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I.A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó (személy/ intézmény/szervezet/ vállalkozás) Neve:
Sziklai Ákosné
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó adatai:
Név: Sziklai Ákosné
7478 Bárdudvarnok Bárd Ltp. 54.
Telefonszám: 0630/201 8428
E-mail cím: agisziklai1967@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése: Bárdudvarnoki Óvoda
2. A nemzeti érték szakterületenkénti besorolása

-agrár és élelmiszergazdaság
-ipari és műszaki megoldások
-természeti környezet

-egészség és életmód
-kulturális örökség
-turizmus és vendéglátás

-épített környezet
-sport

3.A nemzeti érték fellelhetősége
Bárdudvarnok, Bárd ltp.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
-települési

-tájegységi

-megyei

-külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
2013-ban a helyi önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be
A tervezéssel Sziklai Ákos helyi tervezőt bízták meg, aki miután saját gyermekei is ebbe az
óvodába jártak, szívügyének tekintette a feladatot. A meglévő épület korábbi rossz állapotú
bővítményeit elbontották,és a többi épülettömeget megtartva új, korszerű bővítményeket
raktak hozzá. Tágas csoportszobákkal és tornateremmel gyarapodott az épület. A
tervezőfontosnak tartotta a nagy déli tájolású árnyékolt üvegfelületek, és a gyerekek
magasságához igazodó ablakelhelyezést. Az alaprajz racionális és takarékos, az áttekinthető
tágas terek mellett.
Különlegessé és egyedivé a színes faoromzatok és kerámiák teszik, amelyek mesebelivé
varázsolják. A bejárati homlokzatot helyi keramikus művészünk, Beiczer Judit csodaszép
munkái díszítik. A külső burkolati kerámiák egy része Haáz Attila helyi keramikus keze
munkáját dicséri.
Egyedülálló megoldás az épület belsejében elhelyezett ikon másolatok, amelyek mintegy
őrzői az óvoda lakóinak.

Az Egységes Óvoda és Bölcsőde Átadója 2015 májusában volt, ahol Világos Krisztián atya
felszentelte és Perpék Attila református lelkész megáldotta az épületet.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az épület annyira különleges és egyedi, hogy azóta is rendszeresen jönnek az ország minden
tájáról, hogy megnézhessék hírnevet szerezve ezzel falunknak. Azt gondolom, méltán
lehetünk büszkék rá.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
bardudvarnok.hu
8. A nemzeti érték hivatalos Weboldalának címe
nincs

III. Mellékletek
1.Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja

