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Épül a XXI. század iskolája
Az építkezés idején is helyben tanulhatnak a diákok
Ádám Katalin
Március végén elkezdődhet a Gárdonyi Géza Általános Iskola
újjáépítése – hangzott el azon a
lakossági fórumon, melyet a Tusculanum Településrészi Önkormányzat tartott február 18-án az iskola
felújításával kapcsolatos kérdésekről. A teltházas rendezvényen T.
Mészáros András polgármester,
Segesdi János alpolgármester, Mórás Zsolt önkormányzati képviselő, valamint a kivitelezőket képviselő szakemberek és az iskola
igazgatója válaszolt az érdeklődők
kérdéseire. T. Mészáros András
bevezetőjében elmondta: nemcsak
maga az épület, hanem a környezete is megújul – sportudvar, uszoda
létesül a kopár pályák helyén. Az
utóbbi felépítése mintegy kétszázkétszázötven millió forintba kerül;
a kétmedencés létesítményt nemcsak a tanulók, hanem a lakosság is
használhatja majd – hangsúlyozta a
polgármester, aki a jelenlévők
érdeklődésére elmondta: több
parkolót is terveznek, az iskola
melletti, forgalmas utakat pedig
felújítják, rendbe teszik. Mindezek
a munkálatok természetesen
kellemetlenséggel, zajjal, porral
járnak majd – tette hozzá T.
Mészáros András, aki a környék
lakóitól türelmet, a kellemetlenségek elviselését kérte.
A Gárdonyi Géza iskolában jelenleg négyszáz gyermek tanul. 2009
szeptemberétől – ez az újjáépítés
befejezésének határideje – már
750 tanuló járhat ide; ők a szellemi,
testi fejlődés minden lehetőségét
megkapják itt.
– Érden hétezer általános iskolás
korú fiatal él, ám csupán négyezer
tanul Érden, a többi gyermeket más
település iskoláiba íratják be szüleik.
Szeretnénk elérni, hogy minél több
érdi tanuló járjon iskoláinkba, ezért
az a célunk, hogy a többi általános

iskola is megújuljon – hangsúlyozta
T. Mészáros András, majd hozzátette:
az a körülbelül egymilliárd forint,
amit erre az intézményre költenek,
jelzi a szándékot, hogy az önkormányzat komolyan veszi az általános
iskolák megújulását.
– Reméljük, hogy a ciklus végére
nemcsak a Gárdonyi Géza iskola
átépítéséről, hanem más iskolákéról is beszámolhatunk – tette
hozzá.
Erdélyi János iskolaigazgató a
jelenlegi, nagyon rossz állapotokról, illetve az újjáépítés szükségességéről beszélt, aláhúzva:
nemcsak az épület, hanem a beren-

területű, huszonnégy tanterem,
több szertár és úgynevezett kiszolgálóegység kap benne helyet,
valamint egy nagy közösségi tér –
aula – is. Az iskola akadálymentes
lesz, így a mozgásukban korlátozottak is gond nélkül közlekedhetnek
a számukra kialakított lift, rámpák,
jelzőrendszer segítségével. Felújítják a csatornahálózatot, önállóvá
válik a fűtés, az energiafelhasználás
jelentős részét pedig napkollektorral oldják meg. Így a kibocsátott
égéstermék is jelentősen csökkenni fog – tette hozzá. Nemcsak az
iskolaépület, hanem az udvar is
megújul: a tereprendezés után

T. Mészáros András polgármester: Szeretnénk elérni, hogy minél több érdi
tanuló járjon iskoláinkba

dezés is XXI. századi lesz; nyelvi
labor, korszerű szertárak, digitális
táblák, elektronikai berendezések
állnak majd a diákok, tanárok rendelkezésére.
Mórás Zsolt önkormányzati képviselő afölötti örömét fejezte ki,
hogy a régi, nagyon rossz állapotú
iskola megújul, míg Völgyi Gábor,
az építkezés műszaki igazgatója
vázolta az új létesítmény és a jelenlegi közti különbségeket. Mint
mondta, a mostani, több épületes
megoldás helyett egy tömbben tanulhatnak majd a gyerekek. Az iskolaobjektum 4100 négyzetméter

parkosítják, illetve megfelelő térburkolattal látják el a területet.
A jelenlévő szülők jórészt arra
voltak kíváncsiak, hogyan oldják
meg, hogy az építkezés alatt a tanítás zavartalanul folyjék, rövidített
lesz-e a tanév, a diákokat át kell-e
helyezni ideiglenesen másik iskolába. A műszaki vezető hangsúlyozta: míg egyes részek bontása zajlik, a
diákok a még meglévő épületben
tanulhatnak, akár eltolt műszakban.
Az önkormányzat és az iskola
vezetése ígéretet tett arra, hogy a
szülőket folyamatosan tájékoztatni
fogják a munkálatok üteméről.

