Óvodai munkálatok

Sokat gondolkodtunk, mit tegyünk az idei első szombati munkanappal. Ilyen napokon az egyik épület
ügyeletet tart, a másik kettő zárva van. De egy ekkora intézményben mindig lenne tennivaló és sokszor
olyan, melyet hétköznap nem tehetünk meg. Aztán a gondolkodást tettek követték! Óvodánkban a március
10-i munkaszombaton nagy dolgok történtek!
Hosszas szerveződés volt az Ifjúság utcai óvoda udvarának csinosítása céljából: játékok felújítása,
karbantartása, kerítésfestés, stb. Sajnos mindez az időjárás viszontagságaira való tekintettel elmaradt. Így
maradtak azok a belső munkálatok, melyeket nyitvatartási időben a gyerekek mellett nem lehet elvégezni.
Alagsori tárolóhelyiségek, nevelői szoba, irattár és padlás lett kipakolva, lomtalanítva, takarítva. Tizenkét
dolgozónk vett részt a munkálatokba, ami több mint 7 órán keresztül zajlott, de igen eredményes volt!
Eközben a Kocsis utcai óvodánkban is nagy munkálatok folytak! Az óvoda hosszú folyosójának lábazata és a
6 csoport öltözőjének kifestése folyt dolgozóink és óvodába járó gyermekek szüleinek segítségével. Ők
hatalmas munkával, talpig festékfoltosan koradélutánig dolgoztak az óvoda szépítésén. Köszönjük a szülői
segítséget, nagyon sokat jelentett a jelenlétük, támogatásuk, munkájuk!
Alapítványunk, a Diósdi Óvodásokért Alapítvány a Mapei kft. támogatásából kapott nagyobb mennyiségű
sárga és zöld falfestéket, melyet utólagosan is nagyon köszönünk!
Ez idő alatt a Gárdonyi Géza utcai óvodánk ügyelt, vigyázott az ügyeletben lévő gyermekekre, lehetővé téve
a fentieket.
Mivel áprilisban is lesz egy munkaszombatunk, így az Ifjúság utcai óvodánkban az elmaradt kültéri
munkálatokat ismét betervezzük! Szeretnénk a játékokat rendbe tenni, lefesteni, szépíteni. Ehhez szakmai
segítséget is kapunk: a Hexon-Gold Kft. és a Bocskó kft. tudását. Ők gyermekjátékokkal foglalkoznak, illetve
minősítik azokat. Már csak szorgos kezek kellenek és napsütés
Az érdi Egrokorr Zrt. támogatásával lehetőséget kaptunk a rozsdás kerítésünk lefestésére is, melyet vagy
aznap vagy folyamatában szeretnénk elvégezni! Továbbá segítségünkre van a cég kültéri favédőszer
ajándékozásával a játékaink védelmére! Köszönet érte előre is!
A Kocsis utcában ezen a napon tovább folynak a festési munkálatok és a kertet rendezik dolgos kezű
munkatársaink!
Köszönet a Gárdonyi Géza utcának az ügyeletért, ahol lehetővé teszik számunkra ezeket a
munkavégzéseket! Szerencsére ott egy tavaly átadott épület van, minden szépségével!
Mindezekből is kiderül, hogy mennyire fontosnak tartjuk az óvoda szépítését, a lehetőségünk szerinti
legjobb körülmények létrehozását, melynek munkálataiban a gyermekeink és magunk érdekében is
szívesen részt veszünk. Ezzel a cikkel beszámolni szerettem volna a munkálatokról és köszönetet mondani a
diósdi óvoda dolgozóinak és az önkéntes munkát vállaló szülőknek, akik szívvel-lélekkel tesznek mindezért
és részt vesznek a jobbítás, szebbítés folyamatában!
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