Sajtóközlemény
A Szerb Országos Önkormányzata megvalósította a Magyarország Kormánya
által támogatott, A Szegedi Szerb Óvoda működési engedélyének megszerzéséhez
szükséges feltételek biztosításának támogatása című, NEMZ-E-20-0047 azonosító
számú projektjét.
A Szeged, Stefánia út 7. szám alatti (hrsz.:3992) egykori ügyvédi kamara, majd rádió épület
óvodává és iskolává történő átalakítása összefügg a Szerb Országos Önkormányzat egyik
legnagyobb jelenlegi is futó projektje.
A NEMZ-E-20-0047 számú pályázati támogatásból a Szegedi Szerb Óvoda működési
engedélyének megszerzéséhez szükséges feltételek biztosítását finanszírozta a Szerb
Országos Önkormányzat. Ebbe beletartozott a már meglévő automatikus beépített tűzjelző
rendszer és a füstelvezetés bővítése, ami nagyon fontos egy iskola/óvoda épület esetében, hisz
emberéleteket és vagyont menthetnek az ilyen készülékek. Továbbá megtörtént a
villamossági, világítástechnikai és erősáramú berendezések kockázatelemzése és
felülvizsgálata is. Mivel nagyon régi és elhasznát volt, szükségessé vált az egyik ablakszárny
cseréje, melyet szintén ebből a pályázati pénzből valósítottunk meg. A felújítási és
karbantartási támogatásból egy takarítógépre és két szőnyegre is jutott pénz.
A Szegedi Szerb Óvoda bővítésére már korábban is mutatkozott igény, de csak a Bethlen
Gábor Alapkezelő és a Minisztérium pénzügyi segítségével tudtunk előrébb lépni ezügyben.
Mostanáig nagyon sokat haladt a program, két új csoportszoba is kialakításra került. A
Szeged-i Stefánia úti projekt összefügg a Szerb Országos Önkormányzat egy másik nagy
szegedi projektjével, mely a Kálvin tér 6. alatt zajlik. A hosszú távú cél az, hogy idővel, ha
befejeződik a Kálvin tér 6. alatti épület kialakítása, az óvoda és az általános iskola is ebben
az épületben kapna helyet. A Stefánia 7. alatti épület pedig már most is úgy készül, hogy
idővel egy gimnázium kerül majd itt kialakításra. Ugyanis, az országban pillanatnyilag csak
Budapesten van szerb nyelvű középiskolai oktatás, viszont ez az intézmény már nem bírja el
az egyre nagyobb érdeklődést. Sok diák felvétele elutasításra kerül helyhiány miatt. A déli
országrészben élő szerb ajkú gyerekek, a szerb általános iskola befejeztével, Szegedről,
Deszkről és Battonyáról is kénytelenek feljönni Budapestre ha saját anyanyelvükön szeretnék
a képzést folytatni és kollégiumba vagy albérletbe kényszerülnek, mely nagy megterhelést
jelent a szülők számára is. Ezért látja nagy szükségét a Szerb Országos Önkormányzat egy
újabb középiskola kialakítását Magyarország déli részén is.
A projekt megvalósítását Magyarország Kormánya 10.000.000 forinttal támogatta.

