
Az embernek ahhoz, hogy élhes-

sen, oltalmazó helyre, családra 

van szüksége. Szükségünk van 

a gyorsan változó elektronikus 

világunkban a szeretetteljes, élő 

emberi kapcsolatokra. A csalá-

dot összetartó erő forrása a nő, 

aki érzelmileg biztosítja  a csa-

lád  működő képességét. 

 De milyen biztonságot nyújthat 

az a nő, aki maga is bizonytalan 

élethelyzetben van, munkanél-

küliként?  Van-e kiút a kilátásta-

lannak hitt élethelyzetből?  

Igen, van!  Ha a nő tudatosan 

készül arra, hogy a GYES, GYET 

után ismét aktív dolgozó lesz. 

Kereshet részmunkaidős mun-

kát, vállalhat távmunkát, otthon 

végezhető tevékenységet.          

Magyarországon a leggyakrab-

ban a nemek közti megkülön-

böztető bánásmód figyelhető 

meg a munkahelyeken. A nők 

foglalkoztatása egy piramis-

rendszerhez hasonlatos, ami-

nek az a lényege, hogy az alsó 

részén dolgozik a nők zöme, 

ahol ennek megfelelően a jöve-

delmek is alacsonyak. Középve-

zetői szinten még kevesebb a 

nő, kivételek az „elnőiesedett” 

szakmák.  A felsőbb szinteken 

már nagyon ritka a női vezető. A 

munka nemcsak jövedelmet 
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jelenthet, hanem sikereket, 

pozitív megerősítést is.  

A női munkavállalók elhelyezke-

dését segíthetik a „családbarát” 

munkahelyek is, ahol fontos az, 

hogy a női munkavállaló jól 

érezze magát. Esetlegesen lép-

csőzetes munkakezdéssel dol-

gozhatna.  

Segítsük elő a nők munkába 

állását támogató hozzáállással !  

Váradi Jánosné 
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A kismamák általános ta-

pasztalata, hogy sok ener-

giájukba kerül meggyőzni 

leendő munkaadójukat az 

állásinterjún, hogy a mun-

kából kiesett idő után, újra 

készek maximálisan teljesí-

teni dolgozó nőként is, ép-

pen úgy, ahogyan a gyer-

mekvállalás előtt. Mit tehe-

tünk ennek érdekében? 

Mire érdemes odafigyelni a 

„nagy megmérettetés”, az 

állásinterjú előtt    és köz-

ben? 

Nagyon fontos az általános 

ápoltság, visszafogott, igé-

nyes öltözet. A smink, a 

hajviselet és az öltözködés 

megválasztásakor gondol-

junk arra, hogy az interjún 

tudjunk természetesen 

viselkedni, hiszen ha feszé-

lyezve érezzük magunkat, 

nem tudunk a beszélgetés-

re koncentrálni.  

A pontosság elengedhetet-

len, ennek feltétele az is, 

hogy tudjuk, hová és ho-

gyan kell eljutnunk (ezt az 

interjú előtti napokban 

kideríthetjük). A megbe-

szélt időpont előtt 5-10 

perccel már legyünk a hely-

színen. 

Fontos, hogy kipihentek 

legyünk, hagyjuk kívül 

az egyéb gondolatain-

kat, amennyire ez kis-

mamaként lehetséges.  

 

                 TZs. 

ÁLLÁSPONT 
Amikor több év kihagyás után kismamaként szeretnénk elnyerni a kívánt célállást 

Beszéljen magáról 

korábbi szakmai előéletünk-

kel, tapasztalatainkkal. 

Miért éppen Önt kellene 

alkalmaznunk? 

Részletezzük, hogy végzett-

ségünk, korábbi szakmai 

tapasztalataink, tulajdonsá-

gaink, motivációink alapján 

mi vagyunk megfelelőek 

erre a pozícióra.  

Jó, ha tudatosítjuk a mun-

kaadóban, hogy egy kisma-

ma átgondoltan, koncent-

ráltan szervezi a munkahe-

lyi teendőit, gyorsan és 

megbízhatóan dolgozik, 

hiszen munka után kezdő-

dik a családi élet. Ezen 

kívül valószínűleg hűsége-

sebb a céghez,  mivel egy 

esetleges munkahelyvál-

tást, éppen a családi fele-

lősségvállalás miatt, még 

inkább mérlegelnie kell. 

Hangot is adhatunk e ké-

pességeinknek, bátran.                      

