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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
Manóvár 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 Velencei út 108.
Manóvár 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
Manóvár Óvoda telephely épülete
A Pusztaszabolcs Városi Óvoda Manóvár Óvoda Telephely impozáns épülete a város
főutcája mellett, a Városi Önkéntes Tűzoltóság, a benzinkút, és az üzletsor szomszédságában,
jól frekventált helyen található (Hrsz: 448).
Főbejárata a Kossuth Lajos utca felől érhető el. Az épületbe lépve jobbra az „új rész”
négy csoportszobájában, balra pedig a régi épületszárny két csoportjába juthatunk. A
zavartalan működést az alábbi kiszolgáló helyiségek biztosítják még: irodák, tálalókonyha,
mosókonyha, nevelői szoba, logopédiai helyiség, fejlesztő szoba, öltözők, szertárak, és
könyvtár. Az újabban épült foglalkoztatókhoz önálló terasz tartozik, mely rossz idő esetén is
lehetővé teszi a levegőzést.
Mind a hat csoport tágas, világos, esztétikus. A belső tereket, harmóniát árasztó színes
anyagokkal, tárgyakkal az óvónők saját ízlésük szerint rendezik be.

Az intézmény játékkészlete igényes, számos képességfejlesztő eszközzel rendelkezik, a
költségvetésnek, a Manóvár Óvodáért Alapítványnak és a sikeres pályázatoknak
köszönhetően.
Jól felszerelt tornaszoba biztosítja a gyermekek számára a mozgás lehetőségét. A nagy tér, és
a sok eszköz nyújtotta lehetőség maximálisan kihasználásra kerül, szervezett foglakozások
keretében minden csoport igénybe veszi a tornatermet. Ez ad lehetőséget különböző
ünnepségek, rendezvények lebonyolítására is.
Az óvoda udvara tágas, a füves, a napsütötte és az árnyékos terület egyaránt megtalálható. A
szülők segítségével egy nagy közös udvart sikerült kialakítani. A Velencei út felőli füves rész
rendezvények, ünnepségek helyszínéül szolgál.
Az óvoda fejlődése, bővülése a kezdetektől a napjainkig:
Az óvoda 1966-ban nyitotta meg kapuit két csoporttal, II. számú Napközi otthonos Óvoda
névvel. Az akkori 50 férőhelyre 54 gyermeket vett fel a Felvételi Bizottság. A
gyermeklétszám növekedése szükségessé tette az intézmény bővítését, így 1985. szeptember
10-én elkészült újabb 6 csoportszoba. A község lakosai társadalmi munkával is segítették az
építkezést, melynek eredményként az új épület csoportszobái 150 óvodás kisgyermek
befogadására lett alkalmas, továbbá egy szoba iskolai tanteremként működött 1989-ig.
Az évek folyamán az intézmény több átszervezésen esett át, az épület folyamatosan megújult:
1988. szeptember 1-től a meglévő konyhát főzőkonyhává alakították. Ugyanebben az évben,
október 1-től megszűnt a bölcsőde, és mint „mini csoport” beépült az óvodába. Mindez a
kilencvenes évek végéig tartott.
1989-ben az iskolások távozása után, a megüresedett teremből tornaszoba lett.
1994-ben a lapos tetejű intézmény folyamatosan beázott, ezért manzárd tető került az
épületre, az esetleges szolgálati lakás lehetőségének kiépítése végett.
2000 nyarán a fűtés korszerűsítése történt meg, az elavult villany konvektorok helyett
gázkazánnal működtetett központi fűtés biztosította a meleget az épületben.
2002-től a Faunus Kft. vette át a főzést, az óvodai konyha melegítőkonyhaként üzemelt
tovább.
Ugyanebben az évben a kollektíva döntése alapján a Manóvár Óvoda nevet kapta az
intézmény.
2005-ben energiatakarékos fénycsövekkel a villamoshálózat korszerűsítése valósult meg,
fenntartói pályázatnak köszönhetően.
2008. szeptember 1-től Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 174/2008.(IV.24.) számú
határozata alapján a két óvodát és az általános iskolát közös igazgatás alá vonták, József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda névvel.
2009-től folyamatosan új, korszerű nyílászárókat építettek be, 2013ig megtörtént a
fürdőszobák teljes felújítása.
2014-ben két térfigyelő kamerát szereltek fel az óvoda épületére, továbbá a fenntartó
pályázatának köszönhetően környezetbarát napkollektorok kerültek a tetőre, melyek
várhatóan csökkenteni fogják az energiafelhasználás kiadásait. Ebben az évben elkészült az
akadálymentes bejárat és a fedett kerékpártároló.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A pusztaszabolcsiak számára fontos, hogy a Manóvár 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-

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 28.

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

