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Újra eljött a tavasz, a hagyománnyá vált rendezvényünk az Ovi-Gála megrendezése. Célunk e 

programmal, a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájába járó, többségében iskolába 

készülő gyermekek bemutatkozása énekkel, tánccal, körjátékkal, a szülők, a város közössége 

előtt. Helyszín ebben az évben is a Vigadó Kulturális Központ impozáns Színházterme volt. Az 

idén is nagy volt az érdeklődés, terem zsúfolásig megtelt, sokaknak már csak álló hely jutott. 

A rendezvényen 100 gyermek lépett színpadra, az intézmény öt óvodájából. A gyermekek és 

az óvodapedagógusok lelkiismeretes munkával készültek erre a napra, sok-sok izgalommal, 

várakozással, azért, hogy örömet szerezzenek a közönségnek, a családtagoknak. A  

szülőknek, családoknak ezúton is megköszönjük az előkészületekben való 

együttműködésüket, támogatást. 

A közönség első műsorszámként a Pitypang Óvoda műsorát láthatta, címe „A Hangok tánca”. 

A műsor első részében a Zenekuckó Tehetséggondozó műhely csengő zenekara szerepelt. 

- Felkészítő pedagógusok: Kissné Szatmári Margit, Bíróné Szijjártó Anita és Fábián 

Sándorné óvodapedagógusok voltak. 

 

Másodikként, a Béla Király Úti Óvodások népi játékát, botos és üveges táncát láthatták. 

- A gyermekeket Balogh Anita és Kásáné Nemes Anikó óvodapedagógusok 

készítették fel. 

 

Következő műsorszámként a Petőfi Óvoda gyermekei „Gyertek lányok játszani…”  címmel 

dalos játék összeállítást adtak elő. 

- A gyermekeket Piller Imréné és Farkas Gyuláné óvónők készítették fel. 

 

Negyedikként a  Sásastó  Úti Óvoda „Szervusz kedves barátom!” című népi játékát láthatta a 

közönség. 

- Felkészítő pedagógusok: Farkas Hajnalka, Szabó Istvánné és Szabó Katinka 

óvodapedagógusok voltak. 

 

Ebben az évben az Ovi-Gála műsorát a Mocorgó – egykori Bocskai Úti Óvoda - óvodásainak 

lufis tánca zárta. Műsoruk címe „Dallam az élet”. 

- A gyermekeket Zakariásné Barát Erzsébet és Andrásiné Kovács Gabriella óvónők 

készítették fel. 

A műsorszámok színesek, változatosak voltak, a gyermekek öltözéke, a lányok frizurája 

tökéletes összhangban volt a produkcióval. A gyermekek vidáman, mosollyal az arcukon, 

gyermeki bájjal, de fegyelmezetten szerepeltek. A felkészítő pedagógusok igényessége 

tükröződött a produkciókon.  

 

 

 

 

 



Köszönjük a megtisztelő részvételt: 

- a fenntartó képviseletében Szász Veronika, területi igazgató asszonynak, 

- Tatár Zoltán alpolgármester úrnak, 

- Oros Rózának, a Baptista Pedagógiai Intézet köznevelési szakértőjének, 

- Bögös Jenő iskolalelkésznek, 

- A kisújszállási Baptista fenntartású oktatási intézmények megjelent vezetőinek, 

képviselőinek, 

- A kisújszállási Önkormányzat képviselő testület megjelent tagjainak, 

- Intézményünk nyugdíjas dolgozóinak, 

- Mihály Árpád kántornak, a Református Egyháztól. 

 

Szeretnék köszönetet mondani fenntartónknak a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ-nek, 

valamint Kisújszállás Város Önkormányzatának a pénzügyi támogatásáért, továbbá a 

Kisújszállási Vigadó Kulturális Központ igazgatójának Janó Lajos úrnak és munkatársainak a 

hely biztosításáért, a hang és fény technikáért. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatójegyeket vásároltak, hiszen azok bevétele 

az óvodák tavaszi programjainak sikeres megvalósulását segíti. 

A közönség tapsaiból, az elismerő tekintetetekből úgy gondolom, egy órányi  csodás 

élménnyel gazdagodtunk. 

 

 

Ponyokainé Rab Judit intézményvezető  