 

TZs. 

 

Végzettségeinket, korábbi 

munkatapasztalatainkat, 

személyes tulajdonságain-

kat hangsúlyozzuk ki, min-

dig az adott munkakörhöz 

kapcsolódóan. Anélkül, 

hogy öndícséret lenne, a 

következőképpen mene-

dzselhetjük: „korábbi főnö-

keim szerint megbízható 

stb. vagyok”.  

Kismamaként ez azért is 

fontos, hogy a leendő mun-

kaadó tisztában legyen 
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Az erősségeknél az adott 

munkakörhöz kapcsolódó 

tulajdonságokat mondjuk 

el. Anyaként a kitartás, a 

türelem, a nagy teherbíró 

képesség, az értő figyelem, 

a szívósság, a 

rugalmasság, a gyors 

döntéshozás, alapvető 

jellemzőink. Ezek a 

tulajdonságok minden 

munkakörben előnyt 

jelentenek.  

Gyerek, gyerek... 

Gyermekeinek száma, élet-

kora kérdésre mindenképp 

mondjunk igazat, mert sok-

kal rosszabb fényt vet ránk, 

ha később kiderül, hogy 

van gyermekünk, csak nem 

mondtuk meg. Arra a kér-

désre, hogy hogyan tudjuk 

megoldani gyermekünk 

elhelyezését a munkaidő 

alatt, vagy hogy ki tud vi-

gyázni rá, ha beteg lesz, 

hangsúlyozzuk, hogy van 

megbízható segítségünk, 

akire számíthatunk, pl. 

nagymama stb. Amennyi-

ben négy órakor le kell ten-

nünk a munkát, tegyük 

hozzá, hogy ugyanebben az 

időpontban szeretnénk 

befejezni a munkanapot, 

viszont haza tudjuk vinni az 

elvégzendő feladatot, és a 

következő napra el tudjuk 

végezni.  

Terveznek-e még gyerme-

ket és mikor?

Elmondhatjuk, hogy egyelő-

re nem tervezünk, hiszen 

ezért is pályázunk erre az 

állásra. Ecseteljük szakmai 

terveinket.                   TZs. 
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Egy nyolc, hat, és négy 

éves gyermek édesanyja, 

aki emellett rugalmas mun-

kaidőben projektmene-

dzser egy civil szervezetnél. 

Az anyaság szépségeiről, 

nehézségeiről, és kihívásai-

ról beszélgettünk. 
 

Tekintsünk vissza 
időben egy kicsit! 
Mielőtt anya lettél, 
milyen munkakör-
ben dolgoztál? 
A főiskola után rögtön sike-

rült elhelyezkednem egy 

Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgálatnál, mint 

családgondozó. Később 

fenntartási problémák 

adódtak a Szolgálatnál, és 

mivel egyébként is szeret-

tünk volna már a párom-

mal gyerekeket, így előtér-

be került a családalapítás 

gondolata. Terveink között 

három gyermek szerepelt, 

akik meg is érkeztek két év 

eltéréssel. 

 

Mesélj a hétköznap-
jaidról! Hogyan sike-
rül megfelelned az 
összetett feladatkör-
nek, hogy anya, fele-
ség és dolgozó nő is 
legyél egy személy-
ben? 
Minden egyes nap új forga-

tókönyv szerint zajlik, ki 

kell alakítanom az aznapi 

fontossági sorrendet. Per-

sze a gyerekek állnak az 

első helyen. Ám az aktuális 

tennivalókhoz is igazítani 

kell az időbeosztást.  A 

párom mindenben támo-

gat, és segít is, de a mun-

kaidő beosztása miatt sok 

feladat így is rám hárul. 

Tehát még így is igazi kihí-

vást jelent összehangolni a 

családi-munkahelyi tenni-

valókat. 

 

Gondolom, a gyed 
ideje alatt valamivel 
egyszerűbb volt eleget 
tenned a kihívások-
nak. 
Részben igen, ám akkor 

fejeztem be az egyetemet, 

és szereztem meg a diplo-

mát szociálpolitika szakon, 

illetve ezen kívül is képez-

tem magam. Kisebb megbí-

zásokat vállaltam, 30-40 

órás tréningeket, hogy szel-

lemileg is fitt maradhas-

sak, és részem lehessen 

egy kicsit a „pelenkán túli 

világban” is, hiszen idővel 

már nagyon hiányoztak a 

társas kapcsolatok, szak-

mai találkozók. 

