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Vizafogó Tagóvoda Újragondolt pedagógia és építészet

Természetes nevelés

Az e tisztségében már huszonnégy éve regnáló Holopné Schramek Kornélia mellett két
új alpolgármester is bekerült az októberi választás után a képviselõ-testület vezetésébe.
Persze egyik sem újonc itt: Csiga Gergely és
dr. Puchner Gábor már másfél évtizede dolgozik az önkormányzatnál.
A három, választott tisztségviselõvel
készült interjúinkat
a 4. és az 5. oldalon olvashatják.

Napirenden
a 2020-as büdzsé
A képviselõ-testület idei utolsó, december 5ei ülésén – immár hagyományosan még a
célesztendõt megelõzõen – szentesítheti a
kerület 2020-as költségvetését, ami
kiszámíthatóbbá, tervezhetõbbé teszi az
önkormányzat és intézményeinek jövõ évi
gazdálkodását, mûködését. Ehhez kapcsolódóan elfogadhatják a büdzsé tervezetéhez készült független könyvvizsgálói
jelentést is.
Részletek a 4. oldalon.

Szociális ágazat

6. oldal

Hivatalosan is átadták a Vizafogó Tagóvodát, amely nagy eséllyel a jövõben leginkább
arról a csúszdáról lesz híres, melyen a gyerekek kicsúzdázhatnak a teraszra. Pedig emellett bõven van még mit csodálni rajta. Aki
gyerekes szülõként ide belép, biztosan azt érzi, de jó lenne, ha az én gyerekem is ilyen szuper helyre járhatna nap mint nap. A Vizafogó Tagóvoda teljes körû felújítására – átala-

kítására és bõvítésére – 925 millió forintot
költött a XIII. kerületi önkormányzat. Miként dr. Tóth József polgármester az ünnepélyes átadón megfogalmazta: a Vizafogó Tagóvoda újratervezése a pedagógia és az építészet kreatív, játékos és inspiráló összekapcsolásának példája. Az átadó eseményen tulajdonképpen hármas ünnep zajlott az óvodában.
Ugyanis az intézmény most ünnepli 35. szüle-

tésnapját is, a XIII. Kerületi Egyesített Óvoda –
tehát a kerületünk 18 óvodáját egybefogó szervezet pedig Budapestért Díjat kapott a közelmúltban. Emellett érdemes azt is megemlíteni,
hogy az óvoda építészeti alkotócsapata – az
Archikon Építésziroda nemrég több szakmai
elismerést is kapott, köztük a Média Építészeti
Díjat a megvalósult épület kategóriában.
Folytatás a 3. oldalon.

Angyalföld kézirata 7. oldal

2020-as naptár 8–9. oldal

Bajnokversenyzõk 10. oldal

Adametz Gyula 1947-ben írt Angyalföld címû könyve városrészünk elsõ
helytörténeti mûve. A leszármazottak
jóvoltából a kézirat az önkormányzathoz került és immáron a polgármesteri hivatalban látható.

A kerület kedvezõ megítélését az önkormányzat szociális szolgáltatásainak magas színvonala is indokolja. Az
ágazatban dolgozók innovatív munkája
nagyban hozzájárul a városrész egyedi
imázsához.

A kerület Kiváló Ifjúsági Sportolója díjátadó ünnepségen nyolcvannyolc sportoló, harminchét edzõ és hat egyesületi elnök részesült önkormányzati elismerésben kimagasló eredményeik
alapján.

