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BEFEJEZİDÖTT A BELVÁROSI BÖLCSİDE FELÚJÍTÁSA
2013. 09. 11.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a DAOP-4.1.3/B-11-20120002 számú, „A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsıde fejlesztése és
férıhelybıvítése Békéscsabán” címmel benyújtott pályázata kapcsán 150
millió forint támogatásban részesült. A több mint 165 millió forint teljes
költségvetéső projekt keretében a bölcsıdei épületeket részlegesen
felújítják, fejlesztik az infrastrukturális feltételeiket, s az eddigi 156-ról 196ra növelik a férıhelyek számát. A Pásztor utcai bölcsıde felújítási munkálatai
már korábban befejezıdtek, a Belvárosi bölcsıde felújítása pedig augusztus
végére valósult meg.
A Pásztor utcai 8. számú bölcsıde részleges átalakítási és felújítási munkálataival
2012 augusztusában elkezdıdött a fejlesztés, amelynek eredményeként a bölcsıde a
jelenlegi 60 férıhelyrıl 74 férıhelyes intézménnyé bıvült egy csoportszoba
kialakításával.
A fejlesztés folytatásaként a Belvárosi bölcsıde (Wlassics sétány 4.) 96 férıhelyrıl
122 férıhelyes intézménnyé bıvült két csoportszoba kialakításával. Az épület 1985ben épült, az épület átfogó korszerősítésére azóta nem került sor.
A kivitelezés befejezése után megrendezett projektzáró tájékoztatón a hármas számú
bölcsıdében Kiss Tibor alpolgármester, Bogár Éva projektmenedzser, az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény vezetıje és dr. Fábián Ágnes tanácsnok számolt be a
beruházás részleteirıl. Az alpolgármester elmondta, hogy a fejlesztés révén új
környezettel, huszonegyedik századi, méltó körülményekkel várják a bölcsıdék a
gyermekeket. – Unokám által tapasztalatból is tudom, hogy itt nagyon hamar
beilleszkednek, és otthon érzik magukat a kicsik. – mesélte Kiss Tibor.
Bogár Éva kiemelte, hogy az itt dolgozók hivatásuknak tekintik munkájukat. A
városban három önkormányzati fenntartású és egy nonprofit vállalkozói keretek között
mőködtetett bölcsıdébe járhatnak a kicsik. Békéscsabán 1400–1500 bölcsıdés korú
gyermek él, akiknek egy része otthon marad szüleikkel, de az utóbbi években egyre
gyakoribb, hogy a három év alatti gyermekek szülei visszamennek dolgozni, így lépett
fel az igény a létszámbıvítésre – mondta a projekt vezetıje.
Dr. Fábián Ágnes megköszönte a pályázatban és a kivitelezésben résztvevıknek az
állhatatos munkát, és azt is elárulta, hogy a pályázat elsı körben nem nyert, de az
intézmény, és a hivatal munkatársai, képviselıi kitartottak, így siker koronázta
erıfeszítéseiket.
A fejlesztés során átépítésre és felújításra került a konyha, öt gyermekvizesblokk, a
meglévı épületen belül két, összesen 26 férıhelyes csoportszoba került kialakításra, a
korszerőtlen régi acélszerkezető felülvilágítók kicserélésre kerültek korszerő, mőanyag
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felülvilágító kupolákra. A bölcsıde bejárata elıtt az akadálymentes megközelítéshez új
rámpa épült, komplex akadálymentesített bejárat és mozgássérültek részére WC blokk
került kialakításra. Megvalósult a régi gazdaságtalan, korszerőtlen kazánok cseréje, a
főtési rendszer rekonstrukciója, napkollektoros használati melegvíz rendszer került
kiépítésre. A felújítás elıtt a szomszédos óvoda főtés és melegvíz ellátása is a
bölcsıde épületében lévı kazánról, távvezetékeken keresztül történt, a felújítással a
két intézmény gépészetileg teljesen külön lett választva. Az épület külsı felújítása
során sor került a bölcsıdei homlokzati nyílászárók részleges cseréjére, a lapostetı és
a homlokzat utólagos hıszigetelésére is, amely így már megfelel a jelenleg hatályban
lévı hıtechnikai elıírásoknak. A férıhelybıvítést követı létszámnövekedés miatt
nélkülözhetetlenné vált az új eszközök beszerzése. A megnyíló csoportszobákban a
gyermekek gondozásához bútorok és szınyegek kerültek beszerzésre, a konyhában a
megnövekedett létszámnak megfelelı evıeszközök, konyhai gépek és berendezések
(egy nagyteljesítményő elektromos sütı, két új villanytőzhely, multifunkciós konyhai
kisgépek), a mosoda mőködéséhez egy új mosógép került beszerzésre és
beüzemelésre. A bölcsıde külsı játszó udvarán a 850 m2 nagyságú burkolt terasz
teljes felújítása, új burkolattal történı ellátása is megvalósult.
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