 

Milyen örömök és 
nehézségek jutnak 
először eszedbe, ha 
erre az időszakra 
gondolsz? 
A babavárás ideje is csodá-

latos, de ezután kezdődik 

csak igazán az új élet.  

Mint anya, én „bonthatom 

ki” a gyerek számára a 

világot, mutathatom meg, 

amit fontosnak tartok. Elő-

fordul, hogy nagyon elfárad 

az ember, de aztán mindig 

történik valami olyan apró, 

de szívmelengető dolog, 

amit a pici csinál, amitől 

újra erőre kap az ember. A 

nehézséget számomra a 

pihenés hiánya jelentette. 

Amíg a gyerekek aludtak, 

addig végeztem a házimun-

kát, és fejben már a többi 

elintézendő dolgot tervez-

tem.  

 

Most viszont már 
dolgozol is. Ahogyan 
említetted, minden 
nap meg kell hatá-
roznod az aktuális 
fontossági sorrendet. 
Hogyan illeszthető a 
napi menetrendedbe 
a munka? 

A harmadik gyermek szüle-

tése után már komolyan 

felmerült az igény, hogy 

keressek munkát. Részben 

azért, mert már szerettem 

volna én is egy kis világot 

kialakítani magamnak, 

vágytam visszatérni a mun-

kaerőpiacra, részben pedig 

anyagi megfontolásból is. 

Leginkább felnőttképzéssel 

szerettem volna foglalkoz-

ni.  

 

Hol és milyen foglal-
koztatási formában 
sikerült állást talál-
nod? 
Egy civil szervezetnél he-

lyezkedtem el, mint pro-

jektmenedzser. Számomra 

nagy könnyebbséget jelen-

tett, hogy rugalmas munka-

időben dolgozhattam, így 

hatékonyabban sikerült 

összehangolnom a külön-

böző tennivalókat. Heti két-

három napot az Egyesület-

ben dolgozom, a hét többi 

munkanapján otthon.  

Az állásinterjún 
nem érezted, hogy 
hátrányt jelent, hogy 
három gyermekes 
családanya vagy? 
Nem, sőt első perctől köl-

csönös szimpátia alakult 

ki, hiszen többen is hason-

ló helyzetben voltak az 

Egyesületnél. A családbarát 

szemléletnek köszönhető-

en, sikerül beosztanom az 

időt úgy, hogy minden bele-

férjen. Otthon a négy óra 

munka ugyanúgy négy órát 

jelent, mintha bent dolgoz-

Oldal  3 

I. évfolyam, 2. szám  

RIPORT EGY HÁROMGYERMEKES ANYÁVAL 

„Akkor tudok teljes értékű anya lenni, ha magam is jól vagyok lelkileg.” 

nék, időben elkészülök a 

feladataimmal. Így méltá-

nyos hozzáállásban része-

sülök, ha esetleg olyan 

elintéznivalóm akad a csa-

lád miatt, ami a munkaidő-

ből igényel elfoglaltságot. 

Ilyen esetben, ahogyan 

megállapodunk, pótolom. 

Sok múlik azon, mennyire 

rugalmas a munkaadó, de 

azt gondolom, sok minden 

bizalom és megbeszélés 

kérdése, hiszen a minőségi 

munkát otthon is el tudom 

végezni. 

 

Hogyan tudod megol-
dani, ha esetleg 
nemcsak munkaidő-
ben kell dolgoznod 
otthon? 
Próbálom tartani a kerete-

ket, de előfordul, hogy nem 

sikerül. Ekkor éjjel is dolgo-

zom, viszont a gyerekek 

rovására sohasem. Ha ott-

hon vagyok velük, félrete-

szem a munkát, és ha ők 

már alszanak, akkor folyta-

tom. 

 

Mivel kényeztetnéd 
magad, ha lenne 
plusz egy órád na-
ponta? 
Magamra nem igazán jut 

idő. Ám azt gondolom, hogy 

akkor tudok teljes értékű 

anya lenni, ha magam is jól 

vagyok lelkileg. Ha nem 

vigyáz az ember, ez a visz-

szájára fordulhat. Ezért 

elhatároztam, hogy rend-

szeresen végzek olyan te-

vékenységet, ami feltölt, 

ebben a férjem is maximá-

lisan támogat. Jelenleg 

tornázom, így hétről-hétre 

van egy kis időm magamra 

is. Sokféle programot lehet 

egyébként a gyerekekkel 

együtt is csinálni, csak 

több szervezést, találé-

konyságot igényel. 

