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996 millió forintot nyert a Bátaszék Város Önkormán yzata, melyb ıl a kistérség számos 
óvodája, egy bölcs ıdéje, általános iskolája és gimnáziuma újulhat meg.  A 
projketindító rendezvényen részt vett Varga Zoltán Önkormányzati miniszter, Bognár 
Jenı polgármester és a VÁTI Magyar Regionális Fejleszté si és Urbanisztikai Kft., -mint 
közrem őködı szervezet- munkatársai valamit a beruházásban közr emőködı 
partnerek. 
 
Ünnepélyes keretek között, közös emléklap aláírásával kezdıdött tegnap az a projektindító 
rendezvény, melyet követıen kezdetét veheti Bátaszék jelentıs beruházás sorozata. 
 
A rendezvényre elfogadta a meghívást Varga Zoltán Önkormányzati miniszter is, aki 
beszédében méltatta a régió kiemelkedı uniós pályázati munkáját, hiszen ahogy mondta, 25 
támogatási szerzıdést mintegy 20 milliárd forint értékben sikerült megkötni az elmúlt 
idıszakban ebben a térségben.   
Az országban egyébként 325 projekt rendelkezik aláírt szerzıdéssel (iskolafelújítás), ık 
összesen több mint 93 milliárd forintból gazdálkodhatnak majd. 231 esetben már 
megkezdték a munkálatokat, sıt 43 helyszínen már a mőszaki átadás is megtörtént. 
 
Bognár Jenı polgármester is köszöntötte az egybegyőlteket és nagy örömét fejezte ki a 
beruházás megindulásával kapcsolatban. Jelentıs elırelépés ez Bátaszék számára, hiszen 
a most kezdıdı rekonstrukcióval a város legjelentısebb és legnagyobb integrált intézménye 
újulhat meg. A város elsı embere büszke arra a mintegy egy milliárd forintos támogatásra, 
melyet Bátaszék sikeres uniós pályázatai nyomán a közelmúltban elnyert. 
 
A vendégeket az iskola udvarán a mővészeti tagozat lelkes diákjai fogadták, néptánc 
bemutatóval, verssel és a fúvószenekar elıadásával megköszönve a lehetıséget, hogy 
hamarosan új és modern környezetben fejlıdhetnek. 
 
A ma induló beruházás célja, Bátaszék, Alsónyék, Pörböly integrációjával, szakmai 
együttmőködésben Mórágy, Báta és Bátaapáti településekkel modern, integrált intézmény 
kialakítása amely a bölcsıdétıl az érettségiig biztosítja a színvonalas nevelést és oktatást. 
A munkák 6 helyszínen zajlanak majd, 3 szakmai együttmőködı kerül bevonásra s 
végeredményként 1200 gyermek számára biztosítja a közoktatáshoz való egyenlı esélyő 
hozzáférést. Projekt megvalósítására az önkormányzat 996.697.235 forintot nyert, a munkák 
alatt továbbra is a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft –mint 
közremőködı szervezet- munkatársai nyújtanak segítséget. 
 
A fejlesztés keretében a Városi Óvoda Bátaszék 3 óvoda telephelyeit egy épületbe vonják 
össze, s így egy 10 csoportos nevelı intézetet alakítanak ki a legkisebbek számára. A 
Perczel úti megüresedı oviba a felújításokat követıen a bölcsıdések költözhetnek. 
 



Az Általános Iskola főtésének, nyílászáróinak, iskolakonyhájának rekonstrukciójára is sor 
kerül. Az épülı új épületszárnyban kapnak majd helyet az aula, általános-, ének-zenei- 
egyéni, és csoportos tanítását szolgáló tantermek, humán szaktanterem, és a könyvtár.  
A felújításra égetı szükség van, hiszen a régi épület balesetveszélyes, az elektromos 
hálózat állapota katasztrofális, a tetıszerkezet és a belsı nyílászárók cseréje sem várhat 
tovább, alaposan indokolt tehát a méltányos oktatási környezet megteremtése itt is. A 
fejlesztés különösen fontos az intézmény mikrotérségi központi szerepében rejlı 
lehetıségek miatt.   
 
