
JÓTÉKONYSÁGI BÁL A KŐTELEKI ÓVODÁSOKÉRT 

A kőteleki Szent Kinga Katolikus Óvoda, 2016. november 12.-én rendezte meg az óvodai 

alapítványi jótékonysági bált.  

Kőteleki Óvodáért Alapítványt az óvoda dolgozói hozták létre 1997 februárjában. 

Az Alapítvány kiemelt célja: 

- az óvodás korú gyermekek részére egészséges testi, szellemi fejlődés biztosítása, 

képességfejlesztés, ismeretterjesztés biztosítása. 

„Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.” Ez a gondolat volt jótékonysági 

estünk mottója. 

Miért is volt fontos számunkra ez a rendezvény? Ha csupán azt a funkcióját töltötte volna be, 

hogy ebben az egyre rohanóbb tempót diktáló, állandóan változó, sajnos időnként 

kiszámíthatatlan világban kicsit megállhatunk, néhány órát eltölthetünk együtt, már megérte a 

szervezés. De itt ennél többről volt szó! Arról, hogy kilenc év kihagyás után megrendezett 

jótékonysági bálunk meg tudott újulni. A rendezvény igazi értéke a közös álmok, 

elképzelések, közösségi megvalósítása a bál bevételével óvodánk, óvodás gyermekeink 

támogatása. 

A jótékonysági est 18 órakor kezdődött, a vendégeinket az általános iskola 

tornatermébe vártuk, amelyet előző nap az óvoda dolgozói a szülői munkaközösség tagjai és a 

GESZ dolgozói rendeztek be és varázsoltak széppé.  

A köszöntők után az óvoda dolgozói, és néhány szülő Fejes János plébános atya gitárkísérete 

mellett elénekelt egy éneket az est hangulatát meghatározva a szeretetről és az 

összetartozásról. 

Estünk háziasszonya, aki a műsorszámokat felkonferálta Csánki Gréta volt. Köszönjük neki és 

testvérének Csánki Áronnak a szíves közreműködést. 

Köszönjük Ghyczy Tamás bűvésznek, azt a nemes gesztust, hogy ingyen vállalta a fellépést, 

tiszteletdíját az óvoda alapítványának ajánlotta fel. 

Az est műsorát a dolgozók és a szülők közös tánca, majd az óvodai dolgozók „boszi tánca 

zárta. 

Bálunkhoz a jó zenét az Oláh Tivadar duó szolgáltatta, akik gondoskodtak vendégeink jó 

hangulatáról. 

Megköszönöm a „Foltozott üst kft” odaadó segítségét, estünk vacsoráját ők készítették. Név 

szerint Szarka Istvánnak és Fehér Józsefnek, valamint a velük együtt dolgozó személyzetnek 

is, akik ezt a hétvégi napot munkával töltötték.    

 



 

„Nem az a fontos, mennyit adunk, hanem az, hogy ezt mekkora szeretettel tesszük” 

Ezúton is szeretném megköszönni támogatóinknak a segítséget. Minden felajánlást, 

belépőjegy vásárlást, pártolójegy vásárlást, tombolatárgy felajánlást hálás szívvel köszönünk! 

Ennek a bálnak bevételéből tudjuk biztosítani a csoportok részére képességfejlesztő játékok 

vásárlását karácsonyra, valamint gyermek programok szervezését. 

 

Köszönettel: Az óvoda dolgozói 

 

Győri Imréné-intézményvezető 

 

 


