 1926-ból

A tóparti óvodások 1940/41-b ől

Az első napközis csoport 1949-b ő l

Janek Irén és Patócs Aranka csoportjukkal a Boros óvoda udvarán

Ádám Erika igazgatón ő
a kollektívával

Borbély Mária igazgatón ő és a kollektíva

A munka szünetében

A nyugdíjasok ünneplése

Laki Matild igazgatón ő a dolgozók egy csoportjával

Vonatozunk,
de nem utazunk

Na, ki a Télapó

A kollektíva egy része 1980-ban

Kasza Piroska óvón ő bemutató foglalkozásának szünetében

Nyugdíjasaink körében

A Szép utcai kollektíva

A Boris Kidri č rakpartiak

Dolgozóink a Homokon

A Makszim Gorkij utcai бvoda dolgozói

A Józscf Attila utcai óvoda
dolgozói

A Vlada Tomanovi ć utcai kollektíva

Az Ohridi utcai óvoda dolgozói

A Hófehérke Gyermekkert dolgozóinak csoportja

1 20év ese k lettün k

B. Varga Anna igazgatón ő
megnyitja

a kiállítást

1Vlegértük a 130-at!

Az Óvoda fennállásának 130. évfordulójára rendezett ünnepségre a
süteményeket és az üdít őket a következő személyek ajándékozták:

Nyíki István cukrász
Kovács Dobák György cukrász
Kriska Ferenc cukrász
Skenderi Veltap cukrász
Bata Tibor üdít őkészít ő
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Ősszefoglaló

A jelen mű részletes áttekintést ad a zentai óvodák történetér ől alapításuktól
kezdve napjainkig.
A Bevezető röviden ismerteti az óvodák létrejöttének körülményeit a nagyvilágban és a korabeli Magyarországon, amelyhez annak idején városunk is tartozott.
Az első óvoda 1816-ban kezdte meg m űködését a skóciai New Lanarkban, Magyarországon pedig 1828-ban Brunszvik Teréz kezdeményezésére. A rendszeres kisdedóvóképzés 1837-ben indult Tolnán, majd 1843-ban költözött az intézet Pestre. Az
óvodákról szóló első törvényt az országgy űlés sok huzavona után csak 1891-ben fogadta el.
A mai Vajdaság területén 1843-ban Szabadkán nyitotta meg kapuit az els ő
óvoda. Ezt Zenta követte 1866. július 1-én Benedek Elek helybeli apátplébános kezdeményezésére. Az első zentai „óvó", Szeli Antal 1866-tól 1903-ig, haláláig látta el
feladatát.
Az intézmény hasznosnak bizonyult, mert négy éwel kés őbb újabb ilyen jellegű létesítmény megnyitását határozza el az önkormányzat, ám a folyamatos fejlddésre gátlóan hatott az állandó pénzhiány, ami a munkakörülményeket is kedvez őtlenül
befolyásolta (túlzsúfoltság, a berendezés, a szemléltet ő eszközök hiánya). Mégis történtek kedvező változások: 1913-tól az óvodák állami intézménnyé váltak, Zentán és
Felsőhegyen is újabb tagozatok nyíltak, az óvón ők helyzete is rendeződött.
A két világháború között az óvodahálózat nem sokat fejl ődött, viszont a felölelt
gyermekek száma országos viszonylatban is a legnagyobbak közé tartozott. Nagy fogyatékosságnak számított az intézményes óvón őképzés megszűnése és a szakirodalom
hiánya, viszont kedvező körülmény, hogy az óvodai munka Zentán továbbra is a
gyermekek anyanyelvén folyt.
A háború idején a katonás szellemű, hazafias nevelés válik irányadóvá.
A II. világháború után az óvodai nevelés és oktatás marxista szellemben, a materialista világnézet jegyében folyt, és a népfelszabadító háború vívmányain alapult.
Az iskoláskor előtti intézmények rendszere viszont fokozatosan kialakult, az óvodák
mellett bölcsбdék és a gyermekek hosszabbított tartózkodását lehet ővé tevő napközik
jöttek létre. A gyermekeket életkoruk szerint csoportosították a tagozatokon. Az óvónőképzés is megindult először tanfolyamokon, majd 1952-t ől négyéves középiskola
nyílt Újvidéken, amely később ötévesre b ővült, majd pedagógiai főiskolává alakult át.
A zentai óvodahálózat az 50-es évekt ől kezdve folyamatosan b ővült, a külterületeken (Tornyoson, Bogarasban, Keviben) is nyíltak óvodai, illet őleg napközis tagozatok. A foglalkoztatottak száma is évr ől évre gyarapodott, szakképzettségi összetételük javult. 1962 és 1966 között megtorpanás következett be: az óvoda megsz űnt
önálló intézmény lenni, szociális intézményként a helyi közösségekhez csatolták. Az
újraegyesülés után azonban a pedagógiai munka ismét fellendült, a régi, elavult épületek fokozatosan átadták helyüket a korszer ű, új létesítményeknek. A pedagógiai
munka korszérűsödött: módszertani központok jöttek létre a kétnyelv űség, a környezetnyely oktatása és valamennyi nevelési terület fejlesztésére. Az intézmény példamu76

