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Négy évtizedes jubileumát ünnepli a Dózsa városi Vadvirág óvoda, az intézmény 1972-
ben nyitotta meg kapuit 12-es számú Napközi Otthonos Óvoda néven Veszprémben. Az 
évforduló kapcsán a héten jubileumi programsorozatot tartottak.  

 
 

Az ünnepi összejövetelen Barcza Béláné óvodavezető csütörtök délutáni elmondta, a 
rendezvények sorában nem csak a gyerekekre, hanem a családokra is gondoltak, hiszen az 
együttnevelés fontosságát hirdetik, számítanak a szülőkkel való véleménycserére, a közös 
programokra. 

Elhangzott, az elmúlt negyven év alatt sok változás történt, ám elkötelezettségük töretlen 
abban, hogy a gyerekek olyan szeretetteljes, biztonságos környezetben nőjenek fel, amire jó 
visszaemlékezni. Ezt a most tízéves Pék Júlia is bizonyította azzal, hogy – mint mondta - 
szívesen jött vissza egykori ovijába és énekelt-fuvolázott a szépszámú közönségnek. Sőt, a 
műsorfolyamból a gyerekek mellett az óvónők is kivették a részüket. 

 
Táncházat is szerveztek az ünnepi héten (A galéria megtekintéséhez kattintson a képre!) 

Az ünnepi alkalomra meghívták a volt dolgozókat, s külön köszöntötték azokat, akik több 
mint két évtizede óvodapedagógusként, illetve dajkaként dolgoznak az intézményben. 



- Veszprém iskolaváros, mely az óvodai nevelés nélkül nem lehetne ilyen sikeres. A Vadvirág 
egy nagy létszámú, jól felszerelt óvoda. Köszönet illeti a jelenlegi, és a már nem aktív 
pedagógusok munkáját egyaránt. Ennek az intézménynek nem csak jelentős múltja, hanem 
biztató jövője is van – mondta az ünnepségen Némedi Lajos alpolgármester. 

Az óvodavezető, aki maga is 25 éve dolgozik az intézményben, elmondta, a Vadvirág nevet 
1991-ben vették fel és azért igazán kedves a számukra, mert jelképezi hitvallásukat. A 
vadvirágos mező közelsége természetszeretetüket kifejezi ki, s azt, hogy az életben minden 
apróságot értékként kell kezelni még akkor is, ha olyan egyszerű, mint egy mezei virág. 
Barcza Béláné egy szép fafaragást is átvehetett sepsiszentgyörgyi, testvérvárosi óvodájuk 
vezetőjétől, s az ünnepség végén a torta sem maradhatott el. 

Az eltelt négy évtized történései, életképei fotókról köszönnek vissza, és régi játékokból is 
összeállítottak egy szép gyűjtemény az óvodában. 

 
Tűzgyújtás az óvoda udvarán (A galéria megtekintéséhez kattintson a képre!) 

A hét folyamán pedig a szülőknek, családoknak, óvodapedagógusoknak és persze a 
gyerekeknek is számos programot szerveztek a jubileum alkalmából, szerdán például a 
táncház mellett lámpás felvonulást is tartottak. 

 


