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A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója 
(átruházott hatáskörben) 

 
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetője elkészítette a 2021/2022-es nevelési 

évről szóló beszámolót, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a tisztelt Bizottságot a beszámoló elfogadására! 

 

Biatorbágy, 2022. szeptember 11. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága  

…./2022.(IX.26.) határozata 

 
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója 

(átruházott hatáskörben) 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottsága Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének 1/A. mellékletének „átruházott 
hatáskörök” 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megtárgyalta a Biatorbágyi 
Gólyafészek Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolóját és az abban 
foglaltakat elfogadja.  
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója az 
előterjesztés melléklete. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: bizottsági elnök  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság 
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„Ha semmi mást nem adsz a 

gyermekednek, csak példát, 

akkor már sokat adtál.” 

(Seneca) 

 

 

2021-2022-es nevelési évről  beszámoló
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A bölcsőde bemutatása, működésének feltételrendszere 2021 évben 

Bölcsőde részletes bemutatása, helyzetelemzés a változás tükrében 

Intézményünk adatai: 

 

1. A hatályos alapító okirat kelte, száma száma: PE/SZOC/1885-12/2021.          

kelt: 2021.11.26. 

2. Fenntartó neve, címe Biatorbágy Város Önkormányzat 

2051 Biatorbágy 

Baross Gábor utca 2/a. 

3. Az intézmény hatályos alapító okirat 

szerinti neve 

Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 

4. Az intézmény székhely, neve, címe Rövid neve: Gólyafészek Bölcsőde  

2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. 

5. Az intézmény feladat ellátási helye, 

neve, címe 

ua. 

6. Az intézménybe felvehető maximális 

gyermeklétszám: 

Ágazati azonosítója: 

 

104 fő 

S0303408 

7. Felvehető maximális gyermeklétszám 

(székhelyhelyen) 

ua. 

8. Az intézmény bölcsődei 

csoportjainak száma 2020/2021. 

nevelési évben (fenntartói határozat 

száma) 

 8 csoport 

9. 

 

 

 

Az intézmény napi nyitvatartási 

ideje a 2020/2021. nevelési évben 

(fenntartói határozat száma) 

Bölcsőde nyitva -tartása: 6-18 óra 

12 óra 

 

 

12 óra 

10. Szakágazatszáma:  

Kormányzati funkció szerint:  

 

 889110 Bölcsődei ellátás 

-104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

-104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

-104035 Gyermekétkeztetés a bölcsődében  

-104036 Munkahelyi étkeztetés a bölcsődében 

12. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelése Telefonszám: 

E-mail cím: 

van 

+36/ 23 820-100/ 1. mellék 

06-30/337-4766  

regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu 

13. Gazdálkodási jogköre Önállóan gazdálkodó 



 

                      GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – 2021 év Beszámoló 

 

Az intézmény fenntartója Biatorbágy Város Önkormányzata. A településünk őrzi falusi jellegét 

és hagyományait. Az elmúlt évek demográfiai hulláma a gyermeklétszám növekedését 

eredményezte, mely egyre nagyobb tendenciát mutat. Azon települések közé tartozunk, ahol a 

lakosság lélekszáma évről évre gyarapszik. Biatorbágy egyik központjában helyezkedik el 

korszerű bölcsődénk, jól megközelíthető, gyalogosan, biciglivel, több irányból autóbusszal és 

autóval, parkolási lehetőség biztosított. Nagy előnye, hogy több intézmény vesz körbe minket, 

ezzel is segítve a családcentrikus szemléletet. 

Intézményünk gazdaságilag és szakmailag önálló bölcsőde, 2012-től pályázati forrásból valósult 

meg, melynek eredményeként bölcsődei feladatokat lát a településünkön élő kisgyermekes 

családok örömére. Az intézményünk jelenlegi formája 2021. szeptemberére alakult ki pályázati 

segítséggel. A főzőkonyhánk kapacitása és csoportszobáink száma kettővel növekedett a 

gyermekek ellátásának megfelelően. A hozzáépített bölcsődei csoport 20 kisgyermek felvételét 

teszi lehetővé (2021 november 26-tól), mára már 104 férőhelyen tudjuk fogadni a kicsiket.  

