
Sajtóközlemény 

A Szerb Országos Önkormányzata megvalósította a Magyarország Kormánya által támogatott, 

A budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Kollégium és Könyvtár Rottenbiller utcai óvodájának beszerzése című, NEMZ-E-20-0029 

azonosító számú projektjét. 

A megnövekedett gyereklétszám miatt feltétlenül szükség volt az új játszóudvar kialakítására. 

Hálásak vagyunk, hogy a Minisztérium támogatásának köszönhetően ez létre is jöhetett és a 

kisgyerekek már egy egészségesebb környezetben egy modern, biztonságos alapon, új játékokkal 

felszerelt játszótéren – udvaron tölthetik a szabadidejüket. A felújítás mindenképpen megnyugvást 

jelent a szülőknek és az óvodai alkalmazottaknak is, ugyanis a gumiburkolatnak és a modern, 

biztonságos játékoknak köszönhetően, minimálisra lett csökkentve a balesetek lehetősége. 

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár 

szerb nemzetiségi köznevelési intézmény, mely székhelyén és telephelyein a nevében szereplő 

valamennyi köznevelési feladatot ellátja. Az intézményben a jóváhagyott pedagógiai program alapján 

az óvodában nemzetiségi nevelés folyik. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a magyarországi szerb 

közösség egyetlen, többcélú, közös igazgatású köznevelési intézményéről van szó, tekintettel a 

demográfiai adatokra egyértelműen szükségessé vált az óvoda bővítése és az óvodai férőhelyek 

számának emelése, különös tekintettel a törvényi szabályozás változásaira, melyek többek között 

hároméves kortól kötelezővé teszik az óvodai ellátás biztosítását. A Nikola Tesla Szerb Tanítási 

Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár, Rózsák tere és Rottenbiller 

utca által határolt épületcsoportjának, Rottenbiller utcai épületszárnyában, a 2018-ban kibővített 

óvodaépület játszóudvarának szigetelési munkálatai 2019 őszén fejeződtek be. A játszóudvar az 

iskola tornatermének tetején található. A födémszerkezet csak korlátozottan terhelhető, így a 

gyermekek biztonsága szempontjából ütésálló gumiburkolat kiépítése volt az egyedüli megoldás. A 

törvényben meghatározott játékok, felszerelések beszerzése volt az elsődleges cél, mert a régi játékok 

száma nem volt elegendő és az előírásoknak sem feleltek meg. 

A NEMZ-E-20-0029 támogatás az alábbi szerint lett felhasználva: 

- a játszóudvar 2020 őszén teljesen le lett fedve gumiburkolattal 

- az új játékok beszerzése és beszerelése is megtörtént. 

 

A projekt megvalósítását Magyarország Kormánya 15.000.000 forinttal támogatta. 

 

 


