
Köröndi Péter még tanulja a hajfonást 

Szentes - Amikor Köröndi Péter munkát keresve bekopogott a szentesi Szent Anna 
utcai óvoda ajtaján, nem gondolták, hogy az óvodapedagógusi állásra jelentkezik. 
A gyermekek elfogadták, szeretik. 

Tavaly nyáron még egy amerikai gyermektábor 
konyháján dolgozott a szentesi Köröndi Péter. Az 
USA-ban elınyt jelentett óvodapedagógusi 
végzettsége, így a mosogatás mellett foglalkozásokat 
is vezethetett. Amikor hazajött Szentesre, hallotta, 
hogy munkatársat keresnek a Szent Anna utcai 
óvodában. Jelentkezett, s azóta is itt dolgozik. 
 
– A kollégák és a gyermekek is örültek, hogy egy férfi 
jött közéjük. A csoportomba 4–5 évesek járnak, úgy 
érzem, a kicsik elfogadtak és tisztelnek. Mivel a 
szakma elnıiesedett, talán még inkább értékelik a 
szülık is, hogy én foglalkozom a gyermekeikkel – mondta.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK
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Köröndi Péter szerint mindent megérnek azok az élmények, amelyekben nap mint nap 
része van. Bı fél év után belerázódott az addig szokatlan feladatokba. Ma már az sem 
jelent számára problémát, ha egyszerre több ovist kell felöltöztetnie. Az azonban 
még gondot okoz, ha hajat kell fonnia.  
 
A gitár naponta elıkerül, az ovisok nagyon szeretik a zenés foglalkozásokat. A 
gyerekek miatt tanult meg a hangszeren játszani. Köröndi Péter szerint az eltelt 
néhány hónapban rengeteg tapasztalatot szerzett, s ehhez a kollégáktól is minden 
segítséget megkapott. Mindent megtesz azért, hogy minél jobb óvó bácsi váljon 
belıle, ezért drámapedagógiát és bábszínészetet szeretne tanulni. A gyerekek 
körében népszerő fiatalember úgy érzi, még sok tapasztalatot kell győjtenie, ezért 
azt tervezi, hogy rövid idıre külföldre megy. 

Kapcsolódó cikkek 

Költöznek a bölcsıdések és az óvodások is 
Mágocsi vita az óvoda miatt 

Az ovisok szívesen játszanak Peti bácsival.  
A szerzı felvétele 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Kerékpáros razzia: a többség 
fittyet hány a szabályokra

Volt tulajdonosa pakoltatta ki az Ázsiót

Megállították a radioaktív víz tengerbe szivárgását

hirdetés 
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