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Szerző Dorina

ADATOK A JáSzSáG óVODáINAK TÖRTÉNETÉHEz

Az ország első kisdedóvó intézményének megalapításához képest közel ötven év telt el, mire 
a Jászság területén megalakult egy kisdedóvó intézmény. 1876-ban Gubicz Andrásné Pol-
derman Júlia alapított óvodát Jászjákóhalmán. Az óvoda fenntartója a férje, Gubicz András 
alapítványa volt.  Ekkor a kisdedóvó 50 gyermek befogadására volt alkalmas. A kisdedóvó 
kihasználtsága rövid időn belül elérte és el is hagyta a 100%-ot, ahol egy óvónő felügyelte a 
gyerekeket. Ekkoriban még ennek a kisdedóvónak a gyermekfelügyelet és a gyermekétkez-
tetés volt a fő funkciója, különösebb oktatás, fejlesztés nem volt jellemző.1

Ezt követően 1880-ben létesült óvoda Jászberényben. Ezt a kisdedóvót a Keresztény 
Nőegylet alapította, az intézmény működését a katolikus egyház finanszírozta. A kisdedóvó 
1880. 06. 14-én nyitotta meg kapuit a város gyermekei számára.2 

A következő óvoda 1886-ban Jászárokszálláson létesült. Herbert János 1992-ben így ír a 
témában: „Iskolaköteles korig legnagyobbrészt otthon tartózkodnak, az 1886-ban létesített 
községi óvodát aránylag kevesen látogatják. Az óvodát a téli időszakban nem is tartják nyit-
va, mert a sár miatt az odajutás nagyon nehéz lenne.”3

1889 novemberében Jászapátin is megnyílt az első óvoda, ahová 57 gyermek került beíra-
tásra. Az óvoda épületének Vágó Eszti úrhölgy ajánlotta fel az egyik tulajdonában lévő házat 
csekély bérleti díj fejében. Az óvónő kunszentmártoni születésű, Szolnokról jött Jászapátira 
a tisztség betöltésére. Ekkor az óvodáztatás még nem volt ingyenes, havi 1 forint tandíjat 
kellett fizetniük a szülőknek minden beíratott gyermek után.4 A tandíj fizetése elriasztotta a 
legszegényebb családokat a gyermekek óvodába íratásától, és így Jászapátin Jászberénnyel 
és Jászjákóhalmával ellentétben az óvoda nem a legszegényebb réteget, hanem a tehetősebb 
családokban nevelkedő gyermekek felügyeletét célozta meg.  

Ezt követően 1890-ben Jászalsószentgyörgyön Horváth Erzsébet kisasszony magánóvo-
dát nyitott. Az óvoda először a helyi leányiskola egyik tantermében kapott helyet, ahol egy 
képzett óvónő foglalkozott a gyermekekkel, majd a XX. század elejére épült fel az óvoda 
épülete, ahol egy nagy tanterem állt az óvodások rendelkezésére. Az első óvoda kihasznált-
ságára vonatkozóan nem találtam adatot.,

1895-ben Jászkiséren is megalakult az első óvoda, amely magánóvodaként működött 1 
csoporttal, és egy képesített óvónő látta el a gyermekek felügyeletét.5

Még a következő óvoda is a századforduló előtt, 1898-ban alakult Jászladányon. Or-
bay Antal főorvos a hagyatékát, egy házat ingyen a katolikus egyháznak adományozott, és 
óvodaépületnek ajánlott fel. 

1 Simon B. szerk. (1992) Szülőföldem a Jászkunság. Szolnok. Axel Springer Magyarország Kiadó Kft. 
2  Kiss E. (2006) Jászberényi múltidéző. Jászberény. Pro Domine Bt.
3 Herbert J. (1992) Jászárokszállás nagyközség monográfiája. Budapest. Akadémiai nyomda (106. o.)
4  Agócs et al. (2008) Jászapáti óvodáinak története képekben 1889-től napjainkig. Jászapáti. Repro Nyomda
5  Gál A. (1998) Az iskola 50 éve. Jászkisér. Jászkisér Gyermeki Alapítvány – Teleház
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Ezt követőn még ebben az évben megalapították itt a település első óvodáját.6
A következő óvoda alapítása 1925-ben Alattyánon történt, amely községi fenntartású 

óvodaként működött egy csoporttal és egy óvónővel.7

Az óvodákra vonatkozó első jogszabály kiadására csak az első magyarországi óvoda 
megalapítása után több mint 60 évvel került sor. 1891-ben adták ki az 1891. évi XV. törvény-
cikket a kisdedóvásról. A törvénycikk részletesen leírja, hogy az óvodák fő feladata azoknak 
a gyermekeknek az óvása, akiknek a szülei munkára kényszerülnek, és a gyermekfelügyeletet 
nem tudják biztosítani napközben. A kisdedóvók feladata még a gyermekek ápolása, gondo-
zása, a rendre és tisztaságra szoktatás, valamint a gyermekek ügyességének, értelmének és 
kedélyének fejlesztése. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár községi adattárában 1925-től 1935-ig részletes 
statisztika található a jászsági óvodákra vonatkozóan. A statisztika adatai alapján elmondható, 
hogy 1925-ben a Jászságban 8 településen összesen 10 óvoda működött: Jászberényben 3, a 
többi településen csak 1-1. Jászladányon volt a legkevesebb óvodába járó gyermek, 47 fő, de ez 
is igen nagy teher volt egy óvónőnek. A többi településen csak a fent említettnél több gyermek 
jutott egy óvónőre. A legkritikusabb képet Jászárokszállás vonatkozásában kapjuk, ahol 248 
gyermek járt 1 óvodába, és mindössze 1 óvónő foglalkozott a gyermekekkel.8

1926-ban Jászberényben megnyitotta kapuit a negyedik óvoda, ahol szintén egy óvónőt 
alkalmaztak. Ekkor itt az óvodába beíratott gyermekek száma 292-ről 362-re nőtt egy év alatt, 
ami 32%-os növekedést jelent.

