
Csákai Lászlóné szakvizsgázott óvodapedagógus, az Áldás 
Óvoda Intézményvezetőjének gondolatai az óvoda 
indításával kapcsolatban 
 
A Kunszentmiklósi Református Egyházközség új, református 
óvodát alapít. Az Áldás Óvodának megbízott vezetőjét 
kérdeztük elhivatottságáról, eddigi szakmai munkájáról és 
legfőképp az óvoda-alapítással, indítással kapcsolatos 
gondolatairól.  

 
Mikor határozta el, hogy óvónő szeretne lenni? 
Már óvodásként óvó néni szerettem volna lenni, így nem volt kérdés, hogy általános iskolai 
tanulmányaimat óvónőképző szakközépiskolában folytassam. Már a középiskola után 
elkezdtem dolgozni, és kereszt félévesen megkezdtem a tanulmányaimat a főiskolán.  
 
Milyen kihívásokkal nézett szembe szakmai pályafutása során? 
Szakmai munkám során alkalmam volt többféle óvodai programot megismerni, kipróbálni. A 
korszerű reform pedagógiai, így például az Epochális, és Freinet program után elsőként 
dolgozhattam a Néphagyományőrző óvodai programmal, majd megismertem a Kompetencia 
Alapú óvodai programcsomagot is. Mindegyik alapja az Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramja. Igyekeztem minden programból megtartani az arra érdemes módszereket, 
technikákat.  
Több évig vezettem, váltótárs nélkül egyedül, vegyes és homogén csoportokat is. Közben 
voltam tagintézményvezető majd később elvégeztem a Közoktatásvezetői szakot. 10 évig 
voltam intézményegység- vezető a helyi VDÁMK óvodájában. Mint szakvizsgával 
rendelkező óvodapedagógus első körben töltöttem fel portfóliót, így léptem a PED II. 
besorolásba. Óvodánk három telephelyen működött, én csoportot is vezettem, ami sokszor 
nem volt egyszerű, de úgy érzem, ami célokat, feladatokat kitűztem magam elé sikerült 
megvalósítanom. 
Utolsó évemben, több munkatársam minősítő eljárásában is közreműködtem.  
Szeretném a vezetésemre bízott Kunszentmiklósi Áldás Református Óvodát a lehető legjobb 
tudásommal elindítani, megfelelő óvodapedagógusokkal, dadusokkal. Keresztyén értékrend 
kialakításával, hatékony dolgozói kommunikációval, együttműködéssel, vezetői 
példamutatással. Azt a célt szem előtt tartva, amitől ez több lehet, mint egy óvoda! Istenünk 
szeretetéhez vonzani szülőket, családokat. Ez legyen a mi közös, felelősségteljes, hozzáadott 
értékünk! Neveljük a gyermekeket a nekik megfelelő módon! 
 
Hogyan éli meg a keresztyén közösséghez tartozást?  
Keresztyén értékeket képviselő családban nevelkedtem, számomra természetes volt, hogy 
Isten a mindennapjaink része. Emellett számtalanszor megtapasztalhattam Isten megbocsájtó, 
gyógyító szeretetét és kegyelmét. 44 éve lakom Kunszentmiklóson, azóta dolgoztam itt 
óvónőként, illetve tagja vagyok a Református gyülekezetnek.  
 
 



Hogyan érlelődött az óvoda alapításának elképzelése? 
A Kunszentmiklósi református Egyházközség régen dédelgetett célja válhatott valóra az 
óvoda elindításával. Óvodánk a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda 
Programján belül megvalósuló intézmény. A mai kornak megfelelő színvonalú óvoda épület. 
Hatalmas ajándék, hogy városunkban így már 3- 18 éves korig lehetséges gyermekeink 
óvodai és iskolai hitéleti nevelése. Ez óriási lehetőség és felelősség is egyben! 
 
Hogyan képzeli el az óvoda indulásának időszakát? 
Meghatározóan fontosnak tartom az első éveket, most alapozzuk meg óvodánk jövőjét, 
alakítjuk ki arculatát, értékeit. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja egészül ki óvodai 
nevelésünk mindennapjaiban a gyermekek hitéleti nevelésével. Abban a reménységben, hogy 
életükre meghatározó értékekkel gazdagíthatjuk őket. Hiszem, a gyermekek körében hintett 
magvetéssel, akár családok is elindulhatnak a hit útján és vezethetjük őket gyülekezetünk, és 
Megváltó Urunk közelébe. Szakmai tapasztalatommal, magatartásommal, Istentől kért 
bölcsességgel szeretném végezni munkámat, az óvoda vezetését. 
A feltétel nélküli szeretetet alkalmazva, hitelesen szeretném gyermekeink és munkatársaim 
felé közvetíteni Isten szeretetét, cselekedetekkel és valóságosan, ahogy azt az ige mondja. 
 
„Gyermekeim, ne szóval szeressetek, ne is nyelvvel, hanem cselekedetekkel és valóságosan!” 
                                              / 1. János 3.18./ 
 
Mi az Áldás óvoda alapításának legfontosabb küldetése, célja? 
A református óvoda nevelési elveiben és gyakorlatában elkötelezett a keresztyén értékek és 
életvitel közvetítésében a rábízott gyermekek felé, figyelembe véve a szülőknek azt a jogát, 
hogy gyermeküket vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben 
részesítsék.  
 Segítjük a családokat, hogy a keresztelők alkalmával tett fogadalmukat megtarthassák, 
családok életének kedvező alakulásának segítői szeretnénk lenni, bízva abban, hogy ez által 
gyülekezetünk új tagokkal, családokkal bővülhet. Óvodánk küldetése a Szerető, Szabadító 
Mennyei Atyában gyökerezik, aki szívünkre helyezte, hogy elmondjuk a ránk bízott 
gyermekeknek el nem múló szeretetének és megváltásának örömhírét. A Krisztusi szeretetet, 
gondoskodást, védelmet sugározva igyekszünk boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket 
nevelni, az igazság magvait plántálni a jövő nemzedékében. Mindannyian Isten egyedi 
alkotásai vagyunk, egyedi képességekkel, ajándékokkal és tehetséggel, ezért célunk a 
gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítése színvonalas szakmai munka által. 
Személyes példamutatással olyan keresztyén erkölcsi tartalmak közvetítésére törekszünk, 
mint, az egymás iránti szeretet, együttérzés, a másság tolerálása, segítőkészség, becsületesség, 
önzetlenség és figyelmesség. 
Óvodánkban lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy gyermekeink gyönyörködhessenek az 
ajándékba kapott teremtett világ szépségeiben, megalapozva és kialakítva a 
teremtésvédelemmel kapcsolatos magatartásformákat. 
 
Köszönjük Intézményvezető Asszonynak az Áldás Óvoda indításával kapcsolatos 
gondolatait! 


