
 

Áldás Református Óvoda Kunszentmiklós - Munkatársaink

Csákai Lászlóné

intézményvezető
óvónő

„ Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon…”

Péld 22.6//

Végzettség, tanulmányok:

- 1977- ben a Bem József Óvónői Szakközépiskola Óvónői szakképesítést
szereztem.

-
-

1980- ban a Budapesti Tanító Képző Főiskola óvónői szakát végeztem.
2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, Közoktatási
vezetői, Pedagógus szakvizsgát tettem.

Továbbképzéseim:

- 1989. 04. 15. Játékos lábtorna és tartásjavító torna tanfolyam (Kecskeméti
Tanítóképző Főiskola)

-
-

1995. 10. 13. Kezdő óvodavezetők továbbképző tanfolyama
2000. 09. Kolping Család Egyesület Kiskunlacháza Népi játszóház vezetői
tanfolyam Kecskeméti Tanítóképző Főiskola 11.

-
-

2007. 05. 19.-21. Az óvoda- iskola átmenet támogatása
2009. 11.12-14. Vezetőképzés- pályázati projektek sikeres megvalósítása

Református értékeket képviselő családban nevelkedtem Budapesten. Már kicsi gyerek
korom óta óvónői pályára készültem. 3 éves korom óta szüleim vasárnap
gyermekistentiszteletre vittek magukkal a Szabadságtéri Református Templomba.
Konfirmációm után csatlakoztam a gyülekezet ifjúsági csoportjához, ott ismertem meg a
férjemet. Szülei itt Kunszentmiklóson voltak lelkészek, házasságkötésünk is ebben a
gyülekezetben volt, melynek azóta is tagja vagyok. Már 45 éve lakom Kunszentmiklóson,
40 évig dolgoztam óvónőként. Ebből 6 évig tagintézmény- vezető, 10 évig
intézményegység- vezetői beosztásban. A tartottam bibliatörténeti foglalkozásokat,
illetve pár évig vezettem református csoportot is az egyik óvodában. Nagyon remélem,
van olyan elvetett igei magocska ami kikelve gyümölcsöt termett azóta!
Szakmai munkám során alkalmam volt többféle óvodai programot megismerni,
kipróbálni. 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 magtartani az arra érdemes
módszereket, technikákat.
Mint szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus első körben töltöttem fel portfóliót, így
léptem a PED II. besorolásba. Utolsó évemben, több munkatársam minősítő eljárásában
is közreműködem.
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!



 

Ájpli-Aczél Emese

óvónő

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”

/2Tim 1,7/

Végzettségek, tanulmányok:

-

-

Óvodapedagógusi diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és
Óvóképző karán szereztem.
2021-ben eredményes minősítő vizsgát tettem, majd ezt követően pedagógus 1.
fokozatba léptem.

Tass községében születtem és nevelkedtem, majd tanulmányaimat a Baksay Sándor
Református Gimnázium és Általános Iskolában teljesítettem, ahol a pedagógusok
személyisége és példamutatása, valamint az iskola következetes és támogató közege a
mai napig meghatározóak számomra.

A jelenlegi óvodapedagógus állás lehetőséget adott, hogy visszatérjek a gyökereimhez. A
családi hátterem és a tanulmányaim lehetővé tették, hogy olyan alapvető emberi és
keresztényi értékek mentén nevelkedjek, melyek mélyen belém ivódtak. Ezeket az
értékeket a mai napig fontosnak és igaznak tartom a mindennapi életem és pedagógiai
munkám során egyaránt.

Nevelési elveimben meghatározó a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, valamint a
gyermekekben rejlő értékek felismerése és kibontakoztatása a megfelelő szabályok és
keretek között.
Pedagógiai munkám során szívesen használom a mozgásos tevékenységeket, hiszen
ezen terület meghatározó a gyermekek készségeinek és képességeinek megismerésében
és kibontakoztatásában. Emellett szívesen alkalmazom a verselés, mesélés, bábjáték
eszközeit, az elmúlt években tagja voltam egy óvodában szerveződő bábcsoportnak.
Mégis leginkább a szívemhez közelálló terület a zene, mivel hiszek abban a kodályi
gondolatban, hogy a zene lélekformáló hatású, lelki táplálék.
Emberként és pedagógusként is fontos számomra a folyamatos önképzés, megújulás.