tatian bekapcsolódott a környezet m űvelődési életébe, ugyanakkor a tartományi jellegű rendezvényekből is szép sikerrel vette ki részét.
Az igazgató mellett pedagógiai vezet ő majd okleveles pedagógus veszi át a
munka pedagógiai részének irányítását míg külső munkatársként pszichológusok is
nagy segítséget nyújtanak a gyermekekkel folyó munkában. Az egészségügyi n ővérek
lelkiismeretes munkája is sokat jelent a kicsinyek megfelel ő testi és szellemi fejl ődése,
valamint a higiénikus környezet kialakítása terén A szabadkai majd a kikindai tanügyi tanácsosok is nagy segítséget nyújtottak.
Az utóbbi évek súlyos gazdasági körülményeit hála az új önkormányzat különös gondoskodásának az intézmény komolyabb megrázk бdtatások nélkül vészelte át.
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Szloboda János

Rezime
Ovo deli daje opširan prikaz istorije zabavišta u Senti, od njihovog osnivanja
do danas.
Uvodni deo upoznaje ukratko uslove nastanka zabav іšta u svetu i u tadašnjoj
Mađarskoj, kojoj i naš grad pripada u ovo Neme Prvo zabavište је росеlо svoj rad
1816-e godine u škotskom gradu, New Lanarku a u Mađarskoj 1828 -е godine, na
inicijativu Terezije Brunsvik Sistematsko obrazovanje vaspitača počinje 1837 -е
godine u Tolni da bi se institucija 1843-e godine premestila u Peštu. Pm zakon 0
zabaуištima parlament ii prihvatio tik 1891 e godine, posh e dugog natézanja.
Prvo zabavište u Vojvodini otvoreno ii 1843-e godine u Subotici. Odmah posh e
toga u Senti 1866-e godine na predlog mesnog sveštenika, ópata Eleka Benedeka.
Prvi senćanski vaspitač, Se1i Antal obavljao ii ovaj pisai od 1866 - 1903 e godine, do
svoje smrti.
Institucija se pokazala korisnom, jer se sarnouprava posle 4 godine odlučuje za
otvaranje još jedne iste ali dalji razvoj koči stalni nedostatak novca što nepovoljno
utiče i na uslove rada prenatrpanost, nedostatak nameštaja, nastavnih sredstava. )
Ipak dolazi do povoljnih promena: od 1913-i godine zabavišta postaju državne
ustanove, u Senti i na Gomjem Bregu se otvaraju nova odeijenja poboljšava se i
položaj vaspitača.
Između dva rata zabavišna mreža se mali razvija, ali ii broj obuhvaćene dice
jedan od najvećih u državi. Veliki nedostatak čini ukidanje škole za vaspita če, kao i
nédovoljan broj stru čne literature Pozitivno ii što је u zabavištima и Sinti rad tekao
na maternjem jeziku dice.
Za '.Teme rata se oseća dub vojničke discipline i domoljubivo vaspitanje.
Posh e drugog svetskog rata vaspitanje se u zaba'іštima odvija u duhu
marksizma i materijalisti čkog pogleda na svet na teko'inama narodnooslobodila čke
borbc Sistem predškolskih ustanova se postepeno formirao, pored zabavіšta se
otvaraju jaslice i obdaništa, koja omogućuju celodnevmi boravak deci Decu su u