6 Gaál I. (1999..) Jászladány története II. kötet. Jászladány. Dankó István polgármester
7 Tóth T. szerk. (1980) Adatok Szolnok Megye történetéből I. kötet. Szolnok. Szolnok Megyei Levéltár
8 MNL JNSzML Jász-Nagykun-Szolnok Megye községi adattára csom. 7/1926.

Jászapáti első óvodaépülete 1889-ben
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És ezáltal az egy óvónőre jutó gyermekek száma is csak mérsékelten csökkent 97-ről 
90-re.9 1928-ban Pusztamonostoron is megnyílt az első óvoda, ahol egy okleveles óvónő 
fogadta az érkező gyermekeket. Az első nevelési évben 62 gyermek részesült óvodai ellá-
tásban a településen. 

1929-ben Jászárokszálláson további két óvoda nyitotta meg a kapuit, így már az 
1929/1930-as nevelési évet három óvodában, három óvónővel kezdték meg a jászárokszál-
lási gyermekek. Ebben a nevelési évben 298 gyermeket írattak be az  óvodába, így a helyzet 
javult, mert az egy óvónőre jutó gyermekek száma 248-ról 99-re csökkent, de még mindig 
óriási feladattal kellett az óvónőknek megküzdeniük nap mint nap.10

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban megtalálható jászsági óvodák statisz-
tikájában egy általános, a jászsági településekre jellemző drasztikus csökkenés figyelhető 
meg az óvodás gyermekek vonatkozásában az 1931/1932-es nevelési évben. A csökkenés 
minden településen érzékelhető, viszont nem egyforma mértékben. Az óvodás gyermekek 
létszámának csökkenése 10% alatt volt Jászapátin, Jászkiséren, Jászjákóhalmán és Puszta-
monostoron, viszont Jászalsószentgyörgyön 16%-kal csökkent az óvodás gyermekek száma, 
és ezenkívül drasztikus csökkenés tapasztalható Jászberényben (32%), Jászladányon (45%), 
Jászárokszálláson (46%) és Alattyánon (54%). Vélelmezhetően az 1929–1933-as nagy gaz-
dasági világválság hatása ekkorra érte el a Jászság területét, és a szegénység növekedésével 
párhuzamosan csökkent az óvodába járó gyermekek aránya. Az 1931/1932-es gyermeklét-
szám-visszaesés 1935-ben már nem tapasztalható, általánosságban inkább a növekedő ten-
dencia jellemző. 

1934. 04. 23-án Márkus Mária magánóvodát nyitott Jászfényszarun egy családi házban. 
Pontos számadatok nem ismertek, hogy hány gyermekkel kezdte meg működését a Jászfény-
szarui óvoda, viszont azt tudjuk, hogy Márkus Máriának nem volt képesítése, de a későbbi-
ekben, 1940-ben megszerezte óvónői oklevelét.11

Az 1936. évi XXIII. törvény a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. törvénycikk némely 
rendelkezéseinek módosításáról szól. A törvény lényege tulajdonképpen az, hogy a kisdedó-
vás felügyelete és igazgatása eddig a vallás- és közoktatásügyi miniszter feladatai közé tar-
tozott, de a továbbiakban ezen feladatokat a belügyminiszter fogja ellátni. Ez a törvény az 
óvodák működését különösebben nem befolyásolta. 

Az ezt követő időszakból, kb. 10 évről szinte nincs adat az óvodák vonatkozásában. Va-
lószínűsíthetően a háború miatt kevés idő és energia volt a pontos dokumentációra, valamint 
1944-ben hazánkat és a Jászság területét is elérte a front. 

Közismert, hogy a német és szovjet katonák nagy pusztításokat végeztek. Több feljegy-
zés is olvasható arról, hogy a különféle dokumentumokat az istállókban lovak alá dobták 
szalma hiányában. Ha volt az óvodákról erre az időszakra vonatkozó statisztika, akkor azok 
vélelmezhetően így vesztek el. 

Jászapáti óvodájával kapcsolatban tudható, hogy a háború ott is nagy pusztításokkal járt. 
Maga az óvoda épülete nem sérült meg, de nagyon rossz és hiányos körülmények között 
kellett újra kezdeni a működtetését. 

9 MNL JNSzML Jász-Nagykun-Szolnok Megye községi adattára csom. 7/1926.
10 MNL JNSzML Jász-Nagykun-Szolnok Megye községi adattára csom. 7/1926.
11 Tóth T. (2014) Jászfényszaru Kulturális és Természeti értékei. Jászfényszaru. Fényszaruiak Baráti Egyesülete
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Játékszer csak nagyon kevés volt, ezért a gyerekek gyakran hoztak magukkal otthonról 
játékot.12

A II. világháborút követően minden visszaemlékezésben a háború pusztításairól olvas-
hatunk, amelyek a jászsági óvodák épületeit és berendezési tárgyait sem kímélték. Ha az 
óvoda épülete megúszta a komoly támadásokat és nem történt benne jelentős kár, akkor a 
belső burkolatok, berendezések károsodtak súlyosan. Több óvodában nem is tudta kezdetét 
venni az óvodai nevelés a háborút követően a keletkezett súlyos károk, a felújítási, javítási 
munkálatok miatt. Szegénység volt az országban, a háború felemésztett minden pénzt, így az 
ország költségvetési volumene is erősen redukálódott.13

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban fellelhető adatok alapján 1946. novem-
bertől Jászladányon és Jászjákóhalmán sem működött az óvoda a tüzelőanyag hiánya miatt. 
Ezt követően 1946. december 22-én szintén ez okból a jászapáti óvoda is bezárta kapuit. 
Az 1947. év elején zárva tartott a jászberényi Szent Imre herceg úti óvoda, a jászárokszál-
lási II. számú óvoda, és az alattyáni óvoda is. Több intézmény csak a tavasz eljötte és a 
felmelegedést követően tudta megnyitni újra kapuit a gyermekek előtt.14 A nehéz időkről 
árulkodik az is, hogy az óvodák kényszer zárva tartásának időszaka alatt az óvónők folya-
matosan tartották a kapcsolatot a családokkal látogatások formájában. A pusztamonostori 
óvónő feljegyzésében olvashatjuk, hogy 1947-ben 7 gyermeket mentettek meg az éhhaláltól. 
Az óvónő ugyanis ruhaadománnyal segítette a családokat, így a gyermekeknek volt ruhájuk, 
már tudtak óvodába járni, ahol kaptak ételt.15

