Megújult az ágfalvi Napsugár Óvoda homlokzata
Óvodánk épülete az elmúlt években számos átalakításon, felújításon esett át, kezdve a
tetőtérben csoportszobák kialakításán, mely két ütemben történt.
Aztán folytatódott a földszinti csoportszoba és tornaterem átalakításával, mely munkálatokra
pályázatból elnyert pénzből teremtettük elő a forrást.
Elérkezett a felújítás negyedik üteme, a külső homlokzat szigetelése, földszinti nyílászárók
cseréje, és hő kondenzációs gázkazán üzembe állítása.
A Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítés projektre a KEOP (Környezet és
Energia Operatív Program) pályázati finanszírozásában nyert bruttó 20.908.808,- Ft áll
rendelkezésre.
A munkálatok április végén elkezdődtek, és június elején fejeződnek be.
Ezzel a beruházással egy régóta dédelgetett álmunk válik valóra, hogy a gyönyörűen
felújított és korszerű óvodánk ne csak belűről mutasson impozánsan, hanem kívülről is
megszépüljön, és ez által fűtési rendszere is korszerűbb, energiatakarékosabb lesz.

Szülőkkel, gyerekekkel ünnepeltünk…
Idén is, mint minden évben megrendeztük a Családi nap elnevezésű rendezvényünket. Ebben
az évben kicsit rendhagyó volt a program, mert a szokásos óvodások táncos bemutatója,
kézműves foglalkozások, bábelőadás, sportjátékok, tombola mellett nagy örömünkre egy
szinte teljesen felújított külsejű „Napsugár” óvodában ünnepelhettünk!
Gyönyörű új, az épület korának, stílusának megfelelő fa keretes szigetelt ablakok kerültek a
régiek helyére, az energiatakarékosság jegyében megújult fűtésrendszerünk (új radiátorokkal
és hő kondenzációs kazán üzembe állításával), és ami a leg látványosabb, megújult és
hőszigetelést kapott a külső homlokzat is!

Ilyen volt

Ilyen lett

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok áldozatos munkáját, akik e felújításban részt
vettek, és segítséget nyújtottak:
Polgármesterünknek Gaál Istvánnak és az őt támogató képviselő testület tagjainak, hogy
lehetőséget teremtettek a pályázat elindulására, és támogatásukkal biztosították annak
megszületését.
Köszönjük a pályázat íróinak Impulsus Kft. ezen belül is Vén Tamásnak és segítőjének
Porga Viktóriának, hogy megírták, és végigkísérték a megvalósulásig a pályázatot.
Köszönjük a Polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy együttműködésükkel gördülékennyé
tették a munkafolyamatok sorát!
Köszönjük az Egresits és fia Kft-nek, hogy a kivitelezést előfinanszírozták, és
megvalósították!
Köszönjük a Hungaro-Dekor Homlokzat és díszítőelemeket készítő és tervező cég
vezetőjének Franz Teix úrnak, hogy elkészítette óvodánk külső falára másolatait az eredeti
díszítőelemeknek, és megtervezte a tűzfalat díszítő stukkót, és ami a legfontosabb, ingyen
rendelkezésünkre bocsátotta!
Köszönjük a szülőknek, hogy türelemmel viselték a felújítást kísérő nehézségeket.
És nem utolsó sorban köszönet illeti az óvoda összes dolgozóját, hogy a váratlan elő nem
készített helyzeteket is frappánsan, mindig a gyerekek érdekeit előtérbe helyezve
megoldották.