  

 Tarcali Zsuzsanna 



Tanfolyam: Családi napközi felkészítő  
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A családi napközi felkészítő 

tanfolyam immár Debre-

cenben is elérhető.  

Ez a felkészítő lehetősé-

get nyújt mindazok szá-

mára, akik saját családi 

napközit szeretnének 

üzemeltetni, vagy csalá-

di napköziben szeretné-

nek dolgozni. A tanfo-

lyam célja a résztvevők 

felkészítése arra, hogy a 

családban nevelkedő 

gyermekek számára 

megfelelő nappali felü-

gyeletet, gondozást, ne-

velést, étkezést és fog-

lalkozást tudjanak bizto-

sítani. A képzés kereté-

ben a résztvevők megis-

merik a családi napközi 

helyét és funkcióját a 

gyermekek napközbeni 

ellátásának rendszeré-

ben, valamint üzleti, vál-

lalkozási, kommunikáci-

ós, egészségügyi, élel-

mezési, neveléselméleti 

alapismereteket szerez-

nek. A képző szervezet 

betekintést nyújt egy 

működő Családi Napközi 

életébe gyakorlati kép-

zés által. Így az elmélet 

gyakorlatban való meg-

valósulását is megismer-

hetik a résztvevők. 

Info: www.torpfalva.hu 

Keressen  
minket  
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http://csana-info.hu/ 

Magyarországi Családi 
Napközik Közhasznú 
Egyesülete 

 

http://noe.hu/ 

Nagycsaládosok  

Országos Egyesülete 

 

www.csodacsalad.hu 

Térképes napközi kereső 

 

www.csaladinet.hu 

Családi információs és 
közösségi portál 

 

www.anyalettem.hu 

Az anyaság örömeiről, 
bánatairól, sikereiről,  

kihívásairól… 

 

http://seed.hu/ 

SEED kisvállalkozás fej-
lesztési Alapítvány 

 

http://www.cons.hu/ 

Consultation Magazin 

 

CSALÁDI NAPKÖZIK 

DEBRECENBEN 
  

 Bóbita Családi Napközi  

Király Edit 06-20/582-2340 

Debrecen Nagyerdei körút 14 

 Kiskobak és Gézengúz Családi Napközi 

Fábián Mariann 20/371-3485 

4033 Debrecen, Kálmáncsehi u. 4.  

 BUBORÉK  Családi Napközi  

Kelemen Orsolya 06-30-564-56-04 

4032 Debrecen Karinthy Frigyes u. 2   

Csodabogár családi napközi 

20/256-7026 

Debrecen, Lóskúti út. 14.  

 Eperkert Családi Napközi 

36-30-355-66-35 

Debrecen Rákóczi utca 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacsaláb családi napközi  

(52) 444-271 

Debrecen, Kétmalom u. 13. 

 Manó-Tanya Családi Napközi 

 Kovács Istvánné 06 (70) 3692 086 

4030 Debrecen, Monostorpályi út 19. sz. 

Nagyerdői Családi Napközi  

Borbíróné Jánosi Anikó 30/9982-912 

Debrecen Bessenyei utca 3. 

 Tipegő Családi Napközi 06 70 703 79 12 

Damjanich utca 2 - Kút utca 34, 

Törpfalva Családi Napközi  

Fácska Brigitta 06-30/7575-495 

Debrecen, Létai út 16/B. MUNKAHELYI  

KÉPZÉSEK 

CÉGEKNEK 

PÁLYÁZATBÓL 
Telefon: +36 52/531-274  

AKKREDITÁLT 

INTÉZMÉNY 

A lista nem teljeskörű, a családi napközit működtető fenntartók  hatályos működési 

engedélyek listája  a https://pubregiszter.nrszh.hu/ NRSZH weboldalon lekérdezhetőek 



A Kacsaláb Családi Napközi 

és Fejlesztő Játszóház Debre-

cenben a Kétmalom utca 13. 

szám alatt található. Az intéz-

ményben többek között zene-

bölcsődével, kézműves foglal-

kozásokkal,az angol és német 

nyelv tanításával, valamint 

néptánc-oktatással színesítik 

az itt dolgozó szakemberek a 

napközibe felvett gyermekek 

életét. Van itt  lehetőség szüli-

napi gyermekzsúr szervezésé-

re is, teljes körű lebonyolítás-

sal, úgymint  vetélkedővel, 

trambulinnal, tortával.  