12 Agócs et al. (2008) Jászapáti óvodáinak története képekben 1889-től napjainkig. Jászapáti. Repro Nyomda
13  MNL JNSzML IV. 409. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Tisztifőorvosának iratai 91/1947
14 MNL JNSzML IV. 409. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Tisztifőorvosának iratai 194/1947.
15 MNL JNSzML IV. 409. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Tisztifőorvosának iratai 91/1947.

Óvodaünnepély 1944-ben Jászapátin
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A jászárokszállási II. számú óvodában azt vezették be, hogy a gyermekek ebédjéért a 
hozzátartozóknak kellett elmennie, és így az óvónő bízni tudott abban, hogy az óvodás gyer-
mekek napi egyszeri étkezése biztosítva van.16 Ugyanebben az évben Jászapátin a szegény 
gyermekeknek a járási szociális felügyelőség húskonzervet osztott, hogy élelmezésük – ha 
csak egy rövid időre is – de biztosítva legyen. 1947 márciusában Jászkiséren kanyarójárvány-
ról tesznek említést. A járvány miatt a község orvosa javasolta a járási főjegyzőnek a zárlat 
elrendelését, és be is zárták az óvodát 14 napra.17 A Jászság területén több település kapcsán 
olvasható olyan feljegyzés, hogy a gyermekek azért nem járnak óvodába, mert nincs megfelelő 
ruházatuk, esetleg cipőjük. Adományozásra Jászkiséren és Pusztamonostoron került sor, az 
előző községben 40 gyermeknek tudtak cipőt adni, az utóbbiban pedig nem csak cipőt, de ruhát 
is kaptak a rászoruló gyermekek. A fenti sorok is sajnálatos módon a háború utáni szegénysé-
get, a rossz életkörülményeket tükrözik. Egy jászárokszállási óvónő 1947 márciusában az aláb-
biakról tesz említést: „A fűtés nagyon fontos az óvodában, mert az óvodába járó gyermekek 
a lakosság legszegényebb rétegeiből származnak, ruházatuk hiányos, és rosszul tápláltak.”18 

1947-ben Jánoshidán is megkezdődött az óvodai nevelés, noha nem volt külön óvodaépület, 
de az iskola nagytermében biztosították a helyet az óvodás gyermekek részére. A korábbiakban 
már voltak törekvések a 3-6 éves gyermekek gondozására, de ez csak rövid ideig tartott. A 
jánoshidai óvoda elődjének tekinthető az 1929-től 1931-ig működő nyári menedékház, amely-
ben az óvodás korú gyermekek felügyeletét, gondozását biztosították a nyári időszakban.19

16 MNL JNSzML IV. 409. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Tisztifőorvosának iratai 2/1947.
17 MNL JNSzML IV. 411. Közigazgatási Bizottság általános Irata 4188-959-ö XII-5.
18 MNL JNSzML IV. 409. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Tisztifőorvosának iratai 7/1947.
19 Eszes et al. (2010) Jánoshida. Jánoshida. Jánoshida Községért Oktatási, Kulturális és Sport Közalapítvány

A jászágói óvoda



História 117

1948-ban a jászdózsai óvoda is megkezdte működését, ahol 1 képesített óvónő látta el a 
feladatokat.20 Ezt követően 1949-ben Jászfelsőszentgyörgyön is megnyitották az első óvo-
dát. A férőhelyek száma szerint 30 gyermek befogadására volt kapacitása az intézménynek, 
de ez kevésnek bizonyult, mert sokkal nagyobb volt az igény, a helyhiány miatt el kellett 
utasítani az óvodás korú gyermekek egy részét.21 1949-ben Jászteleken is megalakult az első 
óvoda. A jásztelki óvoda elődjének tekinthető az 1947-től működtetett napközi otthon a régi 
iskola épületében, aminek a feladata szintén a gyermekek felügyelete volt, viszont szakkép-
zett óvónő hiányában csak gyermekszerető asszonyok látták el a gondozási feladatokat. Ezt 
követően 1949-től az óvoda már egy új épületben kapott helyet, ahol egy okleveles óvónő és 
egy dajka végezte a gyermekek körüli teendőket.22 

1953. 06. 01-én a Jászszentandrási óvoda is megnyitotta kapuit a falu óvodásai előtt. A 
települési óvoda 40 gyermek befogadására volt alkalmas, 1 képzett óvónő, és 1 dajka gon-
dozta a gyermekeket.23

Az 1952. évi óvodai jelentésekből már az is kiderül, hogy az óvodákban milyen bontás-
ban foglalkoztak az óvónők a gyermekekkel. A kisebb népességszámú településeken, ahol 
kevés volt az óvodás korú gyermekek száma, és még azok közül sem járt valamennyi óvodá-
ba, ott mindenhol vegyes életkorú csoportokkal dolgoztak az óvónők. A magasabb lélekszá-
mú településeken magasabb volt az óvodás korú és óvodába járó gyermekek aránya is. Ilyen 
esetben volt lehetőség arra, hogy az óvodán belül a gyermekeket életkoruk szerint bontsák 
csoportokba, vagyis ún. tiszta csoportokkal dolgozzanak az óvónők. 