A csoportjaink az igényeknek megfelelően 12- 14 fő gyermek fogadását teszik lehetővé. A felvétel 

folyamatosan valósult meg, június elejére megkapták családjaink a határozatot. Évközben, a nagy 

érdeklődésre való tekintettel, csak a felszabaduló helyekre volt lehetőség bejutni. A bővítést a 

megnövekedett igény indokolta, amelyet a felvételre váró gyermekek száma megerősített. A 

nevelési év kezdése során folyamatosan történt az óvodába távozók utánpótlása. November végére 

a 74 új gyermek adaptálása sikeresen megtörtént. Felvételt nyert gyermekek száma 84 fő, az év 

közbeni változás 10 családot érintett, pl.:terhes lett vagy elköltözött így átadta másnak a helyét. A 

fellebbezett családok gyermekei bekerültek a napközbeni ellátásba.  Nehézséget jelentett, hogy 

folyamatosan költöztek Biatorbágyra a kisgyermeket nevelő családok a környező településeinken 

nincs vagy megszűnt a bölcsődei ellátás. Így év közbeni felvételek kérelme megnövekedett, a 

telefonos érdeklődés mindennapossá vált. Ezáltal a magán szektor leterheltsége is megnövekedett 

városunkban.
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  Jogszabályi környezetben bekövetkező változások 

A bölcsődei egység bővítésével szükségessé vált a dokumentumok felülvizsgálata, módosítása. A 

szakmai program, a házirend és a megállapodás átdolgozásra került. a gyermekadminisztráció, és 

a fejlődési napló mára már megszokott ütemben történik. A segédanyagokat a Módszertani 

Egyesület elkészítette. Ettől a nevelési évtől kiemelt feladatunk, hogy mindazt, amit papír 

alapon végzünk, a számítógépen is átlássuk és begyakoroljuk, mivel a munkameneteink online 

térre helyeződnek egy országos rendszeren belül. 

A jogszabályi változások folyamatos követése mellett nagy hangsúlyt helyeztünk az ismeret 

átadásra és az önképzésre. Elengedhetetlen és folyamatos tudásunk frissítése, hiteles forrásokra 

alapozva az egyes jogszabályok, rendeletek módosításainak követését. Pestmegyében a mi kis 

vezetőicsoportunk önkéntesen kialakította a segítő csapatát, amely során odafigyelünk a 

változásokra és tájékoztatjuk egymást. Szeptember 17-én bölcsődénk adott helyszint a 

„Pestmegyei Vezetők Találkozójának”, amely mára már online térben folyamatosan működik.  

 

A bölcsőde tárgyi feltételeinek bemutatása 

Az új bölcsődei csoportok kialakítása a pályázat részeként megvalósult. a meglévő csoportokban 

pótoltuk azokat az eszközöket, melyek a napi gyakorlatban nélkülözhetetlenek. A továbbiakban 

az elhasznált játékok, eszközök cseréjét valósítottuk meg a 2021-2022-es költségvetési év terhére. 

Fejlesztő eszközöket minden évben növeltük és csoportegységekre egységesen bővítettük, ebben 

az évben minden csoportszobába csepphinta és gyermekheverő került. Az udvari játék fejlesztő 

integrálójátszótéri eszközzel lett gazdagabb.  

Elhasználódott ágynemű, játékkészlet és edények cseréje nagyobb összeget igényelt. Minden 

évben az előírásoknak megfelelő tisztítószerek, papír-írószer és munkaruha biztosítása 

megnövekedett költséggel járt.  

Bölcsőde szakszerű fenntartása érdekében a szerződések kiegyenlítése a költségvetés 

beütemezésének és a jogszabályi előírásainak megfelelően történt. A változásokat harmonikusan 

követte a költségvetésünk, azaz jól meghatározta az előző évek alapján a lehetőségeinket. 

