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Nefelejcs Óvoda  
Sebő Ferenc szavai tökéletesen jellemzik díjazottunk, a Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye Nefelejcs Óvodájának a szlovák nemzetiségi munkához és a 
hagyományokhoz való viszonyulását. "A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, 

nem is őrizni, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha 

megéljük őket."  
A Nefelejcs Óvoda gyermekei évtizedek óta élik a szlovák hagyományokat, a 
népszokásokat, hallják a szlovák szavakat. Fenntartják, folytatják és őrzik a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Szlovák Szervezet által is képviselt nemzetiségi 
kultúrát. Az óvoda 1894. április 1-én nyílt meg, Zrínyi óvoda néven a település Tót 
részként nevezett területén. A városrész lakói nem feledkeztek meg származásukról és 
kérték a szlovák nyelv tanítását, így alakult ki, hogy a szlovák óvodaként ismert 
intézménybe jártak mindazok, akiknél a családban természetes volt a szlovák nyelv 
használata. A pedagógiai program szerint ma is mindhárom csoportban jelen van a 
szlovák népi kultúra megismertetése, a szlovák népi kultúra azon elemei, amelyek 
igazodnak a gyermekek életkori fejlődési sajátosságaikhoz, mindennapi életükhöz.  
A szlovák nyelv megőrzése érdekében az óvoda pedagógusai azon munkálkodnak, 
hogy erősítsék a nemzetiségi nyelv fennmaradását. Játékként felkínálva a szlovák 
nyelvet, játékos mozgással összekapcsolt mondókákkal, dalokkal, rigmusokkal 
biztosítják az utánzáson alapuló nyelv elsajátítását, gazdagítják a gyermekek 
mindennapi életét. Az óvónők elismert szakemberek, akik közül többen vállalták, hogy 
megtanulva a nyelvet, tanítják, oktatják háromnemzetiségű városunk egyik ősi nyelvét. 
Emellett a szlovák szoktató nyelvtanítás kitűnően egészül ki a gyakorlati 
tevékenységgel és ad követendő példát a gyerekeknek, szülőknek. 
A Nefelejcs Óvoda példaértékű kapcsolatot ápol a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzattal és a Mezőberényi Szlovákok Szervezetével. Együttműködnek, 
rendszeresek a közös programok; lekvárfőzés, haluskakészítés, mézeskalácssütés és 
jeles napi szokásokhoz kapcsolódó rendezvények. Az óvoda a szlovák és a városi 
rendezvényeken méltón képviseli a nemzetiségi kultúrát, akár önállóan akár a 
nemzetiségi szervezetekkel együtt. Mára már ruhatárukban is jelen van a szlovák 
mintakincs, mely tükrözi e nemzetiség viseletét, öltözködési szokásait. 
Az óvoda megnyitása óta meghatározó, példaértékű az ott dolgozó nevelők, dadák, 
segítők hozzáállása, mind az általános, mind a nemzetiségi neveléshez. Kimagasló 
tevékenységet végeztek, végeznek szakterületükön. Az általuk közvetített értékek, 
hagyományok megélése járul hozzá, hogy óvodáskorban, szlovák környezetben, a 
lehető legtermészetesebb dologként érintődjenek meg nemzetiségi létükkel a 
gyermekek, és majd felnőttként is magukénak vallják, éljék meg nemzeti 
hovatartozásukat, gyökereiket. Ma a város életében a szlovák nemzetiség 
hagyományainak továbbélése szempontjából egyedüli és pótolhatatlan a Nefelejcs 
Óvoda megléte, óvodapedagógusainak, gyermekeinek, és nem utolsósorban szülői 
közösségének munkája. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szlovák nemzetiségi 
identitástudat erősítése, a múlt megismerése és a hagyományok fennmaradása 
érdekében végzett munkája alapján Mezőberény Város Óvodai Intézménye 
Nefelejcs Óvodájának 2018. évben a „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi 
Kultúrájáért” elismerést adományozza. 


