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STARTOLHAT A TÉRFIGYELÔ RENDSZER

ARCULATVÁLTÁS ELÔTT AZ ÉRDI TV

Az egész várost érintő térfigyelő rendszer kiépítéséről
beszélt T. Mészáros András polgármester a sajtótájékoztatóján.
(Bôvebben a 4. oldalon.)

Új logóval találkozhatnak néhány hét múlva képernyőn is a
nézők, a teljes arculatváltásra azonban csak szeptember elsején
kerül sor.
(Részletek a 7. oldalon.)

Épül a XXI. század iskolája Békebeli érzések
Szent Iván napján
Legalább kétezren fordultak meg
az ófalusi Kastélydombon június
21-én délután és este. Megízlelték
a Szent Mihály Alapítvány hagyományos babgulyását, vagy éppen

Gőzerővel folyik az érdi Gárdonyi
Géza Általános Iskola átépítésének
első üteme. A kivitelezőnek ugyanis
ki kell használnia a vakáció minden
pillanatát, hiszen szeptember köze-

pétől már csak a tanítással párhuzamosan tudja az építkezést bonyolítani, így akkorra azok a munkák
maradhatnak hátra, amelyek nem
akadályozzák az oktatást. A nyári

maguk bográcsoztak, esetleg ropták a táncot vagy szemlélődve
nézegették a hatalmas máglyát az
év leghosszabb napján. (Beszámolónk a 8. oldalon.)

hónapokban, amíg tart a vakáció, el
kell készülniük azokkal a feladatokkal, amelyek zavarják a rendszeres oktatást. (Riportunk az építkezésrôl az 5. oldalon.)

Dolgoznak
és alkotnak
A közeljövőben, július 4-én tervezi az Érd és
Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesület megnyitni az érdi művelődési házban azt a kiállítást, amelyen szeretnék bemutatni a tagok által készített festményeket, gobelineket és más apró, művészi
igényességgel elkészűlt tárgyat. A kiállítók között
lesz a Tárnokon élő és alkotó Mozgainé Palotár
Mária is, aki szájjal festett képeivel szerzett magának országos hírnevet.
Képünkön a legutóbbi Szivárvány Gála néhány
alkotása látható.
(Írásunk a 6. oldalon)

Csináltuk a fesztivált…

Képünkön az egyik fellépô, az Érdrôl indult Format C együttes
(Tudósításunk a 8. oldalon.)
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Gôzerôvel épül
a XXI. század iskolája
Alakulnak a medencék, lebontották a faépületeket
Bálint Edit

Amíg a diákok zömének csak a múlt
héten kezdődött el a nyári vakáció,
addig az érdi Gárdonyi Géza iskola
tanulói már több mint egy hónapja
élvezhetik a szünidő örömeit, hiszen
nekik, az intézmény teljes rekonstrukciója miatt már május közepén
be kellett fejezniük a tanévet. Az
iskola mégsem néptelenedett el,
mert már május közepétől az
építőipari munkások és a munkagépek „uralják” a terepet. Gőzerővel
folyik tehát az intézmény átépítésének első üteme. A kivitelezőnek
ugyanis ki kell használnia a vakáció
minden pillanatát, hiszen szeptember közepétől már csak a tanítással
párhuzamosan tudja az építkezést
bonyolítani, így akkorra azok a
munkák maradhatnak hátra, amelyek nem akadályozzák az oktatást.

A Gárdonyi Iskola igazgatója Erdélyi János (Fotó: Hancsovszki János)

– Azért nem kell ám félteni a srácokat, senki sem keseredett el a
vakáció korai kezdése miatt! De ez
a természetes – mosolyodott el Erdélyi János igazgató, amikor az intézménybe látogatva, a csaknem
másfél méter mélyre ásott kráter, a
majdani uszoda, kerítéssel védett
munkaterülete előtt megálltunk,
és a „mélyben” serénykedő munká-