Átjárhatóságot adva az előre nemlátható helyzetek megoldására. Gazdálkodásunk odafigyelő és 

az előző évek tapasztalataiból építette ki a tervezést a következő évekre. A Covidhelyzet mindenre 

kiterjedő gazdaságpolitikai szempontból is látványos nehézségeket gördített országunkra, 

intézményünkre.  
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Személyi feltételrendszer a bölcsődében 

A személyi feltételeket a pályázatban előírtak szerint valósíjuk meg. Újabb 5 álláshely kerül 

betöltésre. A kisgyermeknevelőin középfokú és felsőfokú kisgyermeknevelői végzettséggel 

rendelkeznek. A dajkák közül 4 fő a bölcsődei dajka képzést teljesítette, 1 főnél már meg volt. Az 

intézményhez tartozó konyha, a személyi feltételekkel teljeskörben biztosítja a törvényes 

működést. 

Munkakör Létszám (fő) Végzettség 

 

 

 Intézményvezető 

 

 

1 

kisgyermeknevelő- gondozó, 

szociálpedagógus, oktatási szakvizsgás, 

mentor, szociális ágazati mester 

vezetőképzés a. intézményvezető  

Intézményvezető 

helyettes 

1 Kisgyermeknevelő- gondozó, 

gyermekvédelmi, ped. asszisztens 

Élelmezésvezető 1 élelmezésvezető 

Kisgyermeknevelő 17 kisgyermeknevelő- gondozó (12 fő) közép 

és (5 fő) felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik 

Bölcsődei dajka 5 4 bölcsődei dajka, 1 folyamatban van 

Szakács 1 szakács 

Konyhai kisegítő 2 8 általános 

Gazdasági ügyintéző 1 felsőfokú végzettségű 

Mosónő 1 középfokú végzettségű 

 

Valamennyi dolgozó heti 40 órás munkarendben, határozatlan idejű közalkalmazotti és Mt. alá tartozó 

jogviszonyban dolgozik. A konyha 4 fős személyzettel, külön bölcsődei szakáccsal és 

élelmezésvezetővel biztosítja a jogszabályoknak megfelelő gyermekélelmezést és felőtt étkeztetés. 

Ebben az évben felnőtt étkezés nem volt, mivel a konyhánkat felújították. Mosodai munkát négy 

órában teljesíti a mosónő. 

 

Az   intézményvezetői   feladatokat Regős Zoltánné, Erzsébet végzi. Feladata az intézmény vezetése, 

jogszerű és biztonságos működtetése, ellenőrzése és a felsőoktatásban tanulók mentora. 

Vezetőhelyettes feladatokat Vázsonyiné Szikora Mónika végzi, aki a középszintű végzettséggel 

rendelkező tanulókat segíti, mint tereptanár. A szolgáltatás részen a játszó csoportban lévő 

kisgyermeknevelőnk, többnyire a helyettesítést látta el a csoportokban a Covid időszakban. A 

gyermekorvosi feladatokat megbízási szerződéssel Dr. Száray Eszter gyermekorvos végzi a 

kezdetektől. Dolgozóink cserélődtek, mivel kettő kollégám áldott állapotba került és a helyére végzett 

kezdő kisgyermeknevelők léptek, akik nálunk volt gyakorlaton. Folyamatosságot csak úgy tudjuk 

tartani, hogy betanító kisgyermeknevelőink magas színvonalon végzik munkájukat és a pályakezdők 

szívesen választanak minket munkahelyük ként. 
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A kisgyermeknevelők csoportbeosztásánál meghatározó volt a szakmai tapasztalat, gyakorlati 

évek száma. Éppen ezért a korábban együtt dolgozó betanító kisgyermeknevelők lettek a 

csoportban az egységvezetők, azaz csoportvezetők. Feladatuk az új dolgozók segítése, 

koordinálása, szakmai tapasztalatuk átadása. 

 

Továbbképzés, gyakornoki program, egyéb tanulmányok: 

 

A bölcsődei egységre készült továbbképzési tervet a bölcsőde bővítés miatt módosítani kellett. A 

jogszabályi előírásoknak megfelelően az újonnan felvett dajka - a pályázati lehetőségek szerint – 

vállalta a szakképesítés megszerzését, amit elvégzett. 