Aláírták a megállapodást
a Gárdonyi iskola fejlesztésérôl
Herdt Éva
A Közép-magyarországi régióban
óvoda és iskolakorszerűsítésre kiírt
pályázat nyerteseinek összesen 2,4
milliárd forint jutott az uniós forrásból. A terv keretében, első körben
ennyi pénzből újulhat meg a főváros
és még tizenhárom Pest megyei
település egy-egy oktatási intézménye – így az érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola komplex fejlesztése
is sorra kerül. A hamarosan megvalósuló korszerűsítésnek célja a
gyerekek minőségi oktatási körülményeinek megteremtése, valamint
a fejlesztésükre alkalmas és szükséges eszközök beszerzése.

Az érdi iskolában teljesen átalakul az
épület, valamint bővül öt tanteremmel – erről és a látványtervekről
beszámoltunk már lapunk egy
korábbi számában.
A 2009 szeptemberére megvalósuló
változások remélhetőleg hozzájárulnak majd ahhoz, hogy az érdi diákok
helyben járhassanak iskolába és
akarjanak is itt járni iskolába. A 250
millió forintos támogatás segítségével létrejöhet a huszonegyedik
század iskolája, ehhez, a megvalósuláshoz azonban nagyon fontos
volt a jól előkészített pályázat. Ezzel
az alapossággal könyvelhetett el sikert a budapesti XII. kerületi Tamási
Áron Általános Iskola és Német Két
Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium

is, amelynek felújítandó épületében
írták alá a támogatási szerződéseket
Bajnai Gordon önkormányzati és
területfejlesztési miniszter és az
érintett polgármesterek a február
28-án megtartott sajtótájékoztatón.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
regionális operatív programjainak
részeként bejelentették egy új
pályázati csomag elindítását is,
amelyben összesen 15,6 milliárd
forint fordítható szociális alapszolgáltatások, alapellátások fejlesztésére – mint ahogy eddig, az esélyegyenlőség, az energia- és környezettudatosság, az egészségre nevelés jegyében, és azért, hogy az
épületek mellett a szellem és a
módszerek is megújulhassanak.
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2008. március 7. – március 20.
Március 7. péntek
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.20 Érdi Panoráma
20.00 Filmklub – Életem, Afrika –
ismeretterjesztő
sorozat
XI–XII.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.

Március 14. péntek
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.25 Érdi Panoráma
19.50 Egyházi magazin
20.00 Filmklub – Életem, Afrika –
ismeretterjesztő sorozat IX-X.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.

Március 10. hétfő
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.25 Földközelben (új szám)
20.00 Híradó – ism.
20.10 Érdi Panoráma – ism.
20.40 Vitalitás – ism.
21.00 Mozgás – ism.
21.20 Földközelben – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.

Március 17. hétfő
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Vitalitás – új szám
20.00 Híradó – ism.
20.10 Érdi Panoráma – ism.
20.30 Mozgás – ism.
21.00 Vitalitás – ism.
21.20 Egyházi magazin – ism.
21.40 Földközelben – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.

Március 11. kedd
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.25 187 – megyei magazin
20.00 Híradó – ism.
20.10 Filmklub – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.

Március 18. kedd
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 187 – megyei magazin
20.00 Híradó – ism.
20.10 Filmklub – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.

Március 12. szerda
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Mozgás – sportmagazin
20.00 Híradó
20.10 NBII. Kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21.00 Mozgás – ism.
21.20 Egyházi magazin – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemözt – ism.

Március 19. szerda
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Mozgás
20.00 Híradó – ism.
20.10 Vitalitás – ism.
20.10. NBII. Kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21.10 Földközelben – ism.
21.30 Egyházi magazin – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.

Március 13. csütörtök
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Csillagszem – zenei műsor
20.00 Híradó – ism.
20.10 Mozgás – ism.
20.30 Földközelben – ism.
21.00 Vitalitás – ism.
21.20 187 – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.

Március 20. csütörtök
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Csillagszem – zenei műsor
20.00 Híradó – ism.
20.10 Mozgás – ism.
20.30 Földközelben – ism.
21.00 Vitalitás – ism.
21.20 187 – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.

Pest Megye
Önkormányzata

Jelentkezz Te is a
Pest Megyei Ki Mit Tud?”
”
vetélkedőre!
Érdi elôdöntô: 2008. április 19.
Szepes Gyula Művelődési Központ

A nyertesek lehetőséget kapnak a Pest Megyei „Ki Mit Tud?” döntőn
való fellépésre, és a megyében a legjobbak lehetnek az
alábbi kategóriában:
(a) komolyzene (b) modern tánc (c) könnyűzene
(d) népzene (e) népdal (f) néptánc
(g) társastánc (h) egyéb

Jelentkezési határidő:
2008. március 14.
A részletes felhívást keressétek a helyi iskolákban,
művelődési házban vagy a www.szepesmk.hu weboldalon!
Információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Szepes Gyula Művelődési Központ
2030 Érd, Alsó u. 9.
06-23/365-490 (112 m.)