1952-ben 4 óvodában fordul elő tiszta csoport. Az ilyen módon kategorizáltak esetében 
az jellemző, hogy a 3-4 éves gyermekekből alakítják ki a kiscsoportokat, és az 5-6 éves gyer-
mekek alkotják a nagycsoportot. Egyedül egy jászberényi óvodában található 1 középső cso-
port, amelyet 4-5 éves gyerekek alkotnak. A személyi és tárgyi feltételek sem voltak alkal-
masak minden esetben ahhoz, hogy az óvónők a gyermekeket életkoruk alapján csoportokba 
osszák. Még a mai társadalom számára sem eldöntött kérdés, hogy melyik az előnyösebb a 
gyermekek számára, a tiszta vagy a vegyes életkorú csoport.24

A Jászság óvodai helyzete 1953-ban 

1953 Beírt 
gyermek

Bejáró 
gyermek

óvónők 
száma

Dajkák 
száma

Egy 
óvónőre 

jutó 
gyermek

Alattyán (1 óvoda) 61 37 1 1 37

Jánoshida (1 óvoda) 30 26 1 1 26

Jászalsószentgyörgy 
(1 óvoda)     104 83 1 1 83

20 Gulyás J. (2001) A Jászság és Dósa. Jászdózsa. Jászdózsa községért alapítvány 
21 Hibácskó H. (1991) Egy jászsági falu története. Jászfelsőszentgyörgy.(kézirat) 
22 Sárközi J. (2003) Mihálytelek-Jásztelek története. Jásztelek. Kapitális Nyomdaipari Bt.
23 MNL JNSzML Szolnok MT. VB. Művelődési Osztály óvodák Statisztikai Adatok 1952–1953.
24 MNL JNSzML Szolnok MT. VB. Művelődési Osztály óvodák Statisztikai Adatok 1952–1953.
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Jászapáti (2 óvoda)     150       101 4 2 25

Jászárokszállás 
(3 óvoda)     149       123 4 3 31

Jászberény (6 óvoda)     501       341        10 9 34

Jászdózsa (1 óvoda) 40 37 1 1 37

Jászfelsőszentgyörgy 
(1 óvoda) 29 16 1 1 16

Jászfényszaru 
(1 óvoda) 47 28 1 1 28

Jászjákóhalma 
(1 óvoda) 82 61 2 2 30

Jászkisér (1 óvoda) 65 67 2 2 33

Jászladány (3 óvoda)     186       108 3 3 36

Jászszentandrás 
(1 óvoda) 40 20 1 1 20

Jásztelek (1 óvoda) 36 35 1 1 35

Pusztamonostor 
(1 óvoda) 20 13 1 1 13

A fenti táblázat mutatja, hogy az évek múlásával jelentősen javult az egy óvónőre jutó 
gyermekek száma. A kistelepüléseken nagyon kedvező volt a helyzet, amelyet némely mai 
óvoda is megirigyelne. Például Pusztamonostoron 13 gyermek járt óvodába, míg Jászfelső-
szentgyörgyön 16 gyermek felügyeletét, gondozását, fejlesztését kellett az óvónőnek biztosí-
tania ebben a nevelési évben. Jászalsószentgyörgy is mutat némi javulást, mert 1925-ben egy 
óvónőre még 112 gyermek jutott, 1953-ra ez a szám 83-ra csökkent, ami még mindig renge-
teg. A többi településen mondhatni az országos átlagnak megfelelően 20-40 gyermek jutott 
egy-egy óvónőre.  A fenti táblázat alapján elmondható az is, hogy a szocializmus térhódítása 
a Jászságot is elérte. Elkezdődött az iparosítás, melynek hatásait elsősorban a nagyobb tele-
püléseken, így Jászberényben, Jászárokszálláson és Jászfényszarun érzékelhették. Ezekben 
a helységekben gyárakat létesítettek, amelyek munkalehetőséget biztosítottak a lakosságnak. 
A korábbiakhoz képest ekkor már a nők is munkára kényszerültek, ami a szocialista társada-
lom alapvető elvárása volt. A fent említett településeken – mivel mind a két szülő munkára 
kényszerült, és nem volt, aki a gyermekek felügyeletét biztosítani tudta volna – a szülők 
kénytelenek voltak óvodába íratni gyermekeiket. 25

25 Simon M. (1977) óvodahálózatunk fejlődése 1950–1974. Budapest. Egyetemi Számítóközpont
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Az 1953. évi III. törvény a kisdedóvással kapcsolatban készült. Ez a törvény az óvodát 
már hozzárendeli az iskolához, a törvényben benne foglaltatik, hogy az óvoda adja a gyer-
mekek számára azt az alap felkészültséget, amely elengedhetetlen az iskolakezdéshez. A 
törvény és a törvényt követő Módszertani Levelek kiadása megkövetelte óvodai szinten is a 
kommunista eszmék terjesztését. Egy durva példaként szeretném megemlíteni, hogy a kis-
csoportos óvodás gyermekeknek már képről fel kellett ismerni Sztálint, Lenint és Rákosit, a 
nagycsoportos gyermekeknek pedig már meg is kellett nevezniük, hogy kik is ők. 

A Módszertani Levélben foglaltakat idézve az óvónőnek azt kellett mondania, hogy: „ők 
a mi vezetőink, akik nagyon szeretik a gyerekeket.”24 A szocializmus hatásának tudható be az 
is, hogy évről évre egyre több gyermeket írattak be az óvodákba a nők tömeges munkábaál-
lási kényszere miatt. A szocialista rezsim hatására jelentek meg a kötelező foglalkozások is 
az óvodákban, amelyek során a gyermekek tanítása, oktatása, jó állampolgárrá nevelése volt 
a feladat. A szabad foglalkozás, szabad játék sem lehetett igazán kötetlen, mindezeknek az 
óvónő irányításával kellett történnie.26

Az 1960-as évektől lendül fel igazán az óvodák fejlődése Magyarországon és a Jász-
ság területén is. 1961-ben kezdte meg működését Jászdózsán a II. számú óvoda, mivel az 
első óvoda épülete már kevésnek bizonyult a gyermeklétszámhoz viszonyítva. Ezt követően 
1962-ben Jászfényszarun is megnyitották a II. számú óvodát, hasonlóan a hely- és kapaci-
táshiány miatt. Ugyanebben az évben Jászboldogházán megnyílt az első óvoda. Ezt követően 
1963-ban Jásziványon is megnyitotta kapuit az első óvoda a 3-6 éves korosztály számára. 