sokat figyeltük. Az egyik épülő
medence alját egyengették éppen,
láthatóan jól haladtak vele, hiszen
aznap szerencsére az eső sem
hátráltatta a munkájukat. A mögöttünk álló épületszárny viszont –
nyílászárók nélkül, és félig lebontott tetővel – meglehetősen siralmas képet mutatott ugyan, de ez a
felújítás rendje: előbb rombolni
kell ahhoz, hogy új épülhessen!
Ahogyan eltűnt az udvarból a
kiszolgált faház is, csak a felújítható, bővíthető téglaépületek falai
maradnak, és a hozzáépítéssel nem
csak jóval nagyobb lesz, de lényegesen meg is változik az iskola
arculata – tudtuk meg látogatásunkkor az igazgatótól.
Az iskola még a háború előtt, 1934ben, a településrész lakosságának
összefogásával épült, és mivel az
eltelt hosszú évtizedek alatt csak az
égetően szükséges tatarozást végezték el rajta, bizony alaposan
megrágta már az idő vasfoga! A
kisebb-nagyobb javítások már nem
voltak elegendőek az oktatás megfelelő körülményeinek biztosítására,
ezért döntött az érdi önkormányzat
az intézmény teljes rekonstrukciója
mellett. A tervek alapján azonban a
használható épületszárnyakat nem
bontják el, csupán még egy szinttel
megemelik, és egybekapcsolják az
eddig különálló építményeket. Új, jól
szigetelő nyílászárókra cserélik a
régieket, korszerűsítik a fűtési és a
világítási rendszert, és persze új
vizesblokkokat alakítanak ki.
Valódi európai, egy a XXI. századi
követelményeknek megfelelő intézmény lesz a Gárdonyi Géza iskola, ami egyben a kezdete is annak a
törekvésnek, hogy az érdi oktatási
intézmények rendbetételével a
városban marasztalják a most még
a fővárosban vagy más közeli
településeken tanuló, csaknem
2500 tanulót, akiket épp a helyi
intézmények siralmas állapota
miatt visznek el a szülők a városból. Emiatt pedig mintegy ötmil-

Támogatás igényelhető
útépítésre
A vonatkozó helyi rendelet alapján
az önkormányzat illetékes bizottsági
idén is kiírta azt a pályázatot, amely
az önkormányzat és a lakosság
együttműködésében megvalósuló
útépítések támogatására vonatkozik
(részletek a 10. oldalon).
A korábbi évek tapasztalataiból
kiindulva most jobban szeretnék
segíteni a pályázókat. Ezért a pályázatot megelőzően azokat a személyeket, akik csatornázott utcában
laknak és utcájukban vagy környezetükben szeretnék megszer-

vezni az útépítést, információkkal,
tanácsokkal fogják ellátni. A pályázat benyújtásakor is leegyszerűsített adminisztrációt kérnek
majd (a vonatkozó rendelet szerinti minimumot).
A pályázati kiírás és a formanyomtatványok letölthetők a www.erd.hu
honlapról, további információ
pedig a 06 23/522 300 Városfejlesztési Iroda telefonszámán kapható, vagy keressék választókerületi képviselőjüket (elérhetőségek
a 2. oldalon).

liárd forint pénzkieséssel kell számolnia Érdnek. Ezzel a nyilvánvaló
ténnyel azonban a korábbi években nem foglalkozott senki –
világított rá a beruházás kapcsán
T. Mészáros András polgármester.
Az új iskola összterülete 4100
négyzetmétert foglal magába. A
diákok 24 tanteremben tanulhatnak, és korszerű szertárak, számítástechnikai oktatásra alkalmas
oktatóterek is helyet kapnak majd.
Nem marad ki az iskolák életében
oly fontos szerepet betöltő zsibongó, illetve a közös ünnepségek,
iskolai rendezvények megtartásához elengedhetetlen, tágas aula
sem, és természetesen megújul a
tornacsarnok, valamint a sportudvar is.
– A kivitelezést az Excluzív-Bau
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalta. Az önkormányzat
az iskola építésére 700 millió forintot különített el a költségvetésből,
ami mellé az Ovi-Suli uniós pályázaton – a tizennégy nyertes között a
harmadik helyre kerülve – Érd 250
millió forintot nyert az iskola
bővítésére és felújítására. Így vált
lehetővé, hogy a korszerű tanintézmény mellett egy tanuszoda is
felépüljön. Köztudott, hogy az
úszás rendkívül egészséges, ám az
érdi diákoknak – megfelelő uszoda
híján – eddig arra sem volt módjuk,
hogy megtanulják, nem hogy gyakorolják ezt a vízi sportot! Az építkezés első fázisában – az oktatási tér
bővítése mellett – azonban már
körvonalazódik az új tanuszoda két,
egy 6x11 méteres, és egy 11x25
méteres, kizárólag úszásra alkalmas,
180 centiméter mélységű medence. A tanuszoda fedett lesz, így
egész évben nyitva áll majd, nemcsak az iskola diákjai, hanem a város
lakossága számára is. Igaz – lelátók
híján – nem lesz alkalmas versenyek lebonyolítására, de nem is ez
volt a szándék, hanem az, hogy
megteremtsék a feltételeket ahhoz,
hogy az érdi gyermekek megtanul-

