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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA FEJLESZTÉSE  
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007 

Több, mint 38 millió forintos pályázati támogatás eredményeképpen a gyermekek számára 
kialakított tornaszobával bővülhetett a Csillagfény Óvoda.  

A fejlesztés átfogó célja a kerekharaszti Csillagfény Óvodában a hatékony Óvodai nevelés 
infrastrukturális feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása 
a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és 
szellemi fejlődését. A fejlesztés konkrét célja a szakmai igényeknek megfelelően a Csillagfény 
Óvoda kibővítése, mely fejlesztés során az Óvoda épületéhez új tornaszoba kialakítása valósult 
meg. A bővítményben a tornaterem és a funkcióhoz kapcsolódó szertár kapott helyet, közvetlen 
kertkapcsolattal.  
A bővítmény az épület keleti homlokzatához egy kis nyaktaggal csatlakozik. Az egyszerű 
tömegformálású bővítmény a meglévő épülethez igazodva magastetős kialakítással készült el, az 
összekötést biztosító nyaktag pedig lapostetős fedéssel.  
A jelenlegi Óvodai épület csoportszobái csak létszámnak megfelelő alapterületűek. A gyermekek 
mindennapi mozgását illetve a kötelező mozgásos tevékenységeket tornaszoba hiányában csak 
nagyon nehezen lehetett kivitelezni, mivel a csoportszobák alapterülete a gyermekek 
mozgásigényének a kielégítéséhez szűkös. A tornaszoba elsősorban a gyermekek 
mozgásigényének kielégítését tudja segíteni, a mozgásos játékok kötelező Óvodai tevékenységek 
végzésének helyszínét is biztosítani tudja, valamint a gyermekek láb és tartásjavításának is teret tud 
adni. A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztése szintén a tornaszobában valósítható 
meg. A fenti fő tevékenységen kívül az Óvodai ünnepélyek megtartásának helyszíne is lehet a 
jövőben (anyák napja, évzáró, gyermeknap). 
Az Önkormányzat a meglévő óvoda épület energetikai felújítását a TOP-3.2.1-15 pályázat keretében 
valósította meg, mely felújítás a jelen pályázatban tervezett bővítést megelőzően készült el, és amely 
fizikailag, pénzügyileg elhatárolt a jelen pályázat keretében megvalósult fejlesztéstől. A bővítmény 
határoló szerkezeteinek kialakítása a 7/2006 TNM rendelet szerinti követelményeknek megfelelő 
hőszigetelő képességű szerkezetekkel történt meg. A fejlesztés során projektarányos 
akadálymentesítés történt.  
A pályázatban megfogalmazott célok illeszkednek a pályázati felhívás fő céljához, amely a 
kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése. A projekt hozzájárul a 
gyermekek és a szülők elégedettségéhez; a szülők szívesen adják be a gyermekeket egy 
funkcionálisan gazdagabb, esztétikusabb, eszközökkel, játékokkal jobban felszerelt környezetben, 
mindez támogatja a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését.  

Támogatás összege:  38.216.242 Ft  
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