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– A fejlesztés nagy erénye, hogy az
eddig három külön épületben mûködõ
óvodát egy helyre vonhatjuk össze, rá-
adásul az új épületben helyet kap – ter-
mészetesen másik épületrészben – a böl-
csõde is – kezdte a polgármester úr. – A

megépülõ új óvodában irodák, egyéb ki-
szolgáló helyiségek is helyet kapnak, így
összesen egy 10 csoportos korszerû ne-
velõ intézet fogadhatja a városban a ki-
csinyeket. A munkák jó ütemben zajla-
nak, jelenleg a burkolásokat végzik és a

tervek szerint augusztus végére kerül át-
adásra, ami a munkák nagyságrendjét il-
leti, megközelítõen a teljes projekt egy-
harmadát teszi ki. Hozzá tartozik még a
pörbölyi és az alsónyéki óvodák épülete-
inek egyenként 50 millió forintos bõvíté-
se, teljes körû felújítása. Fõvállalkozó az
Alisca-Bau Építõipari Zrt.

– Az idõsebb korosztály sem marad
ki a fejlesztésekbõl…

– Így van, ezzel párhuzamosan az ál-
talános iskola fûtéskorszerûsítését, nyí-
lászáró cseréjét végezzük el. Egy egé-
szen új épületszárny is megépül, ahol az
aula, egyéni és csoportos tanítást szolgá-
ló tantermek, könyvtár kap majd helyet.
Várjuk a tanítás végét, mert a konyha át-
építését akkor lehet csak elkezdeni. 1200
fõre fõznek itt, ezért a nyár során legké-
sõbb augusztus közepéig be kell fejezni
a korszerûsítést, átépítést, hogy tanév-
kezdésre üzemkész legyen. 

– Bátaszék megõrizte a gimnáziu-
ma mûködtetését, sõt áldoznak az in-
tézményre. Miért?

– Mindig ragaszkodtunk a patinás, jól
teljesítõ gimnáziumunkhoz. Elismerjük
az eredményeit, és megbecsüljük az ott
dolgozó tanárokat. Fontos, hogy korsze-
rû körülmények között tanuljanak a diá-
kok, a fûtési rendszert korszerûsítjük,
nyílászáró-csere történik, valamint épü-
letbõvítéssel új épületszárny kialakításá-
val városiasodik a gimnázium, az új
részben helye lesz egy aulának és egy
amfiteátrumnak is. Nem titkolt célunk,
hogy egy mikrotérségi oktatási központ-
ként jegyezzenek bennünket, ez hosszú
távon biztosíthatja a bátaszéki és kör-
nyékbeli gyermekek szellemi-testi fejlõ-
dését és kötõdését a településhez. 

– A testi fejlõdést említette, ennek ta-
lán része lehet a már korábban átadott
uszoda. Nem bánták meg ezt a lépést?

– Egyáltalán nem, a lakosság visz-
szajelzései igazolnak bennünket.
Tudni kell, hogy úgynevezett ppp-

konstrukcióban saját forrásból építet-
te meg az Alisca-Bau Építõipari Zrt.,
mely 15 évig üzemelteti, a város és az
állam jelenleg 60 millió forint éves
bérleti díjat fizet. A másfél évtized
után a város kezébe kerül, addig pe-
dig – tanuszoda lévén – valamennyi

bátaszéki és környékbeli óvódás, álta-
lános iskolás, sportegyesületeink, ci-
vil szervezeteink fiataljai és öregjei
ingyen használhatják. Programoknak
is nagyszerû otthona, például e hétvé-
gén triatlon országos diákolimpiát
szerveznek itt, ugyanis 25 méteres
szabványos medencével és egy 11
méteres gyermekmedencével rendel-
kezik a létesítmény. 

– Mindehhez tetemes önrészt, 300
millió forintot kellett hozzátenni a vá-
rosnak. Ilyen nehéz idõkben miért
vállalkoztak erre?

– Tudni kell, hogy a város intézmény-
hálózata elöregedett, minden igyekeze-
tünk ellenére leromlott. Nem hagyhattuk
ki ezt a lehetõséget, hiszen több, mint
egymilliárd forint fejlesztés olyan nagy-
ságrendet jelent, ami soha eddig nem tör-
tént. Eredményeként mikrotérségi sze-
repkört tölthetünk be az oktatásban. Ez a
bölcsõdétõl a gimnáziumig megteremti
az alapját annak, hogy itthon maradjanak
és egyenlõ feltételekhez jussanak a
bátaszéki és környékbeli gyermekek. 

BÁTASZÉK: A BÖLCSÕDÉTÕL
A GIMNÁZIUMIG

Az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv keretében közel 1,3
milliárd forint fejlesztési tá-

mogatást nyert Bátaszék Önkor-
mányzata a mikrotérség oktatási inf-
rastruktúrájának korszerûsítésére.
A nagyszabású program keretében a

településen lévõ négy feladatellátási
hely a bölcsõdétõl a gimnáziumig
megújulhat, ezenkívül Alsónyék és
Pörböly óvodáit is bõvítik, korszerû-
sítik. BOGNÁR JENÕ polgármes-
tert a munkálatok alakulásáról, a
projekt jelentõségérõl kérdeztük. 

Anagyszabású projekt célja
Bátaszék, Alsónyék és Pörböly
integrációjával, szakmai együtt-

mûködésben Mórágy, Báta és Báta-
apáti településekkel egy olyan mo-
dern, integrált intézmény kialakítása,
amely a bölcsõdétõl az érettségiig biz-
tosítja a színvonalas nevelést és okta-
tást. A projekt 1200 gyermek számára
teszi lehetõvé majd a közoktatáshoz
való egyenlõ esélyû hozzáférést. 
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A lebontott „Csengõs épület” helyén 
egy új, emeletes szárny épül

Bátaszéki és környékbeli gyerekek, sportolók,
civilek ingyen használhatják az uszodát

A város életében soha nem látott fejlesztés uniós forrásból…