26 Pukánszky B. (2005) A gyermekekről alkotott kép változásai az óvoda történetében. Educatio 2005/IV. szám 
703–714. o.

A jászberényi Kuckó Óvoda
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Ekkor már csak Jászágó az egyetlen település a Jászságban, ahol nem üzemel óvoda, csak 
nyári napközi otthon, amelyet a helybeli szülők a sok idejüket lekötő nyári mezőgazdasági 
munkák idején vettek igénybe.27

1965-ben már 17 jászsági településen összesen 36 óvoda működött, ahol összesen 1980 
gyermek részesült óvodai nevelésben. Az óvodákban összesen 100 óvónő dolgozott, akik kö-
zül 89 fő oklevéllel, míg 11 fő csak érettségi vizsgával rendelkezett, óvónői képesítés nélkül 
került alkalmazásra. A dajkák száma együttesen 80 fő volt.28

Az ezt követő időszakban is sorra nyíltak az újabb óvodák a Jászság területén. 1969-
ben a jászberényi Mártírok úti óvoda nyitotta meg kapuit, majd 1970-ben a jászárokszál-
lási Széchenyi úti óvoda kezdte meg működését. 1971-ben Jászberényben a Kossuth úton 
megnyílt az első üzemi fenntartású óvoda is, amelynek üzemeltetését a Lehel Hűtőgépgyár 
finanszírozta. Ide elsősorban a Hűtőgépgyárban dolgozó szülők gyermekei nyertek felvételt, 
amely 1971-ben 80 gyermekkel, 6 óvónővel, 2 dajkával 3 tiszta életkorú csoportban kezdte 
meg működését. Ezt követően 1972-ben kiteljesedett a Jászság óvodahálózata. Jászágón is 
megalapították az első óvodát, és ezzel már minden jászsági településen működött óvoda. 
A jászágói intézménybe 1972-ben összesen 25 gyermek nyert felvételt, akikkel 1 képesítés 
nélküli óvónő és 1 dajka foglalkozott 1 vegyes életkorú csoportban. 

1973-ban Jászkiséren is megalapították az első üzemi óvodát a Felsőállomás településré-
szen, amelybe elsősorban a vasútnál dolgozó szülők gyermekei nyertek felvételt. Ebben az 
évben összesen 34 gyermek kezdte itt meg az óvodát 1 vegyes életkorú csoportban 3 óvónő 
és 2 dajka alkalmazásával.

1973-ban Jászberényben a Hűtőgépgyár melletti lakótelepen egy újabb üzemi óvoda 
kezdte meg működését. 1973. szeptember elsejétől üzemel a MACI óvoda, amelybe ebben 
a nevelési évben 89 gyermek járt, 3 csoportban 8 óvónő és 4 dajka látta el a feladatokat. A 
következő évben, 1974-ben Jászberényben ismét egy újabb óvoda nyílt meg az Ady Endre 
úton, amelyben 64 gyermek kezdte meg az óvodai életet 1 kis- és 1 nagycsoportban, az óvo-
dai feladatokat 3 óvónő és 2 dajka látta el.

1975-ben a Jászberény külterületi részét képező, Portelek elnevezésű egybefüggő tanya-
világ központjában is megnyílt az óvoda. Az ott élők számára ez nagyon nagy előnyt jelen-
tett, mert nem kellett 10 km-t utazni ahhoz, hogy a gyermekek óvodába járhassanak. A por-
teleki óvodában azonban az étkeztetés nem volt megoldható. 1 nagycsoportban 23 gyermek 
kezdte meg az óvodát, nevelésüket, gondozásukat 1 okleveles óvónő látta el. Ugyanebben 
az évben Jászberény belterületén, a Tanács körúton is létesítettek egy új óvodát. 1977-re 
Jászboldogházán már nagyon kevés óvodába járó gyermek volt, a fenntartási költségek vi-
szont jelentős összeget igényeltek, ezért a helyi óvodát bezárták. Ez a jelenség folytatódott 
a Jászság további településein is. 1978-ban a jászkiséri II. számú óvodát is megszüntették. 

A folyamat ellenkezője ment végbe Jászberényben, ott újabb óvoda megnyitásra került 
sor a Fürst Sándor utcában. 1980-ban Jászapátin a Vasút utcában is további óvoda létesítésé-
re került sor. Ugyanebben az évben a nagy gyermeklétszámra való tekintettel a jászboldog-
házai óvoda ismét megkezdte működését.29 

27MNL JNSzML Szolnok MT. VB. Művelődési Osztály Statisztikák, óvodai összesítő jelentések 1957–1972.
28 MNL JNSZML Szolnok MT. VB. Művelődési Osztály Statisztikák, óvodai egyedi jelentések 1978–1981.
29 MNL JNSzML Szolnok MT. VB. Művelődési Osztály SzN. IR. Statisztikák, óvodai intézmények címjegyzéke, 
Adatok 1960–1984.
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A rohamos óvodai növekedéssel párhuzamosan nem tudták kiképezni a megfelelő pe-
dagógusi létszámot az ország óvónőképző intézményeiben. 1960-tól rohamosan emelkedett 
az óvodák és az óvodába járó gyermekek száma, és az óvónőképzés ezzel nem tudott lépést 
tartani. A Jászság területén 1965-ben csak 10 érettségivel rendelkező nő dolgozott óvónőként 
(megfelelő képesítés nélkül). Ezt követően 1970-re nőtt az óvodák iránti igény, újabb és 
újabb óvodák nyitották meg kapuikat a 3-6 éves korosztály előtt, viszont nem volt elegendő 
képesítéssel rendelkező óvónő. A legtöbb képesítés nélküli óvónőt beiskolázták, és munka 
mellett tanulták a szakmát, viszont ennek is volt egy hosszabb átfutási ideje. 

