
Borguláné Balogh Emese 1990-ben szerzett diplomát a Szarvasi Óvónőképző Intézetben, mint 
óvodapedagógus. Az iskola elvégzése után a Magyarvégesi Óvodában (akkoriban Kálvin 
óvodában) helyezkedett el és jelenleg is itt dolgozik immár 30 éve. Az évtizedek alatt a 
gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó számos szakirányú képzést végzett el, melyek között az 
óvodáskori tanulási nehézségek felismerése és megelőzése, illetve a kialakult problémák 
kezelése a megoldás-keresés volt a vezérelv. Szívügye a gyermekek sokoldalú megismerése, 
vizsgálata, diagnosztizálása, fejlesztése, fejlődésük nyomon követése. „Magyarvégesi 
Óvónőként” pedagógusi munkája mellett kiemelt figyelmet fordít olyan programok 
szervezésére, melynek középpontjában a magyarság múltjának feltárása, értékeinek ápolása, a 
szülőföldhöz és a lakóhelyhez való kötődés kialakítása, a magyar népi kultúra megismerése, a 
népszokások újraélése, a nemzeti öntudat megőrzése áll. Összekapcsolja mindezt 
játékossággal, figyelembe véve a gyermekek nyelvezetét, érdeklődési körét. Vezetése alatt a 
Magyarvégesi Óvoda kollektíváját dicséri számos óvodai rendezvény. Családi rendezvények, 
programok elindítása: Dömötör-napi, Márton-napi, Adventi, "Újév köszöntő”, Télűző, 
Tavaszváró, Szent György-napi családi játszóház és táncház. Kezdeményezője, majd 
munkatársaival megvalósítója volt a 2015 szeptemberében hagyományteremtő céllal 
megrendezésre kerülő Magyarvégesi Sokadalomnak, amellyel a Magyarvégesi Óvoda 
fennállásának 120 éves évfordulóját ünnepelték. 2019-ben az óvoda udvarán népi, paraszti 
múzeum jött létre. Nagy álma valósult meg, amikor a „Magyarvégesi Óvoda Mezőberény 
történelmi múltú kulturális öröksége” címmel összeállított dokumentuma bekerült a 
Települési Értéktárba. Kollektívájuk nevéhez fűződik az óvoda, illetve a városháza előtti, 
körforgalomban lévő dekoráció elkészítése, mely utóbbira a város önkormányzata kérte fel az 
óvodát. Rendszeres közreműködői a városi rendezvényeknek. Részt vesznek felvonulások, 
ünnepségek, fogadások, átadások, jeles napok programjain. Borguláné Balogh Emese 
munkájának minden lépését a gyermekek szeretete és a szakmai elhivatottsága jellemzi. 
Személyisége az óvodapedagógus minden ismérvét hordozza. Empatikus, a gyermekekkel 
következetes, mindez párosul a szakmai felkészültséggel, és kiegészül az együtt gondolkodás 
képességével. 
A nevelés területén végzett kiemelkedő tevékenysége, példaértékű szakmai munkája 
alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Borguláné Balogh 
Emese óvodapedagógusnak a 2020-as évben a „Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért” 
elismerő címet adományozza 
 


