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Szeptembertől á felújított egyeki óvodábán... 
  

Évtizedek óta Egyek Nagyközség legnagyobb önkormányzati intézményi fejlesztési projektje valósult 

meg ebben az évben, nevezetesen az ÉAOP-4.1.1/2F-2008-0119. sz., "Az Egyeki Móra Ferenc Általános 

Iskola és Napköziotthonos Óvoda épületének felújítása, bölcsőde kialakítása a kompetencia-alapú 

oktatás, környezettudatos és egészséges életmódra nevelés fejlesztése érdekében" címen. 

Az Óvoda u. 4. sz. alatti épület ünnepélyes átadására 2010. június 25.-én került sor, projektzáró nap 

keretében. Hajduné Holló Katalin igazgató asszony megnyitója után Szincsák Ferenc polgármester 

mondott ünnepi beszédet. Az óvodás gyerekek és az óvodai dolgozók kedves műsora után dr. Tiba 

István országgyűlési képviselő adta át a felújított óvoda jelképes kulcsát Fazekas Sándorné 

intézményegység vezetőnek. A vendégek kíváncsian és érdeklődve léptek be az igazán szemet 

gyönyörködtető épületbe, hogy végig nézzék a korszerűen berendezett óvodát, amit szeptembertől 

foglalhatnak vissza az egyeki óvodás és bölcsődés gyerekek. Az épületek infrastrukturális megújulása 

és egységes óvoda-bölcsődei csoporttal való bővítése a szakmai fejlődésre, fejlesztésre való 

törekvéseinket segítette. 

Az előző projekt kötelező kiegészítése a TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0073. sz. pályázat  megvalósítása 

volt az elmúlt tanévben: "Újabb lépések az egyeki óvodás gyerekek és általános iskolai tanulók 

kompetencia alapú oktatása és nevelése érdekében az esélyegyenlőség szempontjainak 

érvényesítésével" címmel. Az átadó ünnepség e pályázat záró rendezvényével folytatódott, melynek 

szakmai programjait a Móra Ferenc Általános Iskolával közösen állítottuk össze, a projekt megvalósítási 

folyamatának bemutatása céljából.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy a projekt zárónapi programra a meghívottak többsége - a régió 

intézményeiből - elfogadta meghívásunkat, köztük a lengyel és a romániai kisperegi küldöttség tagjai 

is.  

A tanácskozáson jelen voltak a SULISZERVIZ Kft. Képviselői - mint a projekt oktatási-, továbbképzési- és 

tanácsadói szolgáltató vállalkozása -, Molnár Csaba és Kónyáné Tóth Mária ügyvezető igazgatók, Juhász 

Sándorné, Bacskay Csabáné, Szabó Lászlóné és Szásziné Sustyák Anna folyamattanácsadók, mentorok. 
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Kónyáné Tóth Mária általánosan, Csepreginé Kocsis Nóra projektmenedzser konkrétan beszélt a 

pályázatról. 

Minden jelen lévő tetszését kiváltotta az óvodai és iskolai megvalósító pedagógusok szemléletes, 

képekkel és videó felvételekkel illusztrált tájékoztatója a program megvalósításának folyamatáról, 

tanúsítva az informatikai eszközök alkalmazásában való jártasságukat. 

A résztvevők közül többen elismerően nyilatkoztak a projekt szakmai megvalósításáról, javasolva az 

intézmények jó gyakorlatának propagálását referencia intézményként is. Juhászné Marika 

projektnapot méltató szavai után "a mai napon minden magáért beszélt" megállapíthattuk, hogy a 

pályázatok szakmai megvalósítása sikeresnek mondható. 

Hatékonyágát a következő években az intézményeket igénybe vevők, elsősorban a gyermekek 

nevelésében, oktatásában kívánjuk kamatoztatni az egyeki lakosság elégedettségéért. A következő 

hónapokban kerül sor a pénzügyi elszámolásra is. 

 

Fazekas Sándorné 

intézményegység-vezető 

 


