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Karacs Péterné óvoda vezető 25 éves Jubileumi köszöntője 

Kedves Vendégek, Ünneplő Gyülekezet!  

Evangélikus egyházi óvodánk fennállásának 25. évfordulóját ünnepeljük együtt. Hálaadásra 
gyűltünk ma össze! Köszönjük, hogy ünnepünkben, örömünkben Önökkel lehetünk. 

Pedagógusként és vezetőként sokszor gyermeki példával kezdem köszöntőmet, ma is így teszek. 

Hiszen róluk szólunkés értük ünnepelünk. 25 éve minden év kiscsoportjának a kedvenc egyházi 

éneke így hangzik: Indul már a vonat földről a mennybe fel, hív az Úr jöjjetek gyermekek. Ez az 

óvodai vonat azóta is zakatol és töretlenül megy előre. Több száz gyermek és család volt az utasa 

25 év alatt. Van olyan alapító, aki kezdetektől rajta ül. Vannak dolgozók, akik idő közben leszálltak, 

vannak, akik egy egy állomásnál csatlakoztak hozzánk. 

Óvoda alapítása 1994. augusztus 14. volt, 35 gyermekkel, 7 alkalmazottal felszálltak az alapítók 

által megálmodott vonatra. Első fontos állomás óvodánk felszentelése volt 1994. november 06-án. 

Akkor, fontos iránymutatást kaptunk, a Szentírás következő üzenetét, bölcsességét a 

Példabeszédek könyvéből: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, 

akkor sem térjen el attól.” Számomra, a kezdő állomás, 1995. szeptember 18-án volt, akkor 

csatlakoztam az óvoda közösségéhez. Keresztyén pedagógusként, munkatársakkal együtt, 

igyekeztünk a múltban, jelenben és jövőben is gyermekeink előtt példaként állva, egymás kezét 

fogva, az Úr Isten szeretetében és gondviselésében bízva, rá hagyatkozva végezni 

nevelőmunkánkat, szolgálatunkat. Elvégeztük a feladatunkat és nem megoldottuk. Éreztük, hogy 

az egyházi szolgálatot végző pedagógus épít és vonz. Igényes és pontos munkára kaptunk 

meghívást. 

Következő állomáshoz 1996. szeptemberében érkeztünk, innentől kezdve óvodánk 3 csoporttal, 

81 gyermekkel működött. A Fenntartó helyi egyház ebben az évben megvásárolta az óvoda 

épületét, így az egyházközség tulajdonába került. Vonatunk robogott tovább, vitte hírünket a 

városban. Megjelentünk városi ünnepélyeken, idősek és beteg gyermekek otthonában, ahol 

felejthetetlen perceket nyújtottunk. Tanévnyitó, tanévzáró és karácsonyi ünnepélyen a 

gyülekezettel együtt örültünk, nekik mutattuk meg értékes tudásunkat. Egyházi óvodánkban mi is 

úgy tekintünk a gyermekeinkre: mint az Úrjézus ajándékaira. Minden kisgyermek egy egyéniség, 

egy drágakő, amit pedagógusaink hitbeli meggyőződéssel, tudatos pedagógiai munkával 

formáltunk.  Közben az évek alatt mindvégig szépítettük, dekoráltuk óvodánkat. 

1999-ben is megálltunk egy kicsit, hiszen ekkor dolgoztuk ki saját nevelési programunkat. 

Megfogalmaztuk óvodánk pedagógiai céljait, feladatait, melynek alapja a keresztyén értékek 

hangsúlyozása és előtérbe helyezése volt. 

Fontos állomás volt 2002. október 16-án, amikor az Északi Egyházkerület 12 oktatási intézmény 

pedagógusai Vácon találkoztak. Együttlétünk célja, a lelki táplálék előtérbe helyezése volt. 

2003. nyarán a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Váci Evangélikus Egyházközség 

hozzájárulásával teljes tatarozást, végezhettünk el a Rákóczi úti épületen. Óvodánk kívülről, 

belülről megszépült. 

