Megtartottuk első Óvodai Alapítványi esténket!
Jó érzéssel zártuk első Alapítványi esténket. A meghívott
vendégeink szép számmal eljöttek, megtelt a Művelődési Ház
nagyterme. Az érdeklődésből azt a következtetést vontuk le,
hogy sokak számára fontos a közösség, az összefogás, a
segítőkészség, ha az gyermekeinkről szól.
Az estét a Nagycsoportosaink műsorával kezdtük, akik
játékos jókedvükkel, táncukkal mosolyt varázsoltak a
felnőttek arcára.
Ezután mutatkozott be a Dunabogdányi Óvodáért
Alapítvány. A Kuratórium elnöke: Schuszter Gergely, titkára: Herr Tamásné, tagjai: Patai Julianna,
Bruderné Róka Melánia és Rebe Attila.
Schuszter Gergely ismertette az Alapítvány céljait, majd bemutatta a terveket. Ezek a tervek a Land-A
tervezői iroda munkáját dicsérik. A tervek, az óvoda új épületéhez tartozó kertrész kialakításáról szólnak.
Ide gumiborítású focipályát, padokat, ködkertet terveztek a szakemberek. A részletes terveket
megtekinthetik az Alapítvány honlapján: http://www.dboalapitvany.hu/ Itt látható a CÉLOK - fülnél az a
„kapszula”, amit szeretnénk megtölteni, hogy a munkákat megvalósíthassuk. Ehhez kérjük mindenki
segítségét!
Rendezvényünk további részében
Rixer
Krisztián
szalonzenekara
szórakoztatott bennünket, majd egy
kis borozgatással és beszélgetéssel
zártuk az estét.
Nagyon sokaknak köszönhetjük az
est megszervezésével kapcsolatos
segítséget. Itt köszönnénk meg
Rákóczi Lászlónak a meghívókat,
plakátokat, honlapot, de legfőképpen
az Alapítvány logo-ját.
Ahogy
szokták
mondani:
„Nagyon
kitalálták!”
Az óvoda Alapítványa, a törvény
szerint még két évig nem igényelheti
az adó 1 %-át, de a Dunabogdányi
Németekért
Alapítvány
segítségünkre sietett. Felajánlotta, ha
a támogatók az Ő számlaszámukra küldik az 1 %-ot, akkor a már évek óta közel azonos bevétel feletti
összeget átutalja Alapítványunk számlájára. Ez óriási lehetőség számunkra.
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány, adószáma: 19177036-1-13
Többféleképpen segíthetik még az alapítványunkat:
 Számlánkat a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél vezetjük, bármikor, bárki befizethet a számlára.
Számlaszám: 64700014-16499715
 Az óvodában, a csoportokban is lehet támogató jegyeket vásárolni.
És itt még nincs vége! Már szervezzük a következő Alapítványi estünket, ami egy rendhagyó zenei
rendezvény lesz gyermekeknek és felnőtteknek. (A Híradóban erről még tájékoztatjuk Önöket!) A belépő
jegy megvásárlásával tudják majd ismét támogatni a terveinket.
Az Alapítvány honlapját szeretnénk tartalommal feltölteni, ami most zajlik. A munkálatokról is
folyamatosan tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket.
Nagy munkába fogtunk, célunk a gyermekeink önfeledt játékához a feltételek biztosítása.
Tudjuk, hogy támogatással, összefogással, közös segítséggel megvalósítható!
Gräff Albertné
óvodavezető