Az óvónőképzés formája is változásokon ment keresztül, először még 4 éves volt az ok-
tatás, majd ezt háromra, az 1960-as évektől 2 évre csökkentették.30

Az óvodás korú népesség arányára 1984-ből találtam feljegyzést. Ez alapján nagyon jól 
összehasonlítható, hogy mennyi a 3-6 év közötti gyermekek száma egy-egy jászsági telepü-
lésen, és az óvodás korú gyermekek közül valójában hányan részesültek óvodai nevelésben.

Az óvodai tankötelezettség teljesülése a Jászságban 1984-ben

1984
óvodás korú 

népesség
(fő)

óvodába járó 
gyermekek száma

(fő)

óvodába nem járó 
gyermekek száma

(fő)

Alattyán 99 99 0
Jánoshida 143   137 6
Jászalsószentgyörgy 232   191 41
Jászapáti 580   371 209
Jászágó 36 36 0
Jászárokszállás 395   351 44
Jászberény 1338 1223   115
Jászboldogháza 97 83 14
Jászdózsa 118   108 10
Jászfelsőszentgyörgy  110 84 26
Jászfényszaru  299   259 40
Jászivány Nincs adat 31 Nincs adat
Jászjákóhalma   171   130 41
Jászkisér   321   337 -
Jászladány   299   262 37
Jászszentandrás   119   110 9
Jásztelek   101 94 7
Pusztamonostor   100 95 5
Összesen: 4558 4001 6040

2. számú táblázat

30 MNL JNSzML Szolnok MT. VB. Művelődési Osztály Statisztikák, óvodai egyedi jelentések 1982–1985.
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A 2. számú táblázat mutatja, hogy egy-egy jászsági településen az óvodás korú gyermek 
közül hány fő járt óvodába és hány fő nem. 1984-ben két „tiszta” település van, ahol az 
óvodás korú gyermek száma megegyezik az óvodába járó gyermekek számával, ez a két te-
lepülés Alattyán és Jászágó. Jászkisér az egyetlen település, ahol több gyermek jár óvodába, 
mint az óvodás korú gyermekek száma a településen. Itt vélelmezhetően az merülhet fel, 
hogy a 3 év alatti és a 6 év feletti gyermekek is megjelennek az óvoda statisztikájában, és 
ebből adódik a számok különbözősége. A Jászságban több településen is volt rá példa, hogy 
bölcsőde hiányában az óvoda felvette a 2. életévét betöltött gyermekeket is, így valószínűleg 
Jászkiséren is ez volt a helyzet ebben az évben. A legrosszabb adat Jászapátin tapasztalható, 
ahol az óvodás korú gyermekeknek csak 64%-a vesz részt óvodai nevelésben, és a 3-6 éves 
korosztály 36%-át be sem íratták az óvodába.

Az 1985/1986-os óvodai nevelési évben született meg az úgynevezett rugalmas beis-
kolázás. Végre figyelembe vették a gyermek és gyermek közötti egyéni különbségeket. Ha 
valaki 6 éves korában még nem volt iskolaérett, akkor az iskolai oktatás megkezdése nem 
volt kötelező számára, a gyermek még egy évet maradhatott az óvodában.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található óvodai jelentések érdekessége, 
hogy az 1985. évi egyéni óvodai jelentésekben az óvónőknek már fel kellet tüntetniük a 
cigány gyermekek számát is. 

Köztudott, hogy a Jászságban nem nagyon volt olyan település, ahol ne éltek volna ci-
gány nemzetiségű családok. A magyar normarendszert viszont ők nem tudták elfogadni, 
beilleszkedésük még a mai napig folyamatban van. Vélelmezhetően a cigány gyerekek 
többsége nem járt óvodába, mert nagyon zárt nagy családi közösséget alkotnak, ahonnan a 
gyermekeket nem szívesen engedik el a szülők. 

A statisztikával nyilvánvalóan azt akarták kiszűrni, hogy a cigány gyerekek hány száza-
léka jár, illetve nem jár óvodába, és talán az ország vezetőinek tervei között szerepelt az is, 
hogy kötelezővé tegyék az óvodát minden gyermek számára. A cigány gyerekek esetében 
különösen fontos lenne az óvodai nevelés, mert ők más kultúrából érkeznek, más náluk a 
szocializációs folyamat, amelyen az óvodai közösség sokat tudna javítani, így az iskolába 
kerülés, az iskolai beilleszkedés könnyebbé válna e gyermekek számára.

1989-ben megtörtént a rendszerváltás, a kommunista időszak véget ért hazánk-
ban. A rendszerváltás után még 1989-ben megszületett az új óvodai nevelési prog-
ram, amely rövidítve csak TONEP, jelentése a továbbfejlesztett óvodai nevelési prog-
ram, amelynek az alkalmazása minden óvoda számára kötelező volt. Az óvodai nevelési 
program felépítése hasonlított a már meglévőhöz, de a demokrácia jegyében egy politikailag 
független nevelési program készült el.

Ezt követően jelent meg az 1993. LXXIX. törvény a közoktatásról. A törvény ki-
mondja, hogy az óvoda továbbra is a közoktatás része, és az óvodai nevelés ingyenes, 
mindenki számára elérhető. A törvény magában foglalja azt is, hogy az óvoda 3 éves 
kortól fogadja a gyermekeket, az óvodai nevelés 5 éves kortól kötelező, vagyis min-
den gyermeknek legalább 1 évig óvodába kell járnia az iskola megkezdése előtt. A tör-
vény bővíti az óvodák szabadságát is, ugyanis megadja azt az autonómiát az óvodák szá-
mára, hogy minden óvoda maga készítheti el a helyi, saját nevelési tervét. 1996-ban ad-
ták ki az ONOAP mozaikszóval illetett óvodai Nevelés Országos Alap Programját, 
amely már csak az alapvető elvárásokat tartalmazta az óvodákra vonatkozóan. 
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Az ONOAP csak egy keret jellegű dokumentum, a továbbiakat, mint például nevelési 
terv, SzMSz, minden óvoda önállóan maga határozhatja meg, és ezzel még nagyobb szabad-
ságot ad az óvodaintézmények vezetésének.

