
Óvodánk Alapítványa 

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány megalapítása óta dolgozik azon, hogy óvodás gyerekekeink 

esztétikus, biztonságos, igényes környezetben tölthessék el mindennapjaikat.  

Az idei évben készült el az utolsó nagy beruházás, amit a tervek szerint megvalósítottunk. Szeretném 

most az elmúlt éveket felidézni, honnan kezdtük, hová jutottunk. 

2013-ban az Alapítvány elnöke: Schuszter Gergely, tagjai: Herr Tamásné, Patai Julianna, Bruderné 

Róka Melánia és Rebe Attila voltak. 

Nagy feladatot vettek vállukra. Megterveztették az óvoda udvarait (mindkét épületnél van 

udvarrészünk, így fontos volt, hogy ne csak az új épület udvarrészét újítsák fel) – majd ami a 

legnagyobb és legnehezebb feladat volt, felkeresni a vállalkozókat, segítőket, ki, mivel, mennyivel 

tudja támogatni a munkálatokat. El sem hittük, mennyi segítőkész család, civil szervezet van a 

faluban. Most nem szeretném felsorolni, hiszen már több alkalommal is megtettük, sőt a sportpálya 

fölötti molinón már 4 éve olvashatók a nevek, akik támogatásából ezek a feladatok megvalósultak. 

2013: Elkészült az új udvarrész terveztetése, megvalósult belőle a sportpálya kialakítása, 

gumiburkolattal, padokkal, ami az óvodának egyben rendezvénytérként is funkcionál azóta. Minden 

közös rendezvényünket itt szervezzük: télen-nyáron használatban van. Az épületek közötti átjárás is 

igényes, szép burkolatot kapott, térkővel, padokkal kialakított, rendezett játszóudvar lett a munka 

eredménye. 

2014: A régi udvarrész megterveztetése, új bejárat, új kerítés kialakítása, építése, térkövezés, Kneipp 

ösvény kialakítása, tereprendezés, füvesítés, növények telepítése. 

2015-től Alapítványunk elnökétől, Schuszter Gergelytől meg kellett válnunk (Polgármester lett, ami 

összeférhetetlen a törvényi előírások szerint) Az Ő ötletei szerint kezdtük el a munkát, amiért örökre 

hálásak maradunk. Alapítványunk új elnöke: Patai Julianna tagjai: Herr Tamásné, Bruderné Róka 

Melánia, Rebe Attila és Fridrich István.  

2015: Párakert építése, a homokozó körüli térkövezés, pad kialakítása, a sportpálya fölé napvitorlák 

telepítése. 

2016: Az új udvar hintái alatti gumiburkolat elkészíttetése, és további  napvitorlák  telepítése a 

sportpálya fölé. 

2017: Ebben az évben először kapott óvodánk a költségvetésből támogatást, ami a homokozó körüli 

térkövezést fedezte. Ehhez viszont járulékos megoldásokat is meg kellett oldanunk, amit már 

Alapítványunk finanszírozott. Ezek: a térkő fölötti rézsű növénnyel való beültetése, hogy a földet 

megfogja, és az eső ne mossa a térkőre. A homokozó széldeszkáinak cseréje, a padok faburkolatainak 

elkészíttetése. Legutolsó nagy beruházásunk idén a régi udvarrész hintái alatti gumiburkolat 

elkészíttetése volt, ami a nyár folyamán el is készült. 

Még felsorolni is sok, mi minden változott, készült el óvodánk udvaraiban. Gyakran jönnek látogatók 

más településekről, akik mindig elcsodálkoznak, hogyan tudunk ennyi támogatást összegyűjteni, és 

ilyen szép, esztétikus, ötletes dolgokat megvalósítani. A válaszunk mindig az: szeretik az óvodánkat, 

és az óvoda dolgozóira is mindig lehet számítani. Sokat dolgozunk ezért, de látszata is van a 

munkánknak. 



Szeretném megköszönni Alapítványunk tagjainak fáradhatatlan munkáját, és természetesen az óvoda 

dolgozóinak munkáját is, hiszen csak együtt, közösen, tudjuk az elképzeléseinket, ötleteinket 

megvalósítani, így tudunk hatékonyan dolgozni. 

Az udvaraink elkészültek, most már a játékokon a sor, hogy gyerekeinknek is örömet tudjunk szerezni 

egy-egy új udvari játékkal.  

Minden támogatónknak köszönjük az eddigi segítségét, kicsinek és nagynak, idősnek és fiatalnak, 

hiszen ezt a nagy fejlesztést közösen valósítottuk meg. 

Aki szeretné képekben is látni, mi történt az elmúlt években, a www.dboalapitvany.hu oldalon 

megtekinthetik. 

Szép nyarat és kellemes pihenést, kikapcsolódást kívánok mindenkinek: 

 

         Gräff Albertné 

           óvodavezető 

http://www.dboalapitvany.hu/

