
 

 

 

KEDVES SZÜLŐK! 

 

 

Az Újbudai Palánták Óvoda céljainak,- pedagógiai programjának megvalósításához, óvodai 

eszközök fejlesztéséhez, az 1999 óta a szülők által létrehozott óvodai alapítványunk a 

Mesekert Alapítvány nyújt segítséget. 

Megalakulásunk óta, évente, rendezvények, kirándulások, múzeum,- és bábszínház 

látogatások költségét támogatjuk. Tartós beszerzéseink az évek során több milliós összeget 

értek el. Pl.: udvari mászókák, gumitéglázás, jelmez készletek, Hifi berendezések, légtisztító 

készülékek, egészséges életmódot segítő háztartási kisgépek, oktatási fejlesztő eszközök. 

Mindezt a szülők rendszeres támogatásával, együttműködésével sikerült elérni. 

 

A 2016-17-es nevelési évben a megszokott módon működik továbbra is alapítványunk, 

az óvodák összevonása nem érintette a Mesekert Alapítvány működését. 

 

Mesekert Alapítvány kuratóriuma 

 

Elnök:  

Tóthné Tóth Zsuzsanna- Mákvirág csoport (óvónő) 

 

Tagok: 

Volomné Bodnár Ilona- Búzavirág csoport (óvónő) 

Pallagi Gáborné- Márti- (pedagógiai asszisztens) 

Dr. Engi Helga Búzavirág csoport (szülő) 

Kemes Eszter Napvirág csoport (szülő) 

 

Alapítványunk aktuális híreit a bejáratnál lévő földszinti faliújságon valamint az 

Újbudai Palánták Óvoda honlapján / www.palantakovoda.hu/ olvashatják. 

 

Alapítványunk céljai: 

A Mesekert Alapítvány sokoldalúan fejleszti az Újbudai Palánták Óvodába járó gyermekek 

készségeit. 

- Támogatja gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek kielégítését, 

gyermekközpontú óvodai nevelését. 

- A nevelés keretében folyamatosan segíti a gyermekek szociálisan értékes, tehát 

közösségfejlesztő, valamint az önfejlesztő magatartásformák kialakítását, 

megerősítését. 

- A gyermekek képesség szerinti, egyéni differenciált fejlesztését, a gyermekek 

kreativitásának elősegítését. 

- Az iskolaérettség eléréséhez szükséges képességek kialakítását, gyarapítását. 

- A gyermekek egészséges életmódra nevelését, egészséges életvitel normáit követő 

magatartás kialakítását (kirándulás, gyógytornák, vitaminpótlás, stb.) 

- Az esztétikai élmény befogadására és alkotására irányuló tevékenységek szervezését 

(kulturális programok, népi hagyományok ápolása, színház, stb.) 

- Az óvónők speciális továbbképzésének finanszírozását. 

- Az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, ami elősegíti a gyermekközpontú óvodai 

nevelését. 

http://www.palantakovoda.hu/


- Bármilyen egyéb, kisebb vagy nagyobb, rövidebb vagy hosszabb távú cél 

megvalósítását, amely a gyermekek érdekét szolgálja. 

 

A Mesekert Alapítvány 2015-16. nevelési évben a szülők támogatásából az alapítványi 

rendezvények bevételeiből, valamint pályázaton nyert pénzforrásból gazdálkodott. 

 

Örömmel fogadjuk a szülők részéről történő felajánlásokat, melyekre különböző 

módokon van lehetőség. 

 

 Bejáratnál elhelyezett üvegpersely a kisebb összegű adományok gyűjtésére 

 Csoportok felajánlásai az Alapítvány részére: borítékban elhelyezett  

500.-Ft/hó/gyermek, ezt az összeget az SZMK tag gyűjti, majd egy összegben átvételi 

elismervény ellenében fizeti be az Alapítványnak.  

 Szülők banki átutalással befizetett adománya: 10103173-43377100-00000007  

Mesekert Alapítvány bankszámlájára. Ebben az esetben az adomány felajánlható az 

alapítvány részére, valamint, lehetőség van az alapítványon keresztül a gyermekük 

csoportjának támogatására is. 

Fontos! A közlemény rovatba szerepeljen, hogy a felajánlás a közös alapítványi pénztárba 

kerüljön, vagy elkülönítve a megnevezett csoport részére célzottan kerüljön 

felhasználásra. 

 Kérjük a könnyebb beazonosítás érdekében minden esetben, írják be gyermekük nevét és 

csoportját. 

 

- Például közlemény rovatba, ez van írva: 5000.-Ft alapítvány részére Kiss Piroska/ 

Tulipán csoport-ebben az esetben óvodai közös felhasználásra kerül az 5000-Ft felajánlás. 

 

- Amennyiben például, ezt írják a közlemény rovatba: 8000.-Ft, megosztva 4000.-Ft 

alapítvány részére, 4000.-Ft Margaréta csoport részére célzottan, Nagy Tihamértól akkor 

természetesen eszerint kerül felhasználásra az adomány. 

 

- A megnevezett csoport részére történő felajánlásnál a „célzottan” kifejezést kérjük beírni 

a közleményhez.  

Ennél a célzott felajánlásnál amennyiben kívánják, meg jelölhetik, hogy mire használhatja 

fel a csoport az adományt pl. mesekönyv, - fejlesztőjáték,- sporteszköz stb. Érdemes az 

óvónőkkel egyeztetni, mire van szüksége a csoportnak. 

 

A Mesekert Alapítvány a szülők támogatásából, óvodai rendezvények bevételeiből: 

- Őszi, tavaszi papírgyűjtés,  

- Adventi est,  

- Pünkösdi vásár 

esetenként, pályázaton nyert pénzforrásokból gazdálkodik. 

 

Alapítványunk működéséhez minden ötletet, támogatást és szervező, segítő munkát 

szívesen fogadunk, valamint számítunk a Szülők rendszeres anyagi támogatására. 

 

Köszönettel Mesekert Alapítvány kuratóriumának nevében: Tóthné Tóth Zsuzsanna (elnök) 

 

Budapest, 2016. szeptember 4. 

 

 