Az új dolgozók közül kettő gyakornok ként végzi munkáját. A vezetői képzés teljesítése 2021-

ben megtörtént ingyenesen, pályázati segítséggel. 

 

A bölcsőde, mint gyakorlóhely: 

 

A bölcsődében jelenleg kettő gyakornokot fogadtunk, melynek segítése szoros munkarendben 

történik. A főiskolai képzésben részt vevő kisgyermeknevelő gyakorlati idejét helyben töltötte. 

Gyakorlatának segítése, támogatása, ellenőrzése a vezető feladata. 

A pont szerzős tanfolyamokat online  térben végeztük és pályázaton keresztül ingyen jutottunk nagyon 

jó lehetőségekhez. 

 

A nevelési-gondozási év tervezett feladatai: 

 

Szakmai Program szerint meghatározott feladatok, a nevelési-gondozási év céljának meg 

fogalmazása volt a változásoknak megfelelően. A családok támogatása, a szülői szerepek 

erősítése volt a fő feladatunka 2021-22-es nevelési évben is.  

 

Ennek érdekében: 

• A szülők tájékoztatásának kiszélesítése: tájékoztatás módjának erősítése. Célunk volt, 

hogy a szülők felé közvetített információk időben, megfelelő módon jussanak el. Éppen 

ezért történik a beszoktatás előtti szülői értekezlet, ahol a szülőknek a tájékoztatáson túl 

segítséget nyújtunk a bölcsődei életre való felkészülésben, a Covid helyzet áthidalásában. 

• Olyan előadásokat szerveztünk, ahol kiemelt téma a családok elsődleges szerepének 

hangsúlyozása, szülői szerep elsődleges segítése. 

• A megújult dokumentációs rendszer intézményi szintű alkalmazásának gyakorlata a 

csoportokban a másik kiemelt feladatunk. A digitalizáció kiszélesítése munkánk során. 
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Bölcsődevezetői feladatok a nevelési-gondozási évben 

A dokumentációs rendszer megújítása során a vezető feladata a megfelelő dokumentáció 

vezetésének segítése. 

 

Értekezletek, házi továbbképzések, munkatársi értekezletek: 

 
értekezlet fajtája időpont téma résztvevők köre 

Munkaértekezlet 2021.08.30-31. Munkaterv, 

szabályzatok

, beszámoló 

elfogadása 

aktuális intézményi 

feladatok. Nevelési év 

megkezdése. 

teljes alkalmazotti 

Munkaértekezlet 2021 január aktuális intézményi 

feladatok 

teljes alkalmazotti 

Munkaértekezlet 2022 június nevelési év 

értékelése 

teljes alkalmazotti 

Munkatársi 

értekezlet 

minden hónap első 

szerdája 

aktuális feladatok, 

információ csere 

kisgyermeknevelők 

Szakmai értekezlet 2022. március hospitálások – 

beszámolók 

gyakorlati, elméleti 

tapasztalatok 

kisgyermeknevelők 

    

Csoportvezetői 

értekezlet 

minden téten hétfőn aktualitások vezető, 

vezetőhelyettes, 

csoportvezetők, 

dajkák 

csoportvezetője, 

élelmezésvezető, 

kertész-karbantartó 

Vezetői 

értekezlet 

minden héten kedden aktuális 

munkafeladatok 

egyeztetés 

vezető, 

vezetőhelyettes 

élelmezésvezető 

gazdaságiügyintéző 

Csoporton belüli 

értekezlet 

havonta aktuális szervezési 

feladatok, 

értékelések 

csoportötös 
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Megfigyelések – gyermekcsoportokban és a bölcsőde más egységeiben 

Kiemelt feladat a csoport elosztások, csoportszervezések miatti többlet feladatok koordinálása, 

nyomon követése. A csoportszokások kialakításának megfigyelése gyermekcsoportokban. 

 

Gyermekcsoportok tevékenysége; programok, szülőcsoportos beszélgetések 

Szülői értekezletek: szeptember és január hónapokban. Kezdő szülőknek értekezlet augusztus 

hónapban történt. 