A 2020-as év 366 napból áll, ugyanis
szökõévvel számolhatunk. Jövõre az
ideinél jóval kevesebb szombati munkanapra és munkaszüneti napra kell figyelni, ugyanakkor három négynapos
hétvégének is örülhetünk.
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A természet ereje a nevelésben
Folytatás az 1. oldalról
Kerületünk polgármestere ismertette a felújítás részleteit,
melyben alapvetõ szempont volt a
környezettudatosság és a fenntarthatóság. Többek között minden
csaptelep víztakarékos és szenzoros, a tetõrõl összegyûlõ esõvíz
szolgálja a WC-k öblítését. Természetes és mesterséges szellõzés
egyaránt jelen van, a távfûtés padlófûtést és modern radiátorokat
táplál, a tájolásnál figyeltek a bejövõ fény minél ideálisabb kihasználására. A keleti homlokzat kijjebb
került, ami egyrészt jólesõ térérzetet ad, mert így keresztben átlátni
az épületen, és a belsõ folyosóktól
a vörös levelekkel díszelgõ fákig fut
az ember tekintete. Másrészt a kétszintes, faszerkezetû tér több lehetõséget ad a gyerekeknek a szabadidõ kinti eltöltésére. „A tágasság és
természetesség hozzájárul a nevelési kultúrához” – fogalmazott dr.
Tóth József.

A gyerekek már szeptembertõl
birtokba vehették az izgalmas
kortárs épületet, az átadót csak
most tartották, ugyanis az önkormányzat nem akarta a választási
kampány részévé tenni az eseményt.
Az óvoda 1984-ben épült, vasbetonpaneles szerkezetû. A tágas
játszóudvart még 2015-ben felújította az önkormányzat, így azt
nem kellett most korszerûsíteni.
2018 szeptemberében indult a kivitelezés. A terveknek megfelelõen az épület nagy részét megtartották, de bontottak és áthelyeztek válaszfalakat, hogy a használati terek minõségét javítsák. A
középsõ tömb megoldotta a védett megérkezést, a kerékpár- és
kismotor-tárolást, az átriumba,
kertbe való kijutást és egy lifttel a
szintek közötti akadálymentes
közlekedést is.
Az emelet tágas elõterébõl nyílik
az új tornaszoba, ahol egyedi készítésû mászófal és egyéb fejlesztõ-

eszközök várják a kicsiket. Sóhomokozós sószoba is helyet kapott ezen a szinten. A Vizafogó lakótelep neve a Dunához kötõdik.
A csoportszobák az elnevezésüket
a magyarországi élõvizekben valaha elõforduló halakról – kölönte,
süllõ, pisztráng stb. – kapták. Az
elõtérben nagyméretû akvárium,
az intézmény tömbjei között tavacska kapott helyet.
Az ünnepélyes átadóünnepség
nagy érdeklõdés mellett zajlott.
Dr. Tóth József polgármester
mellett beszédet mondott az óvoda vezetõje, Mátraháziné Sebõk
Tímea is. A pedagógusok mellett
egykori és mostani óvodások is
felléptek. Jelen volt többek között
Holopné Schramek Kornélia alpolgármester, dr. Puchner Gábor alpolgármester, önkormányzati
képviselõk és tisztségviselõk, illetve az Archikon Építésziroda
munkatársai.
n BÁRD NOÉMI POLLI

Építészet Beszélgetés a tervezõcsapattal

Megvalósult gyermekálom
A Nagy Csaba és Pólus Károly vezetõ tervezõk által mûködtetett
Archikon Építésziroda munkáit
minden kerületi ismeri, még akkor
is, ha nem tud róla. Az õ csapatuk
tervezte például a XIII. kerületben
elsõként épített 100 lakásos paszszívházat vagy a Meséskert Óvodát,
amely felülnézetbõl formaillesztõ
játékot mintáz. Tavaly a Láng Mûvelõdési Központ felújításával sepertek be díjakat. Most pedig a Vizafogó ovi következett a sorban,
amely már akkor híressé vált a
csúszdájáról, amikor még át sem
adták. Nagy Csabával, Pólus Károllyal és Tõrös Ágnes tervezõvel beszélgettünk.
– Amikor elsõ alkalommal jöttünk el megnézni a Vizafogó Óvodát, azt éreztük, hogy bár hosszú a
lista, hogy mi hiányzik az épületbõl, mégis alapvetõen egy csomó
minden adott. Jó ízlésû és jól használt épület volt, de kényszermegoldások voltak: az elõterek egyben
tornaszobák voltak, a folyosóvégek
fejlesztõszobák. Hamar megfogalmazódott az alapgondolat, hogy
bõvítés történjen, és ne bontás. Az
adottságok jó részét megõrizve
próbáljuk meg a lehetõ legtöbbet
kihozni belõle – meséli Tõrös Ágnes tervezõ.
Amikor a környezettudatosságról beszélünk, a legtöbbünknek a
szelektívkukák és a víztakarékos-

