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Megkapta a szükséges engedé
lyeket, így ezen a héten megnyit
hatta kapuit az Aradi utcai böl
csőde új szárnya. A kibővített, 
teljes egészében felújított intéz
ménybe 128 kisgyermek járhat 
ezentúl.

Az Aradi utcai bölcsődé
ben húsz év óta nem történt 
nagyobb átalakítás, állapota az 
elmúlt évtizedekben jelentős 
mértékben leromlott – olyannyi
ra, hogy az ÁNTSZ kilátásba 
helyezte a bölcsőde bezárását, 
amennyiben nem indulnak meg 
a felújítási munkálatok. Mivel 
az önkormányzatnak nem sike
rült pályázati pénzt szereznie 
az átalakítás finanszírozásához, 
saját erőből, több mint három
százmillió forintból fedezte a 
csaknem egy éven át tartó mun
kálatok költségeit. 

Az újonnan átadott intéz
ményre rá sem ismernének 
azok a szülők, akik még a régi, 
málladozó falú épületbe vitték a 
kisgyermeküket nap mint nap: 
a bölcsőde nemcsak egy négy 
csoportszobát – azaz két gon
dozási egységet – és a hozzájuk 
tartozó kiszolgálóhelyiségeket 
magában foglaló új szárnnyal 
gazdagodott, hanem kívülbelül 

megújult, a játszóudvarokat, a 
bútorzatot és a játékokat is bele
értve. 

Minderről meggyőződhettek 
az új szárnyba felvett gyerme
kek szülei is, akiket a bölcsőde 
vezetője, Oravszki Ibolya kala
uzolt végig az épületen múlt 
szerdán, a városvezetés és a 
sajtó jelenlétében. Tágas, vilá
gos szobák és folyosók, gyer
mekbarát mellékhelyiségek vár
ják a legkisebbeket, akikre mos
tantól helyben főznek a meg
újult konyhában. Mint Oravszki 
Ibolya elmondta, a heti étrendet 
dietetikus segítségével állít
ják össze, és mód van arra is, 
hogy az ételallergiás gyermekek 
külön menüt kapjanak.

Az új szárnyba felvettek szü
lei részére ezen a hétfőn tar
tották az első szülői értekezle
tet – erre az eseményre a múlt 
szerdai bejáráson invitálta meg 
a szülőket Grátzer Mihályné, 
a Szociális Gondozó Központ 
vezetője. A szülők az értekezle
ten ismerkedhettek meg a gon
dozónőkkel is – többen újonnan 
kezdik itt a munkát, hiszen az 
intézmény bővülésével a dolgo
zói létszámot is emelni kellett. 
A korábban is itt dolgozó gon

dozónőknek Oravszki Ibolya 
mondott köszönetet az építke
zés ideje alatt nyújtott helyt
állásukért, türelmükért, hiszen 
az intézmény a régi gyermek
létszámmal az átalakítás alatt is 
mûködött. 

– A szülőknek is szeretném 
megköszönni mind a türelmet, 
mind az általuk nyújtott segít
séget – tette hozzá a bölcsőde 
vezetője, aki elmondta azt is: 
szakmai programjuk az új épü
let nyújtotta többletlehetősé
geknek köszönhetően bővülni 
fog, ez azonban még további 
egyeztetések függvénye.

T. Mészáros András polgár
mester a jövőben tervezett intéz
ményfejlesztésekről beszélt a 
bölcsődei bejáráson.

– Az elmúlt években nem 
bővültek a bölcsődei férőhelyek, 
csupán a mostani átalakítással, 
pedig a kisgyermekes csalá
dok száma folyamatosan nő a 
városban. Szándékaink szerint 
a következő években folytatjuk 
az intézményfejlesztést, ami 
egyrészt a bölcsődei és óvodai 
férőhelyek számának növelésé
ben, másrészt az általános és 
középiskolák tekintetében is 
megnyilvánul majd. Nagyon 
fontosnak tartjuk a középfokú 
oktatás bővítését, hogy a tizen
éveseknek ne kelljen a fővárosi 
gimnáziumokba, szakközép
iskolákba utazniuk nap mint 
nap – hangsúlyozta T. Mészáros 
András. 

Segesdi János alpolgármester 
lapunknak hozzáfûzte: szeret
nék megépíteni a Darukezelő 
utcai óvodát is, amelyet a város
vezetés már több éve tervez – a 
megvalósításra szánt összeget 
azonban a bölcsőde átalakításá
ra kellett fordítani. 

