
Költöznek a bölcsıdések és az óvodások is 

Szentes - Június derekán a Klauzál utcai óvoda épületébe költözik a szentesi 
bölcsıde, mert megkezdıdik az intézmény felújítása és bıvítése. 

Mozgalmas félév vár a szentesi kisgyermekes 
családokra, mielıtt újra birtokba vehetik a város 
felújított és kibıvített bölcsıdéjét. A kivitelezési 
munkálatok június derekán kezdıdnek: négy új 
csoportszobát és hozzájuk tartozó játszóudvarokat 
építenek, a régi épülettömb tetejét felújítják, 
korszerősítik a főtési rendszert, lecserélik a 
burkolatokat, sószobát alakítanak ki, illetve az 
akadálymentesítést is megoldják abból a 178 milliós 
uniós támogatásból, amit az intézmény 
kapacitásbıvítésére nyert az önkormányzat. A 
megítélt összeg a költségek 90 százalékát fedezi, a 
többit önerıként teszi hozzá a város. A tervek szerint 6 gondozóval és 2 technikai 
munkatárssal bıvül majd a dolgozói létszám, a férıhelyek száma pedig 70-rıl 100-ra 
nı.  
 
– Június 15-éig maradunk a Vásárhelyi úton, 16-án átköltözünk a számunkra kiürített 
Klauzál utcai óvoda épületébe, és 17-étıl már oda várjuk a bölcsiseket – mondta 
lapunknak Csendes-Merza Ágnes. Az igazgatónı hozzátette, a központi konyhán a 
bölcsıde szakácsai fıznek majd a kicsikre, akiket 4 teremben helyeznek el, 25–30 fıs 
csoportok kerülnek egy helyiségbe. Az átmeneti idıszak az elızetes ütemterv szerint 
november végéig tart – ha jól haladnak a kivitelezık, már decemberben 
visszaköltözhet a bölcsıde az eredeti helyére.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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Ahhoz viszont, hogy a váltás gördülékenyen menjen végbe, a Klauzál utcai óvodát át 
kell költöztetni a korábban megszüntetésre ítélt Kossuth utcai óvoda épületébe. 
Ternainé Fodor Mariann, a szentesi óvodák vezetıje érdeklıdésünkre elmondta: 
június 13-án, vasárnap pakolnak át az új helyre, és 14-étıl már oda várják az 
ovisokat. Az új lakók beköltözése elıtt mindkét épületben tisztasági festést 
végeznek, és a világítótesteket is szembarát izzókra cserélik. Arról még nem született 
döntés, hogy a bölcsıde korszerősítésének végeztével, 2010 végén visszaköltözik-e az 
óvoda a Klauzál utcába, vagy a tanév végéig a Kossuth utcán maradnak.  

Mozgalmas félév vár a szentesi kisgyermekes családokra.  
A szerzı felvétele
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