Tarkabarka – Kunterbunt
Óvodaátadás Budakeszin
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A Budakeszi Német Kisebbségi Önkormányzat nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy saját maga működteti tovább a
több mint száz éves múltú óvodát. A kétnyelvű német nemzetiségi intézményt Kóthyné Herczeg Mária elnök XXI. századinak
álmodta meg. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarország Program keretében, európai uniós pályázaton elnyert
pénzből, lelkes támogatók és építők segítségével 2010. május 28-án ünnepélyesen avatták fel a környezetkímélő megoldásokkal átalakított, teljesen megújult épületet.

Dr. Andreas Sonntag
Kóthyné Herczeg Mária
Heinek Ottó

A mintegy 240 millió forintból felújíto! épületben
csupán az alapok maradtak meg, s egy év ala! új
termeket alakíto!ak ki, így az óvoda 160 gyermek
befogadására vált alkalmassá. A munkálatok során
fontos szerepet kaptak a megújuló energiaforrások:
az elektromos áramot napelem, a meleg vizet pedig
napkollektor segítségével állítják elő. Az őrző-védő
feladatokat kamerás érzékelőkkel oldják meg. Az
óvoda teljes alsó szintjét a mozgáskorlátozo!aknak
is bejárhatóvá te!ék. A gyengén látókra is gondoltak,
így a padozatot elütő színekkel és lábbal is érzékelhető formákkal alakíto!ák ki. A falakra olyan digitális táblák kerületek, amelyek az interaktív oktatást
is lehetővé teszik a felújítás során számítástechnikai
eszközökkel felszerelt épületben.
– Egy nagy álmom vált valóra – mondja az elnök
asszony az ünnepség forgatagában. – Goethével vallom, hogy „Két dolgot adjon a szülő gyermekének: gyökeret és szárnyakat”. Amikor építkeztünk, erre gondoltunk. Az a gyerek, aki i! jár óvodába, a magyar
melle! a magyarországi németek nyelvét, szokásait
és hagyományait is megismeri. Két kultúrában, két
nyelvben nő fel tehát, és szárnyakat kapva megy
tovább az iskolába. Csapatmunka volt ez a javából!
Budakeszi város képviselőtestülete mindvégig partnerünk volt, azon túl is, hogy a telket és az épületet
átadta nekünk. A német kisebbségi önkormányzat
valamennyi tagja segíte!, de főleg a helye!esem,
Dobos Lászlóné Fischer Katalin. Köszönöm mindezt,
ahogyan az óvónők, a szülők, az építők és a gyerekek türelmét is.
Akadtak más támogatók is. A düsseldorﬁ székhelyű – Magyarországon eddig már száztíz projekt megvalósításában részt vállaló – Hermann
Niermann Közhasznú Alapítvány segíte! az önrész
kiegészítésében. Dr. Andreas Sonntag, az alapítvány
elnökségi tagja az avató ünnepségen is jelen volt.
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– Éppen egy hete, Szekszárdon avato! óvodát
Uwe Stimke, Alapítványunk elnöke, pár éve pedig
a pécsi Gandhi Gimnázium könyvtárát újíto!uk fel
és az Országos Rabbi-képzőt támoga!uk. Korábban a pilisszántói Idősek O!honát építe!ük fel, de
sokat segíte!ünk Baján, a Magyarországi Németek
Általános Művelődési Központjának is. 2008-től támogatjuk a Kunterbunt óvodát, ﬁgyeljük az i! folyó
munkát és meggyőződésünk, hogy jó helyre került
az a mintegy ötvenezer euró, amellyel a pályázathoz
szükséges önrészt kiegészíte!ük. Ésszerűen, célravezetően le! kialakítva az új épület. A falai közt
folyó nevelőmunkát megfelelő tartalommal megtöltve, valóban európai polgárok válhatnak azokból a
kisgyermekekből, akik i! kapják meg az induláshoz
szükséges útravalót – mondta.
Heinek O!ó, a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának elnöke, rohanó világunkban a
nyugalom, a töltekezés szigetének nevezte az intézményt. Az óvónőknek sikeres munkát, a gyermekeknek pedig sok örömöt kívánt. Elmondta, bízik
abban, hogy a kétnyelvű foglalkozások eredményeként a gyermekek valóban természetesen mozognak majd mindkét kultúrában, amelyben felnőnek.
A Domain.hu K&. képviseletében Hambuch Henrik
tulajdonos ötmillió forin!al támoga!a a fejlesztést.
Négygyermekes családapaként mintapéldáját adta
annak, hogy egy jó ügy mellé a hazai német vállalkozók is odaállnak.
Az avatóünnepség műsorában azután a budakeszieké volt a főszerep, Tagai István polgármester
és Svigruháné Jászkovics Anna óvodavezető köszöntőjét követően a hagyományőrző asszonykórus, az
óvónők kórusa, az óvodások, majd végül a Hercegtánccsoport fellépői szórakozta!ák a jelenlévőket, s
köszönték meg az építők, a támogatók munkáját.
-yer-

Képek
az avató ünnepségről
Bajtai László képriportja
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