
Tetőfelújítási munkálataink véget értek, megkaptuk az utolsó szállópor mérés 
eredményét is, melyet minden szülő számára elérhetővé teszünk.

A beruházás sikerességéhez sok mindenkinek tartozunk köszönettel:

a Fenntartónknak -az Önkormányzatnak- , aki kiemelt projektként kezelte és a beruházás teljes 
költségét saját erőből finanszírozta, a festéshez biztosította a szükséges alapanyagokat.

az Intézményvezetőnknek, Hajnal Szilviának, hogy 2018 óta folyamatosan jelezte a problémát az
Önkormányzat felé, melynek eredményeképpen idén megvalósult a projekt, valamint gondoskodott
az önkéntesek étkeztetéséről.

A Szülőknek, akik a kialakult helyzethez rugalmasan alkalmazkodtak, illetve otthon tudtak maradni
gyermekükkel, hogy az ideiglenesen kialakított csoportokban ne legyenek zsúfoltan a gyerekek.

A Gyerekeknek, akik megértően fogadták az új helyzetet, helyszíneket, csoportszobákat, az 
összevont csoportokat, és azoknak, akik heteket- hónapokat töltöttek távol barátaiktól, megszokott 
társaiktól.

A Hold utcai óvoda minden dolgozójának, és az oda járó gyermekeknek és szüleiknek, hogy 
közel 2 hónapig türelemmel helyet biztosítottak a „Vasváris” gyerekeknek, beszoktathattuk a 
kiscsoportosainkat és a kialakult helyzetben is igazi óvodai élményt adhattunk nekik.

Az Egres úti óvoda dolgozóinak, az oda járó gyerekeknek és szüleiknek, hogy közel 1 hónapig a 
tornatermüket csoportszobaként használhattuk és óvodásaink „ otthonosan” érezhették magukat.

A Vasvári úti óvoda minden dolgozójának, akik megfeszített tempóban, hétvégén is 
dolgozva munkálkodtak azon, hogy intézményünk a megfelelő állapotban tudja fogadni a 
gyermekeket.

Külön köszönet akik a felújítás utómunkáival (festés, takarítás, udvar rendezés, fúrás-
faragás, stb) segítettek, név szerint:
Süni Csoport: Házi Ádám ( Házi Ágoston apu), Szalay Gabriella és Prack Norbert (Prack Brúnó 
szülei), Drávucz Zsolt ( Drávucz Milán apu),Frida Gábor ( Frida Lilla apu), Szécsényi Ferenc 
( Szécsényi Ferenc apu)
Mókus Csoport: Péntek Mónika ( Romics Tamás anyu) és a K&H Bank munkatársi csapata, 
Huszár Ágnes és Váradi Szabó Gergely ( Váradi Szabó Ede szülei)
Nyuszi Csoport: Jankovits Adrienn és Barna Péter (Barna Milán szülei), Székely István ( Székely- 
Ács Lilla apu), Ferenczi Tímea ( Füredi Márton anyu), Gál László (Pokornyi Berni- dadus- férje), 
Bathó Anna ( Hegedűs Bence anyu :)
Halacska Csoport: Dana Dolákova ( Péntek Anabell anyu), Szklenka Miklós ( Szklenka-Szabó 
Kende apu)
Cica Csoport: Demeterné Nagy Regina ( Demeter Dominik anyu), Szaplonczai Laura ( Tarr B. 
Brúnó anyu), Romhányi László ( Romhányi Natália apu), Huszár Ágnes és Váradi Szabó Gergely (
Váradi Szabó Ida szülei)

A szentendrei Piktor Festékboltnak, akik festőeszközökkel segítették a munkánkat, és az
 Inspio falmatrica gyártó cégnek, akik az óvodai dekorációhoz járultak hozzá.