 

Szülőcsoportos megbeszéléseket évi 3 alkalommal terveztek a csoportok. 

 

Időpontja Téma Felelős 

2021.11.11. Márton napi ünnep - 

munkadélután 

Regősné 

2021.12.07. Egy nap a bölcsődében   Regősné 

2021.12.15. Karácsonyi készülődés – 

ünnep a gyermek életében 

Vázsonyiné 

Fontos helyet foglal el a hagyományok ápolása és az unevezett Zöld Ünnepek megünneplése az 

intézményben. 

 

 

 

Sor Sz Feladat leírása Időpont Felelős 

1. Képviselők megválasztása Éves munkaterv, 

beszámoló elfogadása bölcsőde dolgozói 

értekezlet 

2021.08.30-31. intézményvezető 

2. Beszoktatási ütemterv készítése 

A beíratott új gyermekek beszoktatásának 

elkezdése, folyamatos családlátogatás 

2021.08.16. intézményvezető 

3. Csoportok összeállítása a gyermekek 

korának és fejlettségi szintjének figyelembe 

vételével 

2021.08.16. intézményvezető 

4. Óvodába menő gyerekek kísérése az 

óvodába 

2021.09.01. 

folyamatosan 

kisgyermeknevelők 

5. Tűzriadó próba a gyakorlatban 2021.09. 23. tűzvédelmi felelős 

6.  Budaörsi Pedagógiai Sz., Dr. Vass 

Miklós A., Védőnőkkel, 

gyermekorvossal való kapcsolatfelvétel, 

fejlesztésre szoruló és szociálisan 

hátrányos helyzetű gyerekek 

folyamatosan intézményvezető 
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Gondozási év feladatainak ütemezése 

 

Folyamatos feladatok a 2021 évben: 

- HCCP szerinti munkavégzés a konyhán. 

- Dajkák munkavégzésének ellenőrzése. 

- Bölcsőde orvosának, bölcsőde védőnőjének rendszeres látogatása. 

- Munkaértekezletek (fent jelölt időpontok alapján), szükség esetén és 

rendkívüli esetben azonnal. A Bővülésünk indokolttá teszi, hogy a nyár 

 adatainak egyeztetése   

7. A faliújság folyamatos újítása folyamatosan kisgyermeknevelők 

8. Csoportszobák faliújságján az ülés-, 

fektetési- és gondozási sorrend, jelek 

feltüntetése. Napirend gondozói munkarend 

elkészítése 

folyamatosan kisgyermeknevelők 

9. Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel 

való kapcsolattartás 

szükség 

szerint 

gyermekvédelmi 

felelős 

10. HCCP előírásai szerinti munkavégzés a 

konyhán 

folyamatosan élelmezésvezető 

11. Csoportszobákban játékeszközök mosása 

heti rendszerességgel vagy szükség esetén 

heti 

rendszeresen 

dajka 

12. Szülői értekezlet, Szülői Érdek-védelmi 

Fórum tagjainak megválasztása 

Óvodai Szülői Értekezlet 

2021. 

augusztus, 

szeptember 

2022. 03. 

kisgyermeknevelők 

13. Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás 

lebonyolítása 

2021.09.02. munkavédelmi 

felelős, Bacskai 

László 

14. Munkadélután – Adventi készülődés 2021. 11.14- 

18 

kisgyermeknevelők 

15. Mikulás 2021.12.06. kisgyermeknevelők 

16. készülődés a karácsonyra, 2021.12.19 kisgyermeknevelők 

17. Statisztikai adatok, jelentések elkészítése, 

költségvetés 

2022.01 intézményvezető 

18. Éves szabadságok ütemezése 2022.01.15. intézményvezető 

helyettes 

19. Farsangi ünnepkör- hagyományápolására 

való előkészületek 

2022.02. Kisgyermeknevelők 

20. Húsvéti hagyományok felelevenítése, 

ápolása 

2022.04. Kisgyermeknevelők 

21. Anyák napi készülődés 2022.05.03 Kisgyermeknevelők 

22.   Tavaszi kertrendezés Szülőkkel   2022.05.27.   Kisgyermeknevelők 
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végére is tervezzünk egyet. 

