
Beszámoló a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2021-re a Márkói Német Nemzetiségi

Óvoda számára nyújtott kazánház műszaki felújítására, valamint egy tetőtéri

csoportszoba és kiszolgáló helyiségei berendezésének finanszírozásáról

A 2020-ban a Márkói Német Nemzetiségi Óvodában megvalósult tetőtér beépítés

eredményeként, két csoportszobával, melegítőkonyhával, két irodával, orvosi szobával,

nevelői szobával, felnőttek és gyermekek számára kialakított öltöző helyiségekkel,

személyzeti mosdóval és raktárral bővült óvodánk. A pályázati forrást egy csoportszoba, az

óvodatitkári iroda, a gyermek és a felnőtt öltözők, valamint raktár berendezésére fordítottuk.

A csoportszoba berendezésénél igyekeztünk népi motívumok megjelenítésével hangsúlyozni a

nemzetiségi jelleget. A tetősík alatti tárolószekrények a csoportszoba teljes hosszán végig

vonulnak. Szerepjátékokhoz a babakonyha nélkülözhetetlen kelléktárat biztosít. Ennek

kialakításához egy díszített “féltető” és két lezáró elem tartozik.

A gyermek öltözőbe egyedi, a csoportszobák színeihez alkalmazkodó öltözőszekrények

készültek, melyek 60 gyermek kényelmes elhelyezését biztosítják.

A felnőtt öltözőbe és raktárba beépített szekrények készültek, amelyek számos óvodai

eszköznek biztosítanak megfelelő tárolási lehetőséget. Ugyanebbe a helyiségbe készült 2db

nyolc felnőtt számára helyet kínáló öltözőszekrény.

Az óvoda titkári iroda még kihasználatlan, mivel óvodánk még nem érte el a 100 fős

gyermeklétszámot (jelenleg 96 főt számlál), de bízunk benne, hogy 2022 szeptemberétől

lehetőségünk adódik óvodatitkár alkalmazására is. Erre az esetre készíttettük el az

óvodatitkári iroda berendezését.

Az új tetőtéri óvodarész ezzel a beruházással gyakorlatilag 90%-os készültségi szinten várja

az óvodás korosztályt. Befogadóképességét Spekhardt Csaba egyéni vállalkozó és Dezső

Zoltán szintén egyéni vállalkozó asztalosok által készített bútorokkal megnöveltük.

A tetőtér bővítése következtében csaknem megduplázódott az óvoda fűtendő területe. A

központi kazánház műszaki felújítása, kapacitásbővítése az óvoda megfelelő téli



hőmérsékletének biztosításához halaszthatatlan feladat volt. Nagy teljesítményű szivattyúk,

szelepek, csapok kerültek beépítésre. Bővítésre kerülnek a kiegyenlítő tartályok, ami által

növekszik a fűtésrendszer melegvíz kapacitása. A felújítás eredményeként az óvoda egész

területén, valamennyi helyiségben egyenletes hőmérsékletet tudunk biztosítani a legnagyobb

hidegben is. A fűtésrendszer korszerűsítését Farkas Kálmán egyéni vállalkozó végezte.
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