ság jut eszébe (az oviba is szenzoros csaptelepek kerültek), persze
egy épület esetében ennél sokkal
többrõl van szó.
– A környezetvédelem alapja,
hogy nem bontunk, ha nem muszáj. Hiszen az rengeteg hulladékkal jár, majd az építésnél rengeteg
új anyagot használunk, amit annak
idején majd szintén lebont valaki.
Tehát alapvetõ szempont a meglévõ újrahasznosítása – mondja Pólus Károly. – Korábban mi építettük a kerületben a Meséskert Óvodát, ami passzívház lett, annak a tapasztalatait is felhasználtuk. Pél-

dául megvizsgáltuk a tájolást, mikor süt be a nap, illetve hogyan kell
árnyékolni, hõszigetelni, hogy
nyáron ne melegedjen túl az épület, mert akkor a hûtése környezetromboló és költséges. Ezért alakítottuk ki az úgynevezett komfortszellõzést, ami azt segíti, hogy ne
kelljen külön hûtést beépíteni. A
távfûtés elõremutató dolog: nem
pöfékelünk ott, ahol a gyerekek a
napjukat töltik. Az épület lényegesen nagyobb lett és mégis kevesebb
energiát fogyaszt.
A Vizafogó elnevezés „kötelez”:
a belsõ terekben visszaköszön a hal

tematika. A szürkevíz hasznosítására is hangsúly került: az esõvíz
öblíti a WC-ket. De bármennyire is
vonzó a halas-vizes tematika gyereknek és felnõttnek egyaránt, nagy
valószínûséggel az ovi védjegye
mégiscsak a csúszda lesz, amit már
akkor megírt az egyik legnagyobb
online portál, amikor még át se adták az épületet. A gyerekeknek itt
ugyanis olyan jó dolguk van, hogy
kicsúszdázhatnak a kertbe, ha épp
nem lépcsõn mennének. A tervezõiroda tulajdonosai azt is elárulják,
hogy a csúszda ötlete már a Meséskertnél felmerült.

– Jó példa ez arra, hogy miként
válik egy folyamattá az épületeink
megszületése, a gondolatokat, tapasztalatokat mindig visszük tovább. Az önkormányzat tudatosan
gondolkodik a fejlesztésekrõl több
évre elõre, mi pedig élvezzük, hogy
változatosan lehet alkotni. Egyikünk fejében sem „áll le” egy épület, amikor elkészült, hanem már
azon gondolkodunk, hogyan lehetne a következõ projektnél még
több innovációt belerakni. Úgy
érezzük, hogy mindig újat kell kitalálni, mert már várják – fûzi hozzá Nagy Csaba.
– Saját gyerekkorom tapasztalatait is õrzöm az óvodákkal kapcsolatban. Ezért lettek kis elvonuló sarkok, beülõk mindenfelé, ahova a
gyerekek bekuckózhatnak. Az
édesanyám pedagógus, talán ennek
köszönhetem, hogy az itt dolgozó
óvodapedagógusokkal jól tudtam
egyeztetni arról, hogy nekik milyen
környezetre van szükségük ahhoz,
hogy minél jobban tudjanak dolgozni – meséli Tõrös Ágnes.
Ez láthatóan jól sikerült, mert
akárkivel futottunk össze az ünnepélyes átadón, mindenki elmondta, milyen szerencsés, hogy a mai
világban, amikor a legtöbb óvoda
és iskola a körülményekkel küzd,
ilyen színvonalú intézményben
foglalkozhatnak a gyerekekkel.
Az óvoda rekonstrukciójával az
alkotócsapat több szakmai elismerést is kapott, köztük a Média Építészeti Díjat három kategóriában
nyerték el: elvitték a fõdíjat, a közönségdíjat és a Lechner-különdíjat is.
n (BÁRD)