Jelenleg többségében kiseb-

bek, bölcsődés, óvodás korú 

gyermekek járnak a Napközi-

be, de az intézmény 14 éves 

korig is tudja fogadni az ér-

deklődőket.   

A Családi Napköziről, az itt 

töltött napokról beszélgettem 

az egyik édesanyával, dr. Ba-

logh Erikával, akinek kétéves 

gyermeke jár a Napközibe. 

 

Hogyan szereztek tu-
domást a Kacsaláb 
Családi Napköziről? 
Mióta járnak ide a 
gyermekkel? 
 
Még gyesen voltam, amikor 

rábukkantam a Családi Nap-

közire. Interneten fedeztem fel 

őket. Az ok, amiért keresgél-

tem, az  volt, hogy egy kétéves 

gyerekkel nem  könnyű ügye-

ket intézni, jönni-menni példá-

ul hivatalos helyekre. Ezt nyil-

vánvalóan sokan tapasztalják.  

Mivel nem volt a napközbeni 

gyerekfelügyeletben segítsé-

gem, kerestem egy helyet, 

ahol naponta legalább egy-két 

órára vigyáznak rá. Ilyen szem-

pontból egy hagyományos 

bölcsőde szóba sem jöhetett. 

Eljöttem ide és kiderült, hogy 

ez valóban egy családbarát 

intézmény: teljesen rugalma-

san, maximálisan az igény 

szerint, napi egy vagy több, 

akár nyolc órában is tudnak 

gondoskodni a gyerekről.   

Így tehát sikerült egy 
jó megoldást találni. 
Milyen rendszeresség-
gel látogattak el ide? 
Eleinte, - amíg gyesen voltam - 

természetesen szükséges volt 

egy beszoktatási idő, tehát 

heti egy-két alkalommal jöt-

tünk a napközibe. Pár hónap 

alatt jutottunk el addig, hogy 

kisfiam, Samu már itt is alud-

hatott. Előtte mindig bejelent-

kezünk, de mindig jöhettünk, 

amikor akartunk. Teljesen 

kötetlenül sikerült megbeszél-

ni az itt dolgozó szakemberek-

kel, hogy  mi az én igényem.  

  

Továbbra is csak al-
kalomszerűen veszik 
igénybe a Napközit? 
Nem, szeptembertől vissza-

mentem dolgozni, így ma már 

„teljes állásban” bölcsis 

Samuka. Mivel reggel héttől 

délután ötig van nyitva a Nap-

közi, időben be tudok érkezni 

a munkahelyemre, a munka-

idő végén jövök érte. 

 

Kérem, mesélje el,  
hogyan telik itt 
Samuka egy napja! 
Igen intenzíven és érdekesen 

telnek a napok a Családi Nap-

köziben. Reggel játékkal indí-

tanak, majd reggeliznek.  Ezu-

tán,ha jó idő van, kint játsza-

nak az udvaron: ilyenkor egy 

nagy ugrálón is levezethetik 

energiájukat a gyerekek. Itt a 

kert is gyönyörű. A délelőtti 

program során még tesznek 

egy sétát a városban, alkal-

manként a könyvtárba is elvi-

szik a gyerekeket. Tízóraiz-

nak,utána játszanak, majd az 

ebéd után a jól megérdemelt 

délutáni alvás következik. 

Aztán megint játszhatnak a 

csemeték, amíg megérkeznek 

a szülők.  

Ezen túlmenően lehetőség 

nyílik részt venni különböző, 

érdekes foglalkozásokon: 

Samu az angolt választotta. Az 

itt tanult mondókákat otthon 

is mondogatja nagy büszkén 

és aranyos, ahogy angolul 

köszön itt, a Napköziben. 

Milyen létszámban vannak 

bölcsődés korú gyerekek a 

csoportban? 

 Átlagban nyolc gyermek van 

itt napi rendszerességgel—

ahogyan a mi Samunk is—, de 

a létszám eléggé változó. 

Szeptemberben, amikor kez-

dődött az óvoda, sokan el-

mentek a nagyobbak közül. 

