Megújul a Közép utcai óvoda
Újabb óvodában, a Közép utcai intézményben zajlik energetikai korszerűsítés. Kulcskérdés, hogy
modern körülmények között tölthessék mindennapjaikat a debreceni óvodások – fogalmazott a
felújításról szóló tájékoztatóján Orosz Ibolya Aurélia, a városrész önkormányzati képviselője.
A debreceni önkormányzat a fenntartásában működő 33 óvodai intézmény több mint felét felújítja fel
az Új Főnix Terv keretében. Négy intézményben már végeztek a korszerűsítéssel, jelenleg nyolc
intézményben zajlik a munka, köztük a Közép utcai óvodában.
- A Közép utcai óvodában 8 csoportszobában összesen 183 kisgyermek neveléséről gondoskodunk,
közülük 12-en sajátos nevelési igényűek. Ezért különösen fontos, hogy az intézmény megújuljon.
Modern környezetben tudunk a gyermekeknek minden feltételt biztosítani az egészséges
fejlődésükhöz – mondta tájékoztatóján Orosz Ibolya Aurélia, a városrész önkormányzati képviselője.
Az energetikai felújítás a külső homlokzatok és a födém hőszigetelését, valamint annak
épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek korszerűsítését, akadálymenetes illemhely
kialakítását, hőszigetelt nyílászárók beépítését, talajszondás hőszivattyús fűtési rendszer kialakítását
és a 8 csoportszoba hővisszanyerős szellőztetésének megoldását jelenti.
A 125 millió forintos uniós támogatással készülő beruházás kivitelezési munkálatai nyár elején
kezdődtek. Jelenleg az energiahatékonyság elérése érdekében magas hőszigetelési követelményeket
is kielégítő műanyag nyílászárók beépítése és a tető hőszigetelése zajlik. A talajszondák furatai
elkészültek, az elektromos hálózat korszerűsítése folyamatos. A munkálatok várhatóan még idén
befejeződnek.
17 óvoda korszerűsítését és egy új óvoda építését vállaltuk az Új Főnix Tervben.
Elkészült négy intézmény korszerűsítése:
 Liget óvoda Bartók Béla úti telephelye,
 Liget óvoda Babits utcai telephelye,
 Nagyerdei óvoda,
 Boldogfalva óvoda Manninger utca telephelye.
Folyamatban van 8 intézmény felújítása:
 Alsójózsai Kerekerdő Óvoda,
 Ősz utcai Mosolyvirág óvoda,
 Gönczy Pál utca óvoda tornaszoba bővítése,

 Lehel utcai óvoda,
 Közép utcai óvoda,
 Boldogfalva utcai óvoda,
 Szivárvány óvoda,
 Jerikó utca 17. szám alatti óvoda
Előkészítése zajlik öt intézmény felújításának:
• Görgey utcai óvoda,
• Karácsony György utcai óvoda,
• Sinai Miklós utcai óvoda,
• Mosolyvirág óvoda kismacsi telephelye,
• Arany János óvoda.
Terveink között szerepel egy új óvoda építése a Tócóvölgyben.
- Debrecen gondoskodó város, amelynek jövőjét azok a gyermekek fogják garantálni, akik most
óvodáinkba járnak. Ezért stratégiai kérdés, hogy intézményeinket sorra felújítsuk – mondta Orosz
Ibolya Aurélia. Összességében 2,8 milliárd forintot költ óvodái korszerűsítésére a debreceni
önkormányzat.
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