Egyelôre a földmunkagépeké a terep

janak úszni, tehát a hangsúlyt az
úszás oktatására fektetik – tudtuk
meg Harkai Zoltántól, a polgármesteri hivatal műszaki irodájához munkatársától. Hozzátette:
az iskola és a tanuszoda kivitelezése
szigorú, hónapokra bontott ütemterv alapján épül, és egyelőre a terv
szerint haladnak a munkálatokkal.
Az uszoda építésével párhuzamosan folyik az iskola udvarában lévő
faépület lebontása, valamint a téglaépület szerkezeti bontása. A nyári
hónapokban, amíg tart a vakáció, el
kell készülniük azokkal a feladatokkal, amelyek akadályoznák a
rendszeres oktatást. Erdélyi János
igazgatótól tudjuk, őszre 18-19
osztályt kell majd az építkezésből
adódó „szűkös körülmények”
között megfelelően elhelyezniük.
Harkai Zoltán szerint a diákoknak
szeptember 15-től is legalább annyi
hely áll majd rendelkezésükre, mint
amennyi a régi, szűkös iskolában
volt, a tágas udvart kivéve. Az
intézmény bővítése és korszerűsítése alatt ugyan nem futkározhatnak
majd szabadon az udvaron, és per-

sze óhatatlanul tűrniük kell az
építéssel együtt járó zajokat,
esetleges kellemetlenségeket is. Ám
megéri majd mindezeket elszenvedni, mert cserébe 2009 novemberében a Gárdonyi Géza Általános Iskola lesz a város egyik legszebb és legkorszerűbb intézménye!
Egy olyan iskola áll majd a diákok
rendelkezésére, amely minden
bizonnyal Érdre csalogatja majd
azokat a diákokat is, akik esetleg
eddig messze elkerülték – elavult
felszereltség és elhanyagolt külsô
miatt – a helyi iskolákat.
Végül tegyük hozzá: igaz ugyan –
ahogyan Segesdi János alpolgármester is utalt rá a pedagógusok
ünnepén –, hogy a „vár”, illetve az
iskola ereje, szellemisége nem a
falakban, hanem a tanárok szívében
lakozik. Ám abban is egyetérthetünk,
hogy mindenki azt szeretné, ha a
gyermeke kellemes környezetben,
világos tantermekben, egészséges
körülmények között, töltené el –
második otthonában, kiváló tanárok
társaságágában – a hétköznapok
túlnyomó részét.

Gránát, de nem robbant
Szerencsére ártalmatlan volt az a II. világháborús robbanószerkezet,
amire az iskola építkezésén bukkantak rá az elmúlt csütörtökön. Az
építésvezető értesítette a rendőröket, akik a biztonsági előírásoknak
megfelelően 200 méteres körzetben lezárták a területet, és kiürítették
a közeli boltokat. Ezt követően a kiérkező tűzszerészek megállapították,
hogy a gránát már gyakorlatilag veszélytelen, mivel robbanószert nem
tartalmaz. A szakértők az építési terület alapos átvizsgálását követően
engedték vissza ismét a munkásokat. Újabb robbanószert már nem
találtak, így zavartalanul folytatódhat az iskola és az uszoda építése.

Pályázati kiírás közalkalmazotti munkakör betöltésére
A Móra Ferenc Általános Iskola, 2030
Érd, Holló tér 1. Tel./fax: 06 23 365
483, e-mail: mora.erd@hawk.hu pályázatot hirdet pedagógus munkakör
betöltésére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2008. szeptember 1.
A jogviszony időtartama: határozott
időtartamú jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Móra Ferenc
Általános Iskola, 2030 Érd, Holló tér 1.
Elvárások:
Végzettség szintje: testnevelési egyetem
Végzettség: testnevelő tanár

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
fényképes szakmai önéletrajz, melyen kérjük a pályázó elérhetőségeinek megadását.
Végzettségeket, szakképesítéseket,
továbbképzéseket igazoló okiratok
másolata. Erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje:
Az Oktatási Közlönyben való megjelenést követő 30. nap
A pályázat benyújtásának módja:
a pályázatokat kérjük elektronikus
vagy postai úton benyújtani.
A pályázatokat fogadó kijelölt munkatárs neve: Sátori Boglárka.
e-mail cím: mora.erd@hawk.hu
A pályázatok elbírálásának határide-

je: a benyújtási határidőt követő 30.
nap.
A benyújtási határidőig beérkezett
pályázatokat a Móra Ferenc Általános
Iskola iskolavezetősége véleményezi.
A munkáltatói jogkör gyakorlója döntéséről minden pályázót írásban
értesít.
3.5 A munkáltató honlapjának címe:
www.erd.hu (intézmények oldala)
3.5 A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
A Móra Ferenc Általános Iskola sajátos nevelési igényű (tanulásban és
értelmileg akadályozott) tanulókat
szegregáltan nevelő-oktató általános
iskola.