A XX. század utolsó éveiben ismét teret kapott a reformpedagógia hazánkban. Egymás 
után jelentek meg az alternatív pedagógiát alkalmazó óvodák, amelyek Montessori, Waldorf 
vagy Freinet nézeteit tartották szem előtt a munkájuk során. Érdekesség, hogy az alternatív 
pedagógiát gyakorló óvodák közül a Jászságban csak kettő működött. 

Egy még ma is működő óvoda van Jászberényben, ahol Freinet által elképzelt pedagógiai 
módszert és technikát részesítik előnyben és alkalmazzák munkájuk során az óvodapeda-
gógusok. A másik alternatív pedagógiát alkalmazó óvoda Jásziványon működött, de az ala-
csony gyermeklétszám miatt 2007-ben megszűnt. 

1980-tól az ország népessége folyamatos csökkenésnek indult, és ezzel párhuzamosan az 
óvodás korú gyermekek száma is fogyatkozott. A rendszerváltást követő időszakban már az 
országos statisztikák is jól tükrözik, hogy csökken a gyermekszám, mert redukálódik az óvo-
dai férőhelyek, gyermekcsoportok és az óvodába járó gyermekek száma is.31 Az ezredfordu-
lót követően ezen okból sok óvónőt bocsátottak el az állásukból, akiknek a későbbiekben át 
kellett képezniük magukat, hogy megállják a helyüket a munkaerőpiacon. 

Az ezredforduló adatai alapján pozitívumként említhető, hogy sok óvodában már alkal-
maznak fejlesztő pedagógust, logopédust és gyógypedagógust, így helyben elérhető a segít-
ség, ha az egy-egy gyermek vonatkozásában szükséges.32 
31 Gradovszky V. szerk. (1991) Statisztikai Tájékoztató óvodák 1990. Budapest. Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium 
32 Boros et al. (2000) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közoktatási Intézményei a millennium évében. Szolnok. 
SzOLTISz Kft.

A jászberényi Angyalkert Óvoda
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2000-ben Jászberényben – a legnagyobb lélekszámú jászsági településen – van a legtöbb 
óvoda (13). Ezen kívül Jászfényszarun 2, Jászapátin 3, Jászárokszálláson 4 óvoda működött 
az ezredfordulón, a többi településen pedig csak 1-1 óvoda üzemelt. Ez az adat is jól mutatja 
azt, hogy a gyermekek száma folyamatosan csökken, így már kevesebb óvodaépülettel, keve-
sebb csoportszámmal is tudják biztosítani a gyermekek számára a megfelelő óvodai nevelést.

2016-ban a Jászság 18 települése közül 17 helységben 34 óvoda működik. Jászivány 
az egyetlen község, ahol nincs óvoda, mert a település lakossága összesen 372 fő. Közülük 
csak néhány fő az óvodás gyermekek száma, így a település nem tudja fenntartani az óvodát. 
Jelenleg a néhány jásziványi óvodás gyermek Jászszentandrásra jár óvodába. Jászberényben 
napjainkban 11 óvoda működik és áll a gyermekek rendelkezésére. A legtöbb településen az 
óvodai intézmény fenntartója a települési önkormányzat. Jászágón, Jászfelsőszentgyörgyön 
és Jászjákóhalmán a Felsőjászsági óvodai Intézményfenntartói Társulás tartja fent a három 
működő óvodát. Ehhez hasonlóan a jászszentandrási óvoda fenntartója is egy társulás, amely-
nek neve Jászszentandrás és Jászivány óvodai Intézményfenntartó Társulás. Ezeken kívül még 
három kirívó példa említhető Jászberény területén. Itt működik a Református Gólya óvoda, 
amelynek fenntartója a református egyház. 1993-ban a rendszerváltást követően volt lehetőség 
a megalapítására. Szintén Jászberényben található a Jászság egyetlen alapítványi óvodája is, ez 
a MACI óvoda. Az óvoda épületében 1973. szeptember 1-jétől kezdődött meg az óvodai ne-
velés, de ekkor még a Hűtőgépgyár volt a fenntartó. Szintén a rendszerváltást követően, 1993-
ban jött létre a MACI Alapítvány, amely 1993-tól az óvoda üzemeltetője. Jászberény harmadik 
érdekessége, hogy 2016. szeptember elsején megnyitotta kapuit az Angyalkert óvoda, amely a 
település első olyan intézménye, amelynek fenntartója a katolikus egyház. 

Az önkormányzatok, a társulások és az egyházak által fenntartott óvodák mind ingyenesen 
igénybe vehetőek. A MACI Alapítványi óvoda az egyetlen a Jászság területén, ahol térítési dí-
jat kell fizetni, de az elérhető szolgáltatások messze meghaladják a többi óvoda szolgáltatásait. 
Sokkal több képzett szakember áll a gyermekek, családok rendelkezésére, valamint az átlagos-
nál sokkal kisebb gyermeklétszámú csoportokkal van lehetőség dolgozni. Az óvoda felvállalja 
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, a tartósan beteg gyer-
mekek és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is, és a lehetőségekhez mérten részben 
vagy teljes mértékben integrálják őket az óvodai csoportokba.

A Jászság területén működő valamennyi óvoda felvállalja a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek gondozását, nevelését. Ma már a Jászság legtöbb településén a heterogén összetételű 
csoportokat alkalmazzák, és az óvónők elmondása szerint ez sokkal pozitívabb, mint a homo-
gén csoportok. Számtalan előnye mellett kiemelendő, hogy hozzájárulnak a gyermekek meg-
felelő fejlődéséhez, megfelelő szocializációjához. 

