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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BÖLCSŐDÉK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE EGERBEN

Megújult a Cecey Éva Bölcsőde is.

Befejeződtek  a felújítási  munkálatok a Cecey Éva Bölcsődében.  A beruházást  Eger Megyei  Jogú

Város  Önkormányzata  az  Új  Széchenyi  Terv  Észak-Magyarországi  Operatív  Programja  keretében

ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0001  azonosítószámon,  a  „Bölcsődék  infrastrukturális  fejlesztése  Egerben”

elnevezésű projekt részeként valósította meg, összesen bruttó 348 595 566 Ft összegű támogatással.

A komplex,  három bölcsődei  intézmény felújítását  magába foglaló projekt  részeként az év elején vették

birtokba a gyermekek a megújult  Montessori  Bölcsődét,  a Semmelweis Ignác Bölcsődét pedig tavasszal

újították  fel.  A  harmadik  érintett  intézmény,  a  Cecey  Éva  Bölcsőde  felújítása  révén  korszerű,

energiatakarékos és családbarát intézmény jött létre, 52 megújult férőhellyel. A kivitelezési munkálatok 2015.

júniusában kezdődtek meg, a munkaterületet 2015. 06. 09-én kapta meg a vállalkozó. Az intézmény 1968-as

megépítése óta csupán kisebb átalakítások voltak, most a szükséges korszerűsítést, felújítást végezték el a

projektben  rendelkezésre  álló  forrásból,  melyet  Eger  Önkormányzata  40  millió  forint  többlet  önerővel

egészített ki.

A hőszigetelt, teljesen akadálymentesített épületben megújult az udvar és kültéri játszóeszközökkel bővült a

játszótér. Az épületben a mozgáskorlátozottak számára kialakított közlekedők, ajtók, WC-mosdó, megfelelő

magasságú villanykapcsolók, rámpák, akadálymentes küszöb, speciális padlóburkolatok és jelzőrendszerek,

falfestés  és  táblás  jelzőrendszer  is  segíti  a  tájékozódást.  Korszerű  beléptető-rendszert  telepítettek  a

bejáratokhoz,  míg  a  főzőkonyhát  modern  légtechnikai  rendszer  szolgálja  ki.  Innovatív  megoldásként  a

bölcsődei csoportszobákban sófalakat alakítottak ki,  így lehetőség nyílik a sóterápia kedvező hatásainak

alkalmazására. Ennek előnye, hogy a sórögöknek köszönhetően folyamatosan tiszta, szinte csíramentes

mikroklíma alakul ki. A megújult teraszon a gyermekek udvari altatására is mód lesz, mely kiválóan alkalmas

az immunrendszer erősítésére.

A fejlesztéssel teljesen akadálymentes környezet jött létre, amely nem csupán a babakocsival közlekedők és

az idősek, hanem a fogyatékkal élők számára is kedvező, a létesítmények használata során kiszámítható,

értelmezhető és érzékelhető hozzáférést biztosít.

Az elnyert uniós forrást a Montessori Bölcsőde fejlesztésénél Eger Önkormányzata csaknem 28 millió, a

Semmelweis  Ignác  Bölcsődében  végzett  beruházásnál  több  mint  16  millió  forinttal  egészítette  ki.  A

beruházások eredményeként Egerben javultak a bölcsődék ellátási, minőségi feltételei és nőtt az elérhető

intézményi  férőhelyek  száma  is:  a  Gyermekjóléti  és  Bölcsődei  Igazgatóság  Montessori  Bölcsődéje  78

férőhellyel, a Semmelweis Bölcsőde 82, míg a Cecey Bölcsőde 52 férőhellyel újult meg.