 

Mizsei Nikolett

óvónő

"…Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne
akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”

Mk 10,14//

Végzettségek, tanulmányok:

- Tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai
Karán, Óvodapedagógus szakon végeztem. (Szakdolgozatom témája A hitre
nevelés kérdései és lehetőségei voltak.)

-

-

Részt vettem az MLSZ Grassroots Szervező tanfolyamán, amelyről tanúsítványt is
szereztem.
Céljaim között szerepel a gyermektánc az óvodában és a logopédia elsajátítása.

Kunszentmiklós számomra sokat jelent, hiszen a nagyszüleim, a nagybátyám és még
számos családtagom itt él. Gyermekkoromban a nyári szüneteket sokszor velük
töltöttem. A gimnáziumi tanulmányaimat is Kunszentmiklóson, a Baksay Sándor
Református Gimnázium és Általános Iskolában végeztem el.

Vallási kötődésem családi eredetű. Már kisgyermekként, az oviban részt vettem a
református hittan foglalkozásokon, amik végig kísértek az iskolai éveimet is. Az
érettségin a választott tantárgyam a református hittan volt. Sokszor vettem részt a nyári
hittantáborokon és a gyermek istentiszteleteken egyaránt. Pedagógiai munkámat egy
református óvodában kezdtem meg és ott is folytattam.

Dolgoztam számos különféle, különleges bánásmódot igénylő (autizmus spektrumzavar,
epilepszia, szelektív mutizmus) gyermekkel is. Fejlesztő munkám során kiemelt szerepet
játszik a kisgyermekek hitre való nevelése, az ének, zene énekes játék, tánc, a rajzolás
festés, mintázás, kézimunka és a verselés, mesélés is.



 

Molnárné Vig Diána

óvónő

„Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy
elvesszen egy is e kicsinyek közül.”

/Máté 18,14/

Végzettségek, tanulmányok:

-

-

Református hittanoktatói és óvodapedagógusi diplomámat a Károli Gáspár
Református Egyetemen szereztem 2016-ban.
Ugyanebben az évben végeztem el a Hatékony tanuló megismerési technikák című
továbbképzést.

Keresztény hitre jutásomtól, 2008-tól aktív szolgálatot végeztem a tápiószelei református
gyülekezet által szervezett hittantáborban. A főiskolai tanulmányaim mellett a 2014/2015-ös,
illetve a 2015/22016-os tanévben a Farmosi Óvodában és az Általános Iskolában református
hittanoktatóként dolgoztam. 2016-ban a Tápiószőlősi Református Óvodában kezdtem el
óvodapedagógusként dolgozni. 2017-ben anyósom invitálására a férjemmel Kunszentmiklósra
költöztünk. Itt alapítottunk családot, két gyermekünk született. 
2022-ben sikeres minősítő vizsgát tettem, így elértem a PED I.
fokozatot.

A kunszentmiklósi református gyülekezet tagja vagyok családommal együtt. Részt veszek az
óvodás istentiszteletek szolgálataiban.

Pedagógiai munkám legfontosabb céljának azt tartom, hogy a gyermekeket Jézushoz
vezessem. Szeretem a mesével, a képzelet erejével „elvarázsolni” a gyermekeket. Szívesen
készítek fejlesztő játékokat. Szabadidőmben ujjbábokat és egyéb meséhez, bibliai történethez
kapcsolódó eszközöket varrok.



 

Nánási Lilla

óvónő

„Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha
leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed
szándékomat. Szemmel tartod járásomat és
pihenésemet, gondod van minden utamra.”

/Zsolt 139,1-3/

Végzettségek, tanulmányok:

- Óvodapedagógusi diplomámat a Neumann János Egyetem Pedagógusképző karán
szereztem 2019-ben, illetve agyagműves szakkörvezetői kompetenciával is
rendelkezem.
Továbbképzések:

- Gergely Ildikó ELTE mestertanára által tartott „Új szellemű mindennapos
testnevelés” tanfolyam

-
-

Gergely Ildikó-„Mit? Miért? Hogyan? Kisgyermekek testnevelése 3.”
Beszéd - nyelv - játék. Beszédfejlesztő anyanyelvi és drámajátékokkal
óvodásoknak és kisiskolásoknak című továbbképzés
Gergely Ildikó-„Játékos mozgásfejlesztés” (labdagyakorlatok) továbbképzés-

Kunszentmiklóson élek kisgyermekkorom óta, már a nagyszüleim is helyi lakosok
voltak. Szeretem a város mentalitását, kötődőm az itteni emberekhez és a kultúrához.
Tanulmányaimat a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolában
végeztem.