Szintén a rendszerváltás után, a rohamos munkanélküliség és az ezáltal romló életkörülmé-
nyek következményeként jelent meg  és terjedt el hazánkban a hátrányos helyzet és a halmo-
zottan hátrányos helyzet. Ennek pontos definícióját az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról még nem tartalmazta, de a 2013. évi törvénymódosítás 
már igen. A törvénymódosítás szerint jelenleg hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek szü-
lei legfeljebb általános iskolai végzettségűek, vagy tartósan munkanélküliek, vagy elégtelen 
(félkomfortos/komfort nélküli) lakókörnyezetben élnek. Halmozottan hátrányos helyzetű az a 
gyermek, akire a fent említett 3 kritériumból legalább kettő igaz.
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A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet alakulása napjainkban
Összes 

gyermek Normál gyermek HH vagy HHH gyermek

Alattyán   50 fő   20 fő 30 fő (60%)
Jánoshida 102 fő   85 fő 17 fő (17%)
Jászalsószentgyörgy   82 fő   74 fő 8 fő (10%)
Jászapáti 322 fő 214 fő 108 fő (34%)
Jászágó   17 fő   14 fő 3 fő (18%)
Jászárokszállás 247 fő 213 fő 34 fő (14%)
Jászberény 978 fő 804 fő 174 fő (18%)
Jászboldogháza   32 fő   31 fő  1 fő (3%)
Jászdózsa   57 fő   52 fő  5 fő (9%)
Jászfelsőszentgyörgy   65 fő   28 fő 37 fő (57%)
Jászfényszaru 193 fő 152 fő 41 fő (21%)
Jászivány 0 0 0
Jászjákóhalma   84 fő   74 fő 10 fő (12%)
Jászkisér 192 fő 147 fő 45 fő (23%)
Jászladány 243 fő 105 fő 138fő (57%)
Jászszentandrás   72 fő   68 fő 4 fő (6%)
Jásztelek   72 fő   32 fő 40 fő (56%)
Pusztamonostor   46 fő   41 fő 5 fő (11%)

3. számú táblázat

A 3. számú táblázattal szeretném szemléltetni, hogy az óvodás korú gyermekek körében 
mennyi a hátrányos helyzetű gyermekek száma és aránya a normál gyermekekhez viszonyít-
va. A fő probléma az, hogy általában a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos gyerme-
kek szocializációja nem megfelelő, és sokkal nagyobb hátrányokkal indulnak már az óvodai 
nevelés kezdetekor is, mint a normál családból származó kortársaik. A kötelező óvodáztatás 
segítheti a hátrányok leküzdését, de ehhez a szülők együttműködése és az óvodapedagógus 
kitartó munkája is szükséges. 

Jelenleg a csoportlétszámok már normalizálódtak, az egy csoportban lévő gyermekek 
száma átlagosan 16 és 28 között van, az egy óvónőre jutó gyermekek száma átlagosan 7-16 
gyermek. Ezenkívül szinte minden óvodában alkalmaznak logopédust – legalább részmun-
kaidőben –, így a szülők és a gyermekek helyben igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást. 

A személyi feltételek kedvező módosulása mellett a tárgyi feltételek alakulásáról is csak 
pozitívumokat lehet megemlíteni, ha az elmúlt 140 évre visszatekintünk. A legjelentősebb fej-
lődést a tornaszobák, tornatermek kialakítása jelentette, amely mára már szinte minden óvo-
dában elérhető. Egyre több pályázat irányult arra, hogy az intézményeket dotálja a tornaterem 
vagy tornaszoba létrehozásában, ezzel is segítve a gyermekek egészséges életmódjának meg-
alapozását. Ezen kívül néhány területi óvodában már sószoba is a gyermekek rendelkezésére 
áll, amely hatékonyan elősegíti egészségük megőrzését, immunrendszerük erősítését.
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Egyre több óvodában jelennek meg a különböző sportok, foglalkozások az óvodai neve-
lési időn túlmenően. A leggyakoribb elérhető foglalkozások: néptánc, furulya, angol, hittan, 
lábtorna, manójóga, szivacskézilabda. Ezek a szolgáltatások többnyire ingyenesek, de van-
nak közöttük térítési díj ellenében igénybe vehető képzések is. 

Kutatásom egy hiánypótlás kezdeti jegyzetének is tekinthető, mert e témában még nem 
készült átfogó értékelés. Az oktatással foglakozó dolgozatoknak mindig az iskola volt a fa-
vorizált témaköre, amelyről több könyv is készült a Jászság vonatkozásában, viszont az óvo-
dák tárgyköre háttérbe szorult. Ez vajon minek köszönhető? Talán annak a ténynek, hogy 
sokáig nem volt kötelező az óvodába járás, vagy mert a szülők ragaszkodtak a tradíciókhoz, 
és inkább otthon nevelték gyermekeiket az iskolakezdésig? Ezt nem lehet tudni, viszont az 
bizonyos, hogy e téma még senki érdeklődését nem keltette fel komolyabban.

A jelenkor társadalma – felismerve a korábbi évek hiányosságait – már nagy hangsúlyt 
fektet az óvodai nevelésre. Napjainkban szinte 100%-os a gyermekek óvodai nevelésben 
történő részesítése, csak nagyon ritkán és nyomós indok alapján mentenek fel valakit az 
óvodai tankötelezettség alól. Nem csak országosan, de a Jászságban is nagyon kedvezőek az 
óvodai feltételek, amelyek minden gyermek és szülő igényét kielégítik. Ezen kívül a 3 éves 
kortól kötelező óvodai nevelés valóban pozitív hatással van azokra a gyerekekre, akiknek a 
hatékony szocializációját a szülők az otthoni környezetben nem tudják megfelelően biztosí-
tani. Csak bízni tudok abban, hogy az óvodás korú gyermekek számára betartandó érvényű 
intézményi nevelés erősíti bennük a tankötelezettség érzését, és nemcsak az általános iskolát 
fogják majd sikeresen befejezni, hanem esélyük lesz akár egy szakma megszerzésére is. 
Megítélésem szerint ezen jogszabály bevezetése egyértelműen pozitív lépés volt a magyar 
kormány részéről, amely a továbbiakban a magyar társadalom fejlődésének egyik meghatá-
rozó generátora lehet.    


