Az Arany János Óvoda története
Az óvoda 1973. október 1-én nyitotta meg kapuit, I. sz. Dózsakerti Napköziotthonos
Óvoda néven a lakótelep első óvodájaként. Az óvoda 5 csoporttal indult 125 férőhellyel. Mire
elkészült, máris kicsinek bizonyult. Az első években háromszoros volt a túljelentkezés. Egyegy csoportba 40-45 gyermek járt. Erre tekintettel 1980-ban 2 csoporttal bővült az intézmény,
175 kisgyermek elhelyezése vált lehetségessé. A munkálatokat a helyi vállalatok társadalmi
munkában végezték el. Az óvoda első vezetője Becsák Béláné volt.
A rendszerváltás után a helyzet sok mindenben megváltozott. A gyermeklétszám
jelentős csökkenése miatt egy csoportot be kellett zárnunk. Öröm az ürömben, hogy a
megüresedett csoportszobát tornaszobává alakíthattuk.
1999-ben további szerkezeti átalakítások következtében az Erőmű telepi és a Jókai
Óvoda az Arany János Óvoda telephelyévé vált. Néhány év elteltével az Erőmű telepi óvodát
az önkormányzat lépcsőzetesen megszüntette.
2009-ben a további centralizálás következtében a Bánhidai Szlovák ÁMK
tagintézménye lettünk, 2012-től pedig ismét önálló intézményként működünk.
A helyi pedagógiai program elkészítése lehetőséget adott az óvoda egyéni arculatának
kialakításához. Minden csoportunkban két szakképzett óvodapedagógus és egy dajka
foglalkozik a gyerekekkel, továbbá a székhelyen és a telephelyen 1-1 pedagógiai asszisztens
is segít a gyermekek nevelésében. A nevelőtestület nagyon jól képzett, tenni vágyó, az új
dolgokra nyitott. Legfőbb törekvésünk, hogy a ránk bízott gyermekek számára biztonságos,
egészséges, szeretetteljes környezetet biztosítsunk.
A csoportszobák tágasak, esztétikusak, megfelelő helyet biztosítanak a gyerekek
változatos tevékenységeihez. A tárgyi feltételeink megfelelőek, melyben rendkívüli szerepe
van az önkormányzati, szponzori és szülői támogatásoknak. A tornaszobát 2006-ban
bővítettük, felszereltsége segíti a gyermekek mozgás koordinációjának fejlődését. Az óvoda
udvarát fokozatosan alakítjuk olyanná, hogy a mozgás öröme mellett a természet változásait
és sokszínűségét is megtapasztalhassák a gyerekek. 2004-ben műfüves pályát, 2009-ben
KRESZ-pályát avattunk. 2014-ben a műfüves pálya új borítást kapott, egy új homokozó és
egy fészek hinta is telepítésre került. 2015-ben egy új, udvari kisházzal gazdagodtunk. 2016ban az első udvar rekonstrukciójára került sor – füvesítés, az elöregedett fák, bokrok pótlása –
2017-ben egy újabb kisházzal, két kerti asztallal, két új homokozóval gazdagodtunk. Az
épület felújítási munkálatai 2006-ban a fűtés korszerűsítésével kezdődtek. 2007-ben a
világítás, 2008-ban a vizesblokkok felújításával, 2014-ben a nyílászárók cseréjével
folytatódtak. A 2018-19-es nevelési évben további fejlesztések várhatók.
Az intézmény vezetői:
 1973. október 01-től 1990. augusztus 31-ig Becsák Béláné
 1990. szeptember 01-től 2014. szeptember 30-ig Wágner Emília
 2014. október 01- 2015. augusztus 15-ig Ikóné Marosi Enikő
 2015. augusztus 16-tól Sztán Józsefné

