
AZ ÓVODA RÖVID TÖRTÉNETE 

 

A kölesdi állandó gyermekmenház történetére 1894-ig tudunk visszatekinteni. 

 

Kellényi Elemérné, született Zavaros Ilona magnetofonszalagra rögzített „visszaemlékezése” 

szerint, anyai nagyapja Dr. Györki Lajos körorvos adományozta a telket és a rajta lévő szoba-

konyhás épületet óvoda céljára a községnek 

 

1911. augusztus 20-i keltezéssel a Kölesd községi menház felügyelő bizottságának 

jegyzőkönyve tanúskodik arról, hogy Pitz Gyuláné, született Lemle Henrietta okleveles 

óvónőt választják meg a gyermekmenedékház vezetőjének. Huszonnyolc évig látta el ezt a 

feladatot. 

 

Őt követte az azonos nevű intézménynél 1940. május 26-án leánya, Pártai Ilona Kurucz 

Henrikné okleveles óvónő, aki 1935-től dolgozott már édesanyja mellett és 37 évig vezette az 

óvodát. 18 évig szakfelügyelő is volt a gyönki járásban, majd a szekszárdi és paksi járásban 

is. 

Kurcz Henrikné 1955-ig egyedül dolgozott óvónőként egy dajkával, majd szakfelügyelői 

kinevezését követően két beosztott óvónőt helyeztek még a kölesdi óvodába. 

 

Az óvoda történetében dinamikus fejlődést a nők munkába állásával jelentkező szükséglet és 

az azt követő óvodabővítések hozták a hetvenes évek elején. 

 

1972-ben a főépület 54 m
2
-es foglalkoztató teremmel bővítették, melyhez folyóvizes 

mosdókat és vízöblítéses wc-ket is szereltek. 1976-ban a Községi Tanács az óvoda 

szomszédságában lévő kovácsműhelyt vásárolta meg és abból alakítottak ki egy 

csoportszobát, öltözőt, mosdót és óvónői szobát. Így alakult ki az óvoda épületeinek és 

helyiségeinek száma. 

Az óvoda két gyermekcsoporttal működött 1972-ig. 1973-tól három, majd 1977-től négy 

gyermekcsoport lett. A vezetői feladatokat ezen időszakban Pech Antalné illetve Vass 

Lászlóné óvodapedagógusok látták el. 

 

1992-ben meghirdetett óvodavezetői állást Horváth Mária nyerte el, aki 2011 augusztusáig 

vezette az intézményt. Utódja Gárdi Szilvia. 

 

A rendszerváltást követő időszakban többször esett át az intézmény szervezeti változáson. 

Fenntartója a Kölesd Községi Önkormányzat. 

2013. január 1. a következő nevezetes dátum az intézmény életében, hiszen újra önálló 

intézménnyé vált: KÖLESDI MESEVÁR ÓVODA néven. 

1997 év volt nagy fordulópont az intézmény életében. 

Önállóságával bizonyította és azóta is bizonyítja, hogy a megfelelő személyi és tárgyi 

feltételek megteremtésével sikerült olyan körülményeket biztosítani, melyek a mai kornak 

megfelelnek és a község gyermekei esztétikus, jól felszerelt, szakemberekkel ellátott 

környezetben élhetik óvodás éveiket. 

 

1999-ben az akkori nevelőtestület önálló Helyi Nevelési Programot készített, melyben célként 

fogalmazta meg: 

„az óvodába járó gyermek biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjenek, 

életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő óvodai életrend kialakításával hozzájáruljunk 

képességeiknek kibontakoztatásához. 



Nevelésünk iránytűje a szeretet. 

Az óvodapedagógus sikeres munkájának eredménye: a társadalmilag hasznos és egyénileg 

értékes neveltséget, készséget, jártasságot és tudást birtokló gyermekek – iskolába lépése. ” 

Úgy gondoljuk, hogy e cél eléréséhez ideálisak feltételeink és környezetünk. 

 