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odeljenjima grupisali prima uzrastu. Organizovano ii osposobljavanje vaspita čkog
kadra, prvo na seminarima, zatim ii od 1 952-і godine otvorena četvorogidišnja škola
za vaspitače u Novom sadu koja se kasnije proširila na petogodišnju, zatim se
pretvara u pedagošku akademiju.
Mreža senćanskih zabavišta se 50-ih godina postepeno širi, otvaraju se
zabavišta i u perifernim naseljima (Tomjoš, Bogaraš, Kevi), kao i obdaništa. Broj
zaposlenih ii iz godine u godinu veći, a i njihova stručnost se poboljšava.
Između 1962-e i 1966-e godine dolazi do izvesnih promena, zabavišta prestaju
da budu samostalna, priklju čena su mesnim zajednicama kao socijalne ustanove.
Posh e ponovnog ujedinjenja, pedagoški rad u zabavištima ii opet
uznapredovao. stare, istrošene zgrade su postepeno predale mesto novim, modernim
ustanovama. Usavršava se pedagoški rad: stvaraju se metodi čki centri za razvijanje
nastave dvojezi čnosti, jezika društvene sredine kao i ostalih vaspitnih oblasti.
Ustanova se uključuje u kulturni rad svoje sredine i ističe se kao nosilac u razvijanju
kulture. U isto were u čestvuje u priredbama organizovanim na pokrajinskom nivou,
gde postiže lepe rezultate.
Pored direktora, rukovo đenje pedagoškog rada preuzimaju i pedagoški
rukovidilac, zatim diplomirani pedagog, dok kao spoljni saradnici i psiholozi pružaju
veliku ротос u vaspitnom radu sa decor. Pravilnom fi гičkom razvoju mališana, kao
i higijenskim uslovima sredine doprinose medicinske sestre svojim savesnim radom.
Veliku ротос pružaju i subotički kao i prosvetni savetnici iz Kikinde.
Teške privredne prilike zadnjin godina ustanova ii prebrodila biz težih
posledica, zahvaljuju ći posebnoj brizi samouprave.
Janoš sloboda

Die Geschichte der Kindergarten in Senta

Zusammenfassung
Das gegenwдrtige Werk gibt emen ausführlichen Überblick der Geschichte der
Kindergarten in senta von ihrer Gründung bis zu unseren Tagen.
Die Einleitug stellt uns die Umstande ihres Entstehens kurz dar, in der Welt
und in Ungarn damals, als auch unsere stadt dahingehörte. Der erste Kindergarten
begann seine Tđtigkeit im Jahre 1816 in New Lanark in schottland, und in Ungarn
im Jahre 1828, nach der Initiative von Terez Brunszvik. Die regelm đssige
Kleinkindbildung begann im Jahre 1837 in Tolna, dann zog die Institut nach Pest im
Jahr 1843. Das erste Gesetz über die Kindergarten wurde erst nach hanger Hin und
Her im Jahr 1891 vim Parlament akzeptiert.
Auf dim Gebiet des heutigen Vojvodina wurde der erste Kindergarten im Jahr
1843 in subotica geöffnet. Dim folgte die Eröffnung des Kindergartens am 1. Juli in
senta auf die Initiative des hiesigen Abtpfarrers Elek Benedek. Der erste
78