Már kisgyermek korunkban jó szülői, nagyszülői minta hatására, testvéremmel
előszeretettel jártunk gyermek istentiszteletre, szerepeltünk karácsonyi előadásokon.
Abból adódóan, hogy 12 évig egyházi fenntartású általános iskolába és gimnáziumba
jártam, a hitoktatás átjárta mindennapjaimat. 1997 nyarán megkereszteltek, majd 2012-
ben konfirmáltam. Református hittanból választható tantárgyként leérettségiztem.

Fontos számomra a gyerekekkel való szeretetteljes bánásmód, érzelmi biztonság
nyújtása, minden területen az ösztönzés, motiválás. Fejlesztő játékokkal teszem
színesebbé a gyerekek mindennapjait. Mivel nagyon szeretek énekelni, és jártas vagyok
a református egyházi énekek terén, illetve sok népdalt ismerek, a zene szeretetét
szeretném a gyerekekhez eljuttatni. Meghatározó szerepet töltött be életemben a
rajzolás, barkácsolás és az iparművészeten belül a kerámiázás. A népművészet, a
hagyományok és kultúra tisztelete, megbecsülése, átörökítése számomra mindig is
követendő érték volt és lesz a jövőre nézve, és remélem, lesz rá lehetőségem, hogy ezen
a területen is hasznosíthatom majd képességeimet.



 

Perger Dóra

óvónő

„A szeretet soha el nem fogy.”

/1Kor 13,8/

Végzettségek, tanulmányok:

- Óvodapedagógusi diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző
Főiskolai Karán végeztem. Ugyan ezen a karon elvégeztem a csecsemő-és
kisgyermeknevelő szakot, majd a Pannon Kincstárban ápolói asszisztens szakot is
szereztem.

- Óvodapedagógiai ismereteimet folyamatosan bővítem könyvek, tanulmányok,
továbbképzések és az internet segítségével. Elvégeztem egy "Boldogságóra" című
továbbképzést, melyet be tudok építeni az óvodai élet mindennapjaiba. Emellett
sikerült már több továbbképzésen is részt venni és sikeresen teljesíteni. Egyik
ilyen a Bozsik foci, amit személy szerint nagyon kedvelek, mert a sport mindig is
része volt az életemnek.

- 2021 tavaszán sikeres minősítő vizsgát tettem, így pedagógus 1 fokozatba
léphettem.

2006 őszén kerültem Kunszentmiklósra, ahol 8 évet jártam a Baksay Sándor Református
Gimnáziumba. Tanulmányaimból adódóan később bölcsődei gyakorlatomat is itt, a
Napsugár Bölcsödében végeztem. Jelenleg pedig a lakóhelyem is Kunszentmiklós lett.

Már óvodás koromban szeretettel jártam hittan foglalkozásokra, amit folytattam alsós
iskolás éveim alatt is. Ezt követően kerültem Kunszentmiklósra a református
gimnáziumba, majd ezt az utat folytatva választottam a református egyetemet. A hit
mindig is része volt az életemnek, szívesen jártam a nyári táborokba, gyermekként
játszani, majd idősebb koromban koordinálni a kisebbeket. Többször voltam
hittantáborban, emlékeit máig őrzöm.

Egészen kicsi korom óta az életem része a mozgás, a sport, így ezt óvónői munkámba is
szívesen be szoktam építeni, mert úgy gondolom, hogy a mozgás nagyon fontos a
gyermekek életében. Korábbi csoportjaimat többször készítettem fel különböző táncos,
zenés fellépésekre, melyek mindig nagy élmények voltak számukra is.



 

Asztalos Jánosné

dajka

„A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a
gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz…”

/Róma 12,9/

Berényiné Ócsai Judit

pedagógiai asszisztens

„És mindazt, amit imádságban hittel kértek,
megkapjatok."

/Máté 21,22/

Móricz Sándorné

dajka

„Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt
veled az Úr!"

/Zsoltárok 116,7/



 

Ordasi Anikó

dajka

" Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet
Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és
ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte
meg Istent, mert Isten szeretet."

/1János 4,7-8/

Oszlánszki Ildikó

dajka

„Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint
szeretett gyermekek.”

/Efézus 5,1/