Az új intézményt látva nem 
kétséges: megérte a befektetés. 
Mi sem igazolja ezt jobban, 
mint hogy a bejáráson alig tud
tak elszakadni a kerti játékoktól 
a bölcsődével ismerkedő gye
rekek… 

 Ádám Katalin

Kívül-belül megújult a bezárással fenyegetett épület 

Megnyílt a bölcsõde  

új szárnya
Megnyitotta kapuit az Aradi utcai bölcsõde új szárnya, így immár 128 kisgyermek 
járhat a felújított, kibõvített intézménybe. A bölcsõde átalakítását az önkormányzat 
önerõbõl, mintegy 300 millió forintból finanszírozta. T. Mészáros András polgár-
mester a múlt heti bejáráson elmondta: az intézményfejlesztéseket, a bölcsõdei és 
óvodai férõhely-növeléseket továbbra is folytatni szeretnék.

A gyerekek már a bölcsõdei bejáráson birtokba vették az újonnan kialakított játszóudvarokat
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Az új, 21. századi betegellátás 
feltételeit megteremtõ járóbe
tegszakellátó központ munká
latai az elmúlt idõszakban is 
a tervezett ütemben haladtak. 
Az új épületben megkezdõdtek 
a gépészeti, burkolási mun
kák, illetve a külsõ homlok
zati burkolatelemek is folya
matosan készülnek. A belsõ 
szakipari munkák során az 
intézményben valamennyi 
nyílászárót elhelyezték. 
Szeptemberben sikeresen lezá
rultak a korszerû orvostech
nológiai gépmûszerek beszál
lítására vonatkozó közbeszer
zési eljárások is, melyeknek 
köszönhetõen hat beszállítóval 
történt szerzõdéskötés, vala
mint az informatikai eszkö
zök beszerzése is sikeresen 
befejezõdött. További jó hír, 
hogy a beruházás körül októ

berben tovább gyorsulnak az 
események, a tervek szerint 
a technikai próbaüzem már 
novemberben beindul.

Az új szakellátó központ vár
hatóan 2011 januárjában nyitja 
meg kapuit. A minden igényt 
kielégítõ korszerû intézmény
ben a hagyományos szakorvosi 
ellátási formák mellett helyet 
kap majd egy modern egynapos 
sebészeti részleg is, valamint 
egy mozgásszervi rehabilitáci
ós nappali kórház, valamint a 
kúraszerû ellátásokat biztosító 
infrastruktúra is. Az eszköz
park digitalizációja jelentõs 

elõrelépést biztosít majd a 
gasztroenterológia, a radiológia 
és a diagnosztika területén, a 
betegellátást szolgáló informa
tikai háttér fejlesztésével pedig 
megnyílik a lehetõség a tele
medicina, az integrált vezetõi 
irányítási és elektronikus adat
szolgáltató rendszer, valamint 
a korszerû betegirányítás rend
szer bevezetésére is. 

A bõvítéses rekonstrukció 
ideje alatt a szakrendelések 
zavartalanul mûködnek. A 
beruházás iránt érdeklõdõk 
a 0680200800 ingyenesen 
hívható zöld számon jut
nak további információhoz. 
Az információs telefonszám 
munkanapokon 8.00 és 16.00 
óra között hívható. A vonal 
munkatársai csak a beruhá
zást érintõ kérdésekben tud
nak felvilágosítást adni, ezért 
a betegellátással kapcsolatos 
kérdéseikkel kérjük, keressék 
bizalommal a szakrendelõ 
betegfelvételét. A fejlesztéssel 
kapcsolatos legfrissebb infor
mációk iránt érdeklõdõk szá
mára a www.szakrendeloerd.
hu projektszájt is folyamatos 
tájékoztatást nyújt. 

A járóbetegközpont kialakítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által kiírt KMOP-4.3.2-2008-0003 számú pályázat keretében 
biztosított 1 320 167 360 forintos támogatásból valósul meg. 
A 2010 decemberében elkészülő beruházás során az intéz-
mény egynapos sebészettel, egy új mozgásszervi rehabilitációs 
nappali kórházzal bővül, megújul a kúraszerű ellátások inf-
rastruktúrája, és az orvosi eszközpark. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség képviseletében a projekt során a Strukturális Alapok 
Programiroda jár el közreműködő szervezetként, a kivitele-
zési munkákat pedig a Progress-B ‘90 Zrt. végzi. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Terv szerint haladnak a munkálatok

Aki az egészségre épít,  
a jövõrõl gondoskodik 

A VIRÁGZÓ 
KERTVÁROSÉRT!

KÖSZÖNJÜK
A BIZALMAT!

A fajátékok és a homokozók azonnal megteltek gyerekekkel a szeptember 
végi bölcsõdei bejáráson