A gimnázium modern főtés rendszert kap és kicserélik az elavult nyílászárókat. A régi 
tornaterem helyén osztályterem és elıadóterem kerül kialakításra. A z épületbıvítéssel 200-
250 fı befogadására alkalmas térrel nı az intézmény alapterülete itt kap helyet a melegítı 
konyha és a vizesblokk.  
 
A pörbölyi óvoda jelenlegi épülete is bıvítésre és felújításra szorul. Az átalakított óvodarész 
csoportszobát, gyermeköltözıt és mosdót, elkülönítı- és egyéni fejlesztı szobát, nevelıi 
szobát, felnıtt vizesblokkot kap majd a tervek szerint. Sor kerül az épület tetıfelújítására, 
hıszigetelésére, burkolatok felújítására de a fızıkonyha rekonstrukciójára is.  
 
Alsónyéken az ovisok egyéni fejlesztı helyiségeket és új mosdót kapnak, de hamarosan 
külön bejáratú melegítı konyha, mosogató, hulladéktároló segíti az ıket nevelı felnıttek 
munkáját. A beruházás során megvalósul a nyílászárók cseréje, a tetı, és padlóburkolatok, 
víz, gáz, elektromos ellátás felújítása.  
 
Mind a pörbölyi mind pedig a Városi ovira illetve bátaszéki bölcsire jellemzı, hogy játékai, 
fejlesztı eszközei elavultak, az épületek korszerőtlenek, s a helyhiány, a demográfiai 
változásokat figyelembe véve a jövıben még nagyobb gondot fog okozni. 
 
A felújításokkal egy idıben mindegyik intézményben akadálymentesítenek, illetve tovább 
folytatják a környezetvédelemre történı nevelést is. Eddig is szelektíven győjtötték a 
hulladékot és a szárazelemeket, de az iskolában a mostani beruházás végeztével már a 
melegvizet is környezetbarát technológiával, napkollektorok segítségével állítják elı. 
 
Az integrált intézmény óvodai, általános- és középiskolai, alapfokú mővészetoktatási 
intézményegységbıl épül fel, valamint bölcsıdei és pedagógiai szakszolgálati feladatokat lát 
el. Bátszéken bölcsıdei, Bátaszéken, Pörbölyön, Alsónyéken óvodai, Pörbölyön általános 
iskola alsó tagozat, Bátaszéken általános iskolai, középiskolai, mővészetoktatási és 
pedagógiai szakszolgálati ellátást biztosít. 
Az integrációt visszautasító partnerek közül szakmai együttmőködést alakítanak ki Báta, 
Bátaapáti óvodáival és általános iskoláival, az alábbi területeken: óvoda-iskola átmenet 
erısítés, nemzetiségi nevelés kiterjesztése, logopédiai szakszolgáltatás, gyógytestnevelés, 
de a kis óraszámú tantárgyakat is közös pedagógusokkal oktatják majd, illetve együttesen 
oldják meg a helyettesítéseket is. 
 
A projekt célja az óvodás korúak számára olyan környezet kialakítása, mely a XXI. századi 
elvárásoknak is megfelel, nevelési igényeikhez leginkább alkalmazkodik illetve kevés 
utazással is megközelíthetı. 
Az iskoláskörőekkel kapcsolatban elsıdleges szempont az oktatási színvonal emelése 
illetve, hogy az iskolabuszokkal ık is gyorsan és könnyen eljuthassanak az intézménybe. Az 
önkormányzat ugyanakkor fontosnak tartja, hogy megoldódjon a diákok – kötelezı oktatáson 
kívüli – délutáni foglalkoztatása, fejlesztése is. 
A gimnázium szintén a magas oktatási színvonalat, a tanítást segítı modern eszközök 
beszerzését tőzte céljául. A multimédiás oktatás feltételeinek és eszközrendszerének 
kialakításával és fejlesztésével már a XXI századi elvárásoknak is meg fog felelni a II Géza 
gimnázium.  



 
 
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretében a 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közremőködı 
szervezet segítségével valósulhat meg. 
 
 
 