KICSIT MÁSKÉNT - Samuka a napköziben  
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I. évfolyam, 2. szám  

Adventi ünnepségen készülnek a színes mikulás rajzok 

„ Itt mindenki nagyon 

szereti a gyerekeket és 

maximálisan 

alkalmazkodnak a 

gyermekek és a szülők 

igényeihez…” 

Könnyű volt megszokni 
az itteni légkört? 
Igen, hiszen nagyon jól érezzük 

magunkat a kezdetektől. Ez a 

gyerekekről és még rólunk, szü-

lőkről  is elmondható. Jó helyen 

van az intézmény, nyugodt kör-

nyéken, és könnyű parkolni is. 

Ami a legfontosabb, hogy itt min-

denki nagyon szereti a gyereket, 

a szakemberek maximálisan 

alkalmazkodnak a gyerekek és a 

szülők igényeihez. A Napközi 

felszereltsége messze felülmúlja 

egy átlag bölcsődéjét, a hangula-

ta pedig valóban családias! 

                                                    

Tarcali Zsuzsanna 
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Szeretné megismerni a terveihez  

kapcsolódó támogatásokat ?  

 
PÁLYÁZATFIGYELÉS 

PÁLYÁZATÍRÁS 
PROJEKT  

MEGVALÓSÍTÁS  
10 ÉVE EREDMÉNYESEN 

 

Fejlesztések, beruházások, bértá-
mogatások igényléséhez használja 
ki a lehetőséget !  20/577-89-00 

KICSIT MÁSKÉNT - A család nevelő munkáját folytatják 

Kellemes légkörben szak-

képzett munkatársak fo-

gadják a gyerekeket a Kis-

templomi Református Egy-

házközség Családi Napkö-

zijében, ahol a kálvini taní-

tások szerinti értékrendek 

érvényesülnek. 

A keresztény szellemiség 

jegyében küldetésük, hogy 

a szülői házzal együtt meg-

értsék és vezessék Isten 

ránk bízott ajándékát, a 

gyermekeinket. Legfonto-

sabb feladatuk a család 

nevelő munkáját folytatni, 

velük együttműködve érzel-

mi biztonságot nyújtani a 

gyermekeknek, lehetővé 

tenni fejlődésüket, felkészí-

teni őket az iskolára. 

A Családi Napközi 2011. 

júliusa óta működik, napja-

inkra teljes létszámmal. – 

tájékoztatott Vágó József-

né, intézményvezető. Há-

rom csoportban foglalkoz-

nak a gyerekekkel: a Ré-

vész tér 2. szám alatt a 6-

12 éves iskoláskorúakkal, 

míg a Széchenyi utca 4. 

számnál két szekcióban az 

1-6 évesekkel. Igyekeznek 

családias hangulatot vará-

zsolni, az ideálisan előírt  

csoportlétszám  7 fő. 

Sokakban felmerülhet a 

kérdés, hogy vajon  egy 

egyház által fenntartott 

családi napközi mennyiben 

nyújthat többletet? Vágó 

Józsefné elsősorban a ke-

resztény szellemben való 

nevelést hangsúlyozta, így 

a különféle kézműves fog-

lalkozások és angol zenei 

klubszoba mellett, a hittel 

való megismerkedést is 

fontosnak tartják. 

 Az egyházközség Családi 

Napközije sokkal olcsóbb, 

mint a különféle magán 

napközik, hiszen az állami 

normatívát az egyházi tá-

mogatás kiegészíti– muta-

tott rá Vágó Józsefné. 

Olyanok is igénybe vehetik 

a napközi szolgáltatását, 

akik csak fél vagy egy-két 

napra szeretnék megoldani 

gyermekük elhelyezését. 

Megpróbálnak a leginkább 

igazodni a szülői igények-

hez, tehát akár este 6 óráig 

vállalnak felügyeletet. A 

gyerekek idejét érdekes 

programokkal próbálják 

kitölteni korosztályoknak 

megfelelően, ennek jegyé-

ben az állatsimogatástól 

kezdve a játszóházakig 

széles a paletta. A nagyob-

bakat  szünidőben a Keleti 

Főcsatornánál a missziós 

nyári tábor is várja. 

Az intézményvezető pozití-

van értékeli a napközi mű-

ködésének eltelt hónapjait. 

Ehhez egy hosszan tartó 

megismerési folyamat ve-

zetett, de immár szívesen 

ajánlják a szülők a Napkö-

zit egymás között. Emellett 

továbbra is folyamatos az 

érdeklődés, főként a ki-

sebb gyerekek (1,5-2-3 

éves) fogadása kapcsán. 

Király László 


