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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ádám László
Levelezési cím: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.
Telefonszám: 06-70-32-80-517
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Zsiráf Óvoda telephely épülete
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

X épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs Deák Ferenc utca 21/1.
Zsiráf Óvoda
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Zsiráf Óvoda telephely épülete
1993 nyarán szavazta meg a képviselőtestület a 6 csoportos óvoda megépítését, a
1076/1-2-3 hr. számú területen. Erre azért volt szükség, mert kiderült, hogy az Adonyi úton
levő I. sz. Napközi otthonos Óvoda régi épületének tetőszerkezete életveszélyes,
megmutatkozott az is, hogy nincs alapja, így az új tetőszerkezetet nem bírná el a fal.
Így az 1942-ben létesült Állami Kisdedóvoda épülete (64/100, 64/101. hrsz., 600
négyszögöles telek, akkori Horthy Miklós út 26.), lebontásra került, mely az évek során 4
csoportosra bővült.
Kelemen Gábor (ő tervezte Székesfehérváron a Tűzoltóság épületét) tervei alapján
épült az új, összkomfortos óvodaépület, melynek ünnepélyes átadására 1994. december 21-én
került sor. Az intézmény időközben történt tervmódosítással 4 csoportos lett, ezért külön

bejárattal 2 általános iskolai tanterem kapott még helyet az épületben. Az alsó tagozatos
iskolások 2012-ig tanultak itt.
Az idén húsz éves jubileumát ünneplő, Pusztaszabolcs Városi Óvoda Zsiráf Óvoda Telephely
modern és korszerű épülete a katolikus és a református templomhoz közel, a Deák Ferenc és a
Szent Imre utca sarkán található.
Az óvoda bejárata előtt egy parkosított terület látható. A kereszt alakú épületbe bejutva egy
hatalmas, galériás aulába érünk, ahonnan négy irányban tudjuk megközelíteni a különböző
helyiségeket. Az aula érdekessége a modern, mégis természetet idéző fa tetőszerkezet. A nagy
felületű tetőablakokon keresztül bármely évszakban élvezhetjük a beáramló fény jótékony
hatását. Itt találhatóak a gyermekek öltözőszekrényei, innen tudjuk megközelíteni a négy
csoportszobát, a mosdóhelyiségeket (melyből 2 csoportonként 1 van) a tornatermet, a
melegítő konyhát valamint a felnőtt öltözőt, vasalószobát, mosóhelyiséget.
A bejárattal szemben a lépcsőn feljutunk az emeletre, jobbra fordulva a logopédiai szobát,
óvónői öltöző, szertárat, könyvtárat, két irodai helységet, orvosi szobát, balra a kazánházat és
a két padlásteret érhetjük el.
A galériát sok növény, valamint az aktuális évszaknak megfelelő színű, a környezethez illő
színpompás organza anyagok díszítik.
A csoportszobák

világosak,

otthonosak,

tágasak,

a kreatív

óvodapedagógusoknak

köszönhetően esztétikusak. A termekben beépített szekrények és fenyőbútorok alkalmasak a
játékok, és egyéb eszközök tárolására. A játékkészlet a költségvetésnek, a Zsiráf
alapítványnak és a pályázatoknak köszönhetően színvonalas, sokrétű, melyekkel minden
képességterületet fejleszthetünk.
A
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csoportszobához

tevékenykedtetések

tartozik

egy-egy

lebonyolítására

terasz,

használunk.

Itt

melyet

mozgásra,

helyezzük

el

a

levegőzésre,
madáretetőket,

palántanevelésre alkalmas ládákat is.
Arborétum jellegű udvar tartozik az intézményhez, melyet „Az óvodakert ’97”
pályázaton nyert összegből valósítottunk meg. A természetes anyagokból készült
mozgásfejlesztő játékok jól harmonizálnak a környezettel. Időről időre szükség van bővítésre,
cserére a játékok elhasználódása miatt, ehhez segítséget nyújt a Zsiráf Alapítvány.
Felújítások

folyamatosan

történnek.

2005-ben

fenntartói

pályázatnak

köszönhetően

energiatakarékos fénycsövekkel szerelték fel az épületet.
2006-ban az erőszakmentes kommunikáció mintaóvodája lettünk, ezért választottuk a Zsiráf
Óvoda nevet, mivel ennek a módszernek a szimbóluma a zsiráf.

2012/2013. nevelési évben a megüresedett iskolai osztálytermekből tornaterem kialakítására
került sor, ez nagyobb teret enged a gyermekek mozgáslehetőségének kielégítésére, emellett
ünnepélyek, nagyobb rendezvények megtartására is alkalmas.
2014. évben térfigyelő kamerák felszerelésére került sor, fenntartói pályázatnak köszönhetően
korszerű napkollektoros-, hőszivattyús fűtésrendszer került kiépítésre. Az óvoda előtti járda
elkészült. A csoportszobák ablakainak cseréje a tervek szerint ugyanez év a nyarán valósul
meg.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A pusztaszabolcsiak számára fontos, hogy a Zsiráf Óvoda épülete és minden velejárója a
települési értéktár épített környezetében szerepeljen, hiszen a kisgyermekek mindennapjait
régen is és ma is nagymértékben meghatározza.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Óvodatörténet (Községtörténeti füzetek 5.) 2001
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
Bújj,bújj zöld ág, zöld levelecske…(pusztaszabolcs anno 9.) 2012
www.pusztaszabolcs.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

Eredményeket, minősítéseket igazoló oklevelek, tanúsítványok

A bejáratnál lévő előtér
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott anyagok felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. június 9.

..................................................................
Bartókné Piller Magdolna

