Országos Óvodai Szakmai Nap
„Jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak” 1. Timóteus 4,6– A nap bibliai mottójával köszöntötte
Detre János evangélikus lelkész az előadókat, érdeklődőket, kollégákat és minden pedagógust
2016.március 01-én.
Sokan messziről érkeztek, vállalva a távolságot, az utazást a nap szakmai többletéért. Fontos
megemlítenem, hogy az intézményeknek mindig nagy erőpróba egy ilyen találkozó
megszervezése.
A konferencián az ország több tucat város több tucat evangélikus óvodája képviseltette magát.
A szakmai napot az Evangélikus Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet
támogatásával Lakatosné Hachbold Éva tantárgygondozó, Karacs Péterné intézményvezető
nagy örömmel és lelkesedéssel szervezte.
A magyarországi Evangélikus Egyháznál egy fajta hagyomány, hogy az ország evangélikus
óvodái – amelyből közel harminc van már – egy nevelési évben kétszer találkoznak egy-egy
szakmai nap keretén belül. Nagy megtiszteltetés ért bennünket azzal, hogy városunk, óvodánk
adhatott otthont a több előadásból álló sorozatnak.
Százötvenöt fős rendezvényt Detre János lelki útravalója indította. Fördős Attila polgármester
hangsúlyozta a pedagógusok fontos szerepét, amely többek között a gyermekek nevelését,
oktatását és az egymás körülményeitől való független elfogadást szolgálja. Hozzátette: a
vallásos keretek köré épült intézményeknél nem utolsósorban az Isten szeretetének
ismertetése kell, hogy legyen a fő cél.
Köszöntéseket mondtak Majorosné Lasányi Ágnes EPSZTI igazgató, Lakatosné Hachbold
Éva tantárgygondozó, Karacs Péterné óvodavezető.
A három előadásból álló konferencia előtt a Madách Imre Művelődési Központ Dísztermében
az óvodások egyházi-néptáncbemutató műsorát nézhették végig a vendégek a Bárányka
nagycsoport szolgálatával. Az óvodások műsora is tükrözte az óvodai nevelésünk célját,
hitvallását, miszerint:
Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk. (Fil. 3.3)
Az előadások – Ónodi Béla adjunktus – Néphagyomány az óvodában, bemutatóval együtt
(Magyar Táncművészeti Főiskola Néptánc Tanszék) tolmácsolásában – a pedagógusok
szakmai munkáját segítették.
Ebéd előtt Dr. Kelemen Lajos pszichológus:„Problémás gyermekek, problémás szülők”
fejtette ki gondolatait, megosztotta sok éves gyakorlatának tapasztalatait. Ötvözte a téma
komolyságát humorral, előadói hozzáértéssel.
A váci evangélikus egyházi óvoda meglátogatása után dr. Dúró Zsuzsanna pszichológus az
óvodai tehetségfejlesztésről beszélt.
Lázárné Skorka Katalin lelkésznő reflektált az elhangzottakra, és példákat hozott fel a nap
témájához: Kérjetek és adatik nektek (Mt 7,7).
Záró gondolat: „Kicsi a bors, de erős”. Ütős magyar közmondás jutott eszembe, miközben
újra átéltem a szervezéssel járó eseményeket. Köszönöm munkatársaim fáradhatatlan
munkáját, ajándékok készítését, asztaldíszek kigondolását, műsor lebonyolítását, vendégek
fogadását. Köszönöm a szülők segítségét, estig tartó terítést, 150 székszoknya felrakását, több

napos együttlétet. Köszönjük a sok adományt, kedvezményt (Perlusz Titusz) plakátok
nyomtatása, ajándék kulcstartó (Juhász-Koronka Anna) evőeszközök, terítők, székszoknyák
felajánlása. Zenei kíséret Váray Rita.
Országos szinten intézményünk kicsinek számít, de annál nagyobb szeretettel, alázattal és
hittel készültünk erre a napra is.
Karacs Péterné
intézményvezető

