
A „Vadvirág” Alapítvány 2018. évi szakmai beszámolója 

 

A 2018. évben alapítványunk kuratóriuma az Alapító Okiratban meghatározott céloknak 

megfelelően végezte tevékenységét. A Vadvirág Óvoda teljes kollektívája munkájával, a 

szülők, szponzorok anyagi hozzájárulásukkal támogattak bennünket. 

Programjaink, rendezvényeink: 

Szülők - Nevelők bálja 2018. 02. 02-én került megrendezésre. A bál helyszínének ismét 

óvodánk aulája adott helyet 11. alkalommal. A rendezvény védnökségét Lajos alpolgármester 

úr vállalta fel, valamint Ovádi Péter önkormányzati képviselő.  Az este folyamán előadóink 

Poller Dorka énekprodukcióját és Wiener Táncegyesület tagjai voltak. 

Rendezvényünket szülők, vendégek, vállalkozók, közművelődési intézmények, óvodánk 

dolgozói is támogatták.  

2018. május 26-án pénteken tartottuk a Gyermeknapot óvodánkban. Az Unilever 

Magyarország Kft. fagyival kedveskedett pénteken a gyerekeknek, majd szombaton ismét 

benépesült az óvoda udvara. Vendégeinket óvodavezetőnk Barcza Béláné Marika, majd 

Némedi Lajos alpolgármester úr is köszöntötte. Lattenstein Jánosné Éva, alapítványunk 

kuratóriumának elnöke elmondta, hogy ezen a napon a csoportonkénti homokvár építő verseny 

nyertesetit meglepetésajándékkal díjazzák. Így a délelőtt zárásaként a verseny értékelése után 

minden csoport átvehetett egy-egy homokozókészletet, amely dömpereket, húzókocsit, darut, 

kuglófformákat, fagyikészítő, kőműves készletet tartalmazott.   

A családok, gyerekek, felnőttek a nap folyamán együtt kézműveskedtek, légvárban 

ugráltak, pónin lovagoltak. Gerecs Péter, apuka az idei évben is lufit hajtogatott, a gyermekek 

nagy örömére.  

A Kabóca Bábszínház zenés műsorral, a veszprémi Alfa Dog Kutyaiskola 

kutyabemutatóval szórakoztatta az érdeklődőket. 

A gyermeknapon alapítványunk második alkalommal szervezett nagy sikerrel véradást 

a Vöröskereszt közreműködésével.  

A Noszlopy Gáspár Gimnázium 4 diákja önkéntes munkájával segítette a szervezőket.  



 Ez a rendezvény a szülők, támogatók felajánlásából, az óvoda dolgozóinak 

önkéntes munkájából valósulhatott meg! 

Pályázati tevékenység 

2018-ben ismét pályáztunk a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

civil szervezetek számára kiírt pályázatán, az idei évben 50 000,- Ft nyertünk, amelyet a adventi 

karácsonyváró családos rendezvényünkre fordítottuk. Kabóca Bábszínház Betlehemes műsorát 

láthatták a résztvevők. 

Az idei évben is eredményesen zártuk munkánkat. A kuratórium megköszöni a 

Vadvirág Óvoda dolgozónak folyamatos színvonalas munkáját, valamint a szülőknek, 

szponzorainknak idei évben nyújtott támogatásukat! 

 

Veszprém, 2019-05-20 

         Lattenstein Jánosné 
„Vadvirág” Alapítvány  
kuratóriumának elnöke 


