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A bölcsődéről, óvodákról és iskolákról 

Abonyban a gyermeklétszámok alakulása miatt valamennyi intézményükben a kihasználtság 

maximális. Annak ellenére, hogy a születések száma várhatóan az idén először jelentős 

mértékben csökken (évi 180-ről 160 alá), a bölcsődében és az óvodákban nagy az igény 

férőhelybővítésre, sok gyermek van várólistán.  

Az elmúlt évben a Tószegi úti Szivárvány Óvodában a bölcsődei férőhelyek számát plusz  egy 

csoportszoba kialakításával bővítettük, így a bölcsődei férőhelyek száma 12-ről 24-re 

emelkedett, de várhatóan egyre több munkahellyel rendelkező anyuka kényszerül arra, hogy 

gyermekét 2 éves korban bölcsődében helyezze el. A képviselő-testület a múlt heti ülésén 

döntött arról, hogy a Pingvines Óvoda mellé építendő 40 férőhelyes új bölcsődére 

pályázatot nyújt be. Terveink szerint az intézmény hosszútávon mind bölcsődei, mind óvodai 

csoportok elhelyezésére alkalmas lesz, és az óvodák túlterheltsége is csökkenni fog. 

Hamarosan megkezdődik a Szivárvány Óvoda  bölcsődei részében a vizesblokk felújítása. A 

Gyöngyszemek Óvoda részére pályázati pénzből új játszóteret építettünk a Köztársaság 

úton. (6,7 millió Ft) Mindhárom óvodában családias légkörben, magas színvonalú oktatás 

folyik. Korszerűsítésük terén sok tennivalónk van még. 

Az általános iskolák felújítása nem halasztható tovább. Vártunk pályázati pénzekre, de eddig 

nem nyertünk. Annak ellenére, hogy még vannak folyamatban pályázataink 

(energiakorszerűsítés= nyílászárók cseréje, akadálymentesítés), a tetők cseréjét mindkét 

iskola régi épületszárnyán el kell végezni. Ezt önerőből kell megvalósítani. A Gyulai Iskola 

tetőcseréjére a kivitelező kiválasztására megkezdődött a közbeszerzési eljárás. Nagy gondot 

jelent a Somogyi iskola tanterem hiánya. A nyáron a Radák úti épületben szép ebédlő és 

tanterem került kialakításra, újjáépült a vizesblokk, a korábbi technika tanteremben is ismét 

tanítás lesz. A Református Egyháztól bérelt Kálvin úti két tantermet a szülők társadalmi 

munkában kifestették, felújították, az udvart rendbe tették. Itt szeretnék köszönetet 

mondani minden szülőnek és pedagógusnak, aki kétkezi munkájával vagy anyagi 

támogatásával hozzájárult ahhoz, hogy gyermekeink kulturált, tiszta környezetben 

kezdhetik a tanévet. Ugyanígy, szülői – tanári összefogással újították fel a Szolnoki úti 

iskolaotthonos tantermeket, illemhelyeket és udvart, valamint az Abonyi Lajos úti 

osztályokat. Valamennyi oktatási intézményben közmunkaprogram keretében megtörténtek 

a tisztasági meszelések. 

A Gimnázium statikai megerősítése, tetőcseréje és festés-mázolása szeptember 15-ig 

befejeződik. A fal- és padlóburkolatok cseréje, valamint a „gettó” csúfnévvel büszkélkedő 

udvari épületben levő tantermek felújítása anyagi okok és időhiány miatt a következő évre 



áthúzódik.  A tanítás ettől függetlenül időben megkezdődik. A felújítás összege bruttó 30 

millió Ft. 

A zeneiskola pincéjében lomtalanítás, vakolatjavítás és burkolást követően nagyon 

hangulatos tanterem került kialakításra. Így megoldódott az ütősök elhelyezése is. A 

zeneiskola évek óta várt, mert bizonytalan volt a jövője.  Bár új építésére egyelőre nincs 

lehetőségünk, és a pénzügyi nehézségek miatt a tanulói létszámot is 315 főben korlátoznunk 

kellett, megtartottuk az intézményt, működtetjük és az idén 30 év után valamennyi 

tantermet az igazgatónő kitapétáztatott, kifestetett. A környezetét társadalmi összefogással 

parkosították. Rendezett, tiszta, a lehetőségekhez képest igényes környezet várja a diákokat. 

Köszönet érte! 

A város nehéz gazdasági helyzete megkövetelt a működtetésben ésszerűsítéseket, de 

tömeges pedagógus elbocsátásokra nálunk nem került sor. Megtartottuk a speciális képzést 

biztosító Montágh Imre Általános Iskolát, a Zeneiskolát, a Gimnáziumot, az általános 

iskoláinkban az emelt óraszámú tagozatokat, a testnevelés, a zene és táncművészeti, a 

matematika-informatikai tagozatokat, az iskolaotthonos oktatást. Valamennyi intézményt 

izgalommal töltötte el az igazgató választás. Köszönöm az újonnan megválasztott vezetők 

aktivitását. Úgy gondolom, hogy feszültségtől mentes, nyugodt tanévet kezdhetünk 

valamennyi intézményben. Eredményes tanévet kívánok minden diáknak, pedagógusnak és 

szülőnek! 

Abony, 2009-08-30                                                             (folytatás következik) 