- Szülői Érdekvédelmi Fórum ülései a Működési Szabályzat szerint. 

- A fertőzéses megbetegedések kivédése, prevenciók megszervezése 

(folyamatos fertőtlenítés, orvosi vizsgálatok, gyakori szabad levegőn 

való tartózkodás…) COVID időszakban a szabályok betartásával. 

- Védőnői, orvos, Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel való 

kapcsolat fenntartása, esetmegbeszélések. 

- A bölcsődei eseményekről való tájékoztatás a honlap 

 

Élelmezéshez kapcsolódó feladatok: 

Fontosnak tartjuk bölcsődénkben és intézményünkben az egészséges életmódot. Ennek 

érdekében az a célunk, hogy a gyermekek megfelelő minőségű és mennyiségű, változatos 

ételeket fogyasszanak az ide vonatkozó előírások betartásával. 

Külön étel rendelése ebben az évben a nyári időszakot ölelte fel, minőségben különbségek 

voltak megállapíthatók, mivel a helyi konyhánkban való főzés sokkal inkább korcsoportnak 

megfelelő és rugalmasan kezelhető, az igényekhez igazodó. Új konyhánk folyamatos 

nehézségekkel küzdött a felújítást követően. 

 

A bölcsőde kapcsolatrendszere és a kapcsolódó tervezett feladatok: 

 
Partnereink Kapcsolattartás módja, tartalma Időpontja 

Gyermekorvos Vizsgálatok, konzultációk, 

információ csere 

napi kapcsolat 

Védőnő Évente   szükség szerint 

Gyermekjóléti Szolgálat 

családgondozója 

esetmegbeszélés, jelzőrendszeri 

feladatok, esetjelzés 

szükség szerint 

Budaörsi Pedagógiai 

Szakszolgálat 

fejlettségi vizsgálat, fejlesztés szükség szerint, hetente 

Benedek Elek Óvoda óvodai beszoktatás, 

konzultációk, információ átadás 

gyermekek óvodába 

lépésekor 

Fenntartó működtetés, információ csere szükség szerint, 

beszámoláskor 

Más bölcsődék – Pest 

megye 

beszélgetés, információ csere esetenként 

Bölcsődei szaktanácsadó információ csere, tanácsadás szükség szerint 

BDDSZ megbeszélések havonként 

Magyar Bölcsődék 

Egyesülete 

továbbképzésen évente 
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A szülők értesítése a nyárizárásunkkal kapcsolatosan, a fenntartói döntése után február hónappban 

megtörtént. Bölcsőde éves bezárása, tisztasági festése és kültéri faburkolat kezelése megtörtént a 

meghatározott időben. Fenntartónk, a nyári időszakban fejlesztette bölcsődei csoportszobáink 

árnyékolástechnikáját, igy  hűvösebb térben tudnak tevékenykedni gyermekeink.  

Ebben az évben Biatorbágy minden intézményét az ÁSZ ellenőrzése során kiemelném, mert 

egységesen  jó minősítésben részesítették. Minden ellenőrzésben volt részünk a bővülés során és 

mondhatom, hogy nagyon jó eredményeket értünk el. Megköszönöm fenntartónk és dolgozóink jó 

munkáját, amelynek eredménye a 2021-2022. évben látványos és eredményes volt. Mára már az 

intézményünk és kisgyermeknevelőink infokommunikációs eszközei is a tervezett ütemben  

valósulnak meg. 

A múlt évben nagy változásokon mentünk keresztül, bővült intézményünk és ezáltal feladataink is. 

megnövekedtek.  Fentartónk gondoskodása révén mindig megoldottuk a nehézségeket, kollégáim 

pedig erőn felül teljesítettek, hogy zökkenőmentesen tudjon működni intézményünk.  

A hozzánk járó gyermekek és családjaik érzik és tapasztalják a gondoskodást és együttműködés 

jellemzi minden kapcsolatrendszerünket. ”Intézményünk, egy mosolygós bölcsődéje városunknak!” 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2022. 09. 05. 
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