
7Európai Uniós Projekt

A nagyszabású projekt célja
Bátaszék, Alsónyék és Pörböly integ-
rációjával, szakmai együttmûködés-
ben Mórágy, Báta és Bátaapáti telepü-
lésekkel egy olyan modern, integrált
intézmény kialakítása, amely a bölcsõ-
détõl az érettségiig biztosítja a színvo-
nalas nevelést és oktatást. A munkák 5
helyszínen zajlanak, szinte egyidõben
kerül sor a beruházok, felújítások kivi-
telezésére. Három szakmai együttmû-
ködõ partnert érint a beruházás és esz-
közfejlesztés. A projekt 1200 gyermek

számára biztosítja majd a közoktatás-
hoz való egyenlõ esélyû hozzáférést.

A fejlesztés keretében Bátaszéken a
Városi Óvoda 3 telephelyét egy épület-
be vonják össze, így egy 10 csoportos
nevelõ intézet kerül kialakításra. A
Perczel utcai megüresedõ óvodaépület-
ben a felújításokat követõen közös ki-
szolgálóhelyiségek lesznek mind az
óvoda, mind a bölcsõde számára. A régi
épület mellett két új bölcsõdei csoport-
szoba kialakítására is sor kerül. A
Bátaszéki Általános Iskola fûtésének,
nyílászáróinak, iskolakonyhájának re-
konstrukciójára is sor kerül. Az új épü-
letszárnyban kap majd helyet az aula, az
általános-, ének-zenei-, egyéni, és cso-
portos tanítást szolgáló tantermek, a hu-
mán szaktanterem és a könyvtár. A fej-
lesztés különösen indokolt az intéz-
mény mikrotérségi központi szerepében
rejlõ lehetõségek miatt. A gimnázium
modern fûtési rendszert kap, és kicseré-
lik az elavult nyílászárókat. Arégi torna-
terem helyén 4 osztálytermet és elõadó-

termet (amfiteátrum) alakítanak ki, az
épületbõvítéssel 200–250 fõ befogadá-
sára alkalmas térrel is nõ az alapterület.

A pörbölyi óvoda jelenlegi épüle-
te bõvítésre és felújításra szorul. Az
átalakított óvodarész csoportszobát,
gyermeköltözõt és mosdót, elkülöní-

tõ- és egyéni fejlesztõ szobát, nevelõi
szobát, felnõtt vizesblokkot kap majd
a tervek szerint. Sor kerül az épület
tetõfelújítására, hõszigetelésére, a
burkolatok felújítására, de a fõzõ-
konyha rekonstrukciójára is. 

Alsónyéken az óvodások egyéni fej-
lesztõ helyiségeket és új mosdót kap-
nak, de hamarosan külön bejáratú me-

legítõ konyha, mosoga-
tó, hulladéktároló segíti
az õket nevelõ felnõttek
munkáját. A beruházás
során megvalósul a nyí-
lászárók cseréje, a tetõ,
a padlóburkolatok, víz-,
gáz-, elektromos ellátás
felújítása. 

A felújításokkal egy
idõben mindegyik in-
tézményben megvaló-
sul a teljes körû aka-
dálymentesítés, illetve

tovább folytatják a környezetvédelem-
re történõ nevelést is. Eddig is szelek-
tíven gyûjtötték a hulladékot és az ele-
meket, de az iskolában a mostani beru-
házás végeztével már a melegvizet is
környezetbarát technológiával, nap-
kollektorok segítségével állítják elõ.

BÖLCSÕDÉTÕL A GIMNÁZIUMIG  
uniós forrásból, összefogással fejleszti 

az oktatást a mikrotérség

Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében 996 millió fo-
rint uniós forrást nyert a Báta-

szék Város Önkormányzata, melybõl
a mikrotérség 3 településen mûködõ 5
óvodai feladatot ellátó intézményegy-
sége, egy bölcsõdéje, általános iskolá-
ja és gimnáziuma újulhat meg. A
B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Okta-
tási Központ alapkövét február 23-án
Bátaszéken Bognár Jenõ polgármes-
ter és Varga Zoltán önkormányzati
miniszter helyezte el. 

BOGNÁR JENÕ POLGÁRMESTER:
„A közel 1 milliárd forint támoga-
tást elnyert pályázathoz Bátaszék
Önkormányzata 300 millió forintot
tesz hozzá. A pályázat teljes beke-
rülési költsége a város egy évi átla-
gos költségvetési összegével meg-
egyezik, ennek ellenére nem volt
vita a beruházás szükségességé-
rõl, és az önerõ biztosításáról a
képviselõtestületen belül.”

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

A lebontott „Csengõs épület” helyén 
egy új, emeletes szárny épül

Az óvoda–bölcsõde
látványterve

A II. Géza Gimnázium 
látványterve

BÕVEBB INFORMÁCIÓK A PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN:
Bognár Jenõ polgármester

7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. • Telefon: 74/591-500
Fax: 591-505 • E-mail: hivatal@bataszek.hu
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