Kindergđrtner in Senta, Antal Szeli waltete seines Amtes in den Jahren 1866 - 1903,
bis zu seinem Tod.
Die Institut erwies sich als sehr nützlich, denn vier Jahre sp đter entschloss sich
die selbstverwaltung zur Gründung neuer Anlagen von selbem Charakter, aber der
stetige Geldmangel wirkte auf die ununterbrochene Entwicklung hemmend, was auch
die Arbeitsverhđltnisse ungünstig beeinflusste (das Überfüllen, der Mangel an
Einrichtung and Lehrbehelfe). Doch geschahen günstige Anderungen: vim Jahr 1913
wurden die Kinderg đrten staatliche Institutionen, in Senta and auch in Fels őhegy
(Gornji Brig) wurden neue Abteilungen geöffnet, and auch die Lage der
Kindergđrtnerinnen kar in Ordnung. Zwischin den zwei Weltkriegen entwickelte
sich der Kindergartennetz nicht viii, aber die Zahl der umfassten Kinder gehörte zu
den grössten auch in Landesrelation. Es gait als grosses Problem die Einstellung der
institutionierten Kinderg đrtnerinbildung and auch der Mange! an Fachliteratur, aber
es war vorteilhaft, dass die Arbeit in den Kindergarten in Senta auch weiterhin auf
der Muttirsprache der Kinder weiterging.
Wahrend des Krieges war die milit đrische and patriotische Erziehung
massgebend.
Nach dim zweiten Weltkrieg gingen die Erziehung and Schulung in den
Kingergarten in marxistischem Geist vor, im Zeichen der materiellen
Weltanschauung and auf Grund der Errungenschaften des Befreiungskrieges. Das
System der Vorschulinstitutionen wurde dagegen allm đhlich heraúsgebildet, es
entstanden neben den Kindergarten auch Sauglingsheime, and für den ganzt đgigen
Aufenthalt auch Tagesheire. Die Kinder wurden in den Abteilungen nach ihrem
Lebensalter gruppiert. Die Kindergartnerinbildung kar auch in Gang; zuerst an
Kursen, dann wurde im Jahr 1952 eine vierjahrige Mittelschule in Novi Sad
(Neusatz) geöffnet, in der die Studien sp đter fünf Jahre dauerten. Daraus wurde
spđter die padagogische Hochschule.
Der Kindergartennetz in Senta erweiterte sich von den 50-er Jahren stetig;
auch in den Vororten (in To rnyos, Bogaras and Kivi) wurden Kindergarten- and
Tagesheimabteilungen geöffnet. Die Zahl der Besch đftigten mehrte sich von Jahr zu
Jahr, and auch ihre Fachbildungzusammensetzung war immer bisser. Zwischen den
Jahren 1962 and 1966 trat em n plötzliches Innehalten em: der Kindergarten hörte auf,
eine selbstandige Institut zu sein. Als Sozialinstitut wurde er zu den
Ortsgemeinschaften angeschlossen. Nach der Wiedervereinigung schwang aber die
pđdagogische Arbeit wieder in die Höhe; die alten, altmodischen Gebaude wurden
durch moderne, neue Anlagen abgelöst.
Die pđdagogische Tatigkeit wurde moderner: methodologische Zentren
erschienen, um die Zweisprach- and Umweltsprachunterricht, wie auch all andere
Erziehungsgebiete ebenso zu entwickeln.
Die Institution schaltete sich vorbildlich in das Kulturleben der Umwelt, zur
selben Zeit nahm sie mit grosser Erfolg an den Gebietsveranstaltungen teil.
Neben dim Direktor nimmt der Padagogleiter, dann der Diplompadagog die
Leitung lines Teiles der Padagogikarbeit über, wahrend als Aussenmitarbeiter auch
die Psychologen grosse Hilfe in der Arbeit mit den Kindern leisten. Die gewissenhafte
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Arbeit der. Krankenschwestern bedeutet auch sehr viol auf dim Gebiet der
kđrperlichen and geistigen Entwi ćklung der Kinder, wie auch bei der Ausbildung
liner hygienischen Umwelt. Das Unterrichtsrat aus Subotica, sp đter aus Kikinda hilft
auch viol.
Die schweren wirtschaftlichen Umstande der letzten Jahre hat die Institution dank der neuen Selbstve гvaltung - ohne besondere Erschütterungen überstanden.
Űbersetzung Ildikó Balassy
:
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