2004-ben az első kerek évfordulója volt intézményünknek, melynek alkalmából évkönyvet 

készítettünk és Istentisztelet keretében mondhattunk hálát az eltelt évekért.  
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Vonatunk egyre csak zakatolt, tettük a dolgunkat, szárnyaltunk, hiszen akik hozzánk jöttek, nem 

köteleztük semmire, de felkínáltuk mindazt, ami szerintünk fontos ahhoz, hogy boldog életük 

legyen ezen a földön. Ez számunkra egy esély, hogy családokat, gyermekeket, az utánunk jövő 

nemzedéket is megkínáljuk a Krisztusi értékekkel. 

2008. június 9. a következő állomás, mely számomra volt sorsdöntő, hiszen az evangélikus 

egyházigazgatótanácsa, peresbitériuma, rám bízta az óvoda vezetését.A legfontosabb 

tapasztalatom, hogy Istenünk a váci evangélikus óvodában is otthon érzi magát. Büszkeséggel tölt 

el, hogy a helyi egyház fenntartásában működhetünk, gazdagodhatunk hitben, megbecsülésben, 

munkánk minden percében.  Terveink között folyamatosan fejlesztettük óvodánkat, 

programjainkat, amiben segítségünkre voltak a szülők, családok. Országos egyház által kiírt 

eszközpályázatok elnyerésével minden évben újítottunk az épületen, udvaron. Közben kinőttük az 

óvodát, sok a túljelentkezés, érdeklődés, pozitív visszajelzés a szülőktől. 2008 karácsonyát már 

külön kellett szervezni, mert nem fértünk be a gyülekezettel együtt a templomunkba. Volt, hogy 

75 gyermek helyett 90 gyermek járt intézményünkbe. Nagy örömünkre, lassan növekedni kezdett 

az evangélikus gyermekek létszáma is. Mára több, mint a fele evangélikus vallású. 

2012-ben a váci egyházközség megvásárolta a szomszédos telket és kezdetét vette a bővítés 

tervezés időszaka. 

Legmeghatározóbb évszámunk, 2014. október 19-e. Ezen a napon, egyszerre ünnepeltük a 20 éves 

óvodát és vehettük át az Erzsébet utcai új épületrészt. Beteljesült álom, mondhatnánk, de a 

valóságban változtak a körülmények, a külsőségek és az óvodához kötődő emberek… A mi Urunk 

azonban mindvégig örök, hűséges, gondviselő szeretetével ölelte át és tartotta meg óvodánkat, 

vezette, támogatta a mi szolgálatunkat. 

A vonat ment tovább, gondoltunk egy nagyot, 2016. március 01-én, az Országos Pedagógiai 
Intézet szervezésében szakmai napot tartottunk, melyre 155 evangélikus pedagógus érkezett. 
Nagy megtiszteltetés ért bennünket azzal, hogy városunk, óvodánk adhatott otthont a több 
előadásból álló sorozatnak.  

Következő állomás: 2017. október 27. Reformáció 500 jubileumi év alkalmából egyházunk által 

szervezett ünnepi gálán, szerepelhettünk gyermekeinkkel! Büszkeséggel töltött el, hogy közel 500 

ember előtt adhattunk bizonyságot. 

Vonatunk 2018. október 11-én megállt, az utasok szomorú hírt kaptak, három éves óvodásunk halt 

meg ezen a napon. Ebben a nehéz időszakban, páratlan összefogással és vigasztalással segítettük a 

gyászoló családot, gyermekeket, egymást. 

2019-et írunk, eltelt 25 év. Van igény az egyházi óvodára, szükségünk van továbbra is az egyház 

szeretetére, támogatására. Szükség van áldozatvállalásra, szívvel-lélekkel dolgozó munkatársakra, 

Szükség van szülőkre, akik bizalommal adják óvodába gyermekeiket. Köszönöm az alapítók álmát, 

fenntartó gyülekezet, igazgatótanács áldozatkész közreműködését! Köszönöm óvodánk minden 

dolgozójának, a közösségért végzett munkát. Köszönöm minden családnak a bizalmat, szeretetet! 

Köszönöm az Országos Egyház tanácsadó és együttműködő segítségét.  

Kívánom, hogy vonatunk haladjon a megkezdett úton, a megálmodott cél felé! Bibliai üzenet: 
".futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. "(Fil 
3,14) 

Isten éltesse óvodánkat! 


