
Óvodapedagógusaink Csákai Lászlóné Intézményvezetővel és az 
óvoda bizottsági tagokkal Kecskeméten jártak, ahol a 
református Pálmácska Óvodában fogadta őket az igazgató, 
Simon Andrásné és óvodapedagógus csapata, betekintést 
engedve egy működő református intézmény óvodai életébe.  
 
Óvodánk református hitéleti nevelése elsődleges alapja a 
gyermekekkel történő foglalkozásnak. Célunk közös: a keresztyén 
szellemű nevelés, ami által a gyermekek megismerkednek Isten 
szeretetével, gondoskodásával, személyes kapcsolatuk alakul 
Istennel, imádkozó emberekké válnak. A Pálmácska óvoda fiatal, 
közel egy évtizede működő intézmény, kiforrott nevelési 
programmal. Kitűnő terepet jelentett arra, hogy a látogatás során  

részletekbe menő, gyakorlati jellegű szakmai tapasztalatcsere történhessen többek között a 
napirend, az áhítatok rendje stb. témakörökben, melyek részben megerősítést nyújtottak óvodai 
munkatársaink kiforrott koncepciójának, másrészt értékes információkat gyűjthettünk.  
 
 

 
 
 
Megtekintettünk egy bibliatörténeti interaktív 
foglalkozást, melyen a középső csoportos gyermekek 
játékos módon, énekkel, verssel, zenével kísérve ismerték 
meg Jézus egyik csodatételének „Igaz történetét”.   
 
A látogatás kiváló hangulatban, szeretetteljes légkörben 
zajlott és megalapozta a hosszú távú szakmai 
együttműködést.  
 
„…megtanítalak, melyik úton kell járnod.” Zsolt. 32:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vasárnapi beszélgetésre várjuk a szülőket 
Istentiszteleti alkalmunkat követően kötetlen beszélgetésre 
hívjuk a kedves szülőket, melynek keretén belül ismerkedhetnek 
az óvodai alkalmazottakkal, az óvoda ügyeket intéző 
presbiterekkel, óvoda bizottsági tagokkal, kérdéseiket kötetlen, 
beszélgetős formában feltehetik.  
 
Helyszín:  Református templom,  gyülekezeti terem és 

   iskola udvar 
 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 3. 

Időpont:  2022. július 3., 09:00  
 

 
Társintézményünk, a Baksay Sándor Református 
Gimnázium és Általános Iskola könyv 
adománygyűjtést hirdetett a presbitérium óvoda 
bizottságának kezdeményezésére.  
Olyan óvodás korosztálynak való könyveket kértünk 
az iskolásoktól és szüleiktől, melyek kiváló 
állapotban vannak, de már nincs rájuk szükség a 
családban. Az iskola segítségével mintegy 200 
példány óvodás korosztály számára való mesekönyv, 
ismeretterjesztési könyv, kisgyermekeknek szóló 
bibliai történetek, de óvodai hitéleti nevelési 
kézikönyv is gyűlt, melyek megalapozzák az óvoda 
könyvtárát, új beszerzésekkel kiegészítve kiváló 
kiegészítőjét jelentik az óvodai munkának. Ezúton is 
köszönjük az adományokat! 

 
 
 
Beharangozó – következő tájékoztató levelünk tartalmából: 
 
 
Meghívó: Tájékoztató beszélgetések a leendő óvodások szülei számára 
 
A gyermekek felvételét kért szülők az intézményvezető, az óvodai lelki gondozásért felelős 
lelkész, óvodaügyekért felelős presbiterek részvételével zajló beszélgetésen tájékoztatást 
kapnak az Áldás Óvoda intézmény felekezeti jellegéről, hitéleti sajátosságairól, református 
hitéleti feladatairól, céljairól.  A találkozók időpontjai és további részletek következő 
hírlevelünkben olvashatóak. 
 
 
Óvodapedagógusaink bemutatkoznak! 
Intézményünk dolgozói, a leendő óvó nénik bemutatkozó összeállítása folyamatban van, 
következő hírlevelünkben megtekinthetőek! 
 
 


