Új kivitelezővel, zökkenőmentesen

folytatódik a Gárdonyi felújítása
Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola bővítéses rekonstrukciójának
2009. március 9-i, kötelezően esedékes műszaki teljesítési felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a jóváhagyott ütemtervhez
képest a kivitelező cég elmaradásban van. Az érdi önkormányzat
felszólította a kivitelezőt az ütemtervi lemaradás haladéktalan
pótlására, amelynek póthatáridejeként március 23-át jelölte meg.
Tekintettel arra, hogy a kivitelező március 23-áig sem tudott eleget
tenni kötelezettségének, az önkormányzat a kivitelezővel kötött
szerződés felmondására kényszerült, melyet az eddigi kivitelező
tudomásul vett és elfogadott.
Az önkormányzat, annak érdekében, hogy az eddigi kivitelező
okozta késedelem mielőbb bepótolhatóvá váljék, és a megújult
Gárdonyi Géza Általános Iskola az új tanévtől a terveknek megfelelően fogadhassa tanulóit – egyeztetve a közreműködő szervezetekkel és összhangban a vonatkozó törvényi előírásokkal –,
azonnal megkezdte az új kivitelező kiválasztásának előkészítését.
Ennek eredményeként 2009. március 30-án Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Progress-B ’90 Zrt,-t bízta meg az érdi Gárdonyi
Géza Általános Iskola felújítási munkálatainak folytatásával. Az
új kivitelező vállalta, hogy a munkálatokat az eredeti határidőre
befejezi.
Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskolának a KMOP-4.6.1-20070132 azonosító számú pályázata alapján történő teljes rekonstrukciója az ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét. Az Európai
Unió által biztosított 250 millió forintos támogatás Érd anyagi
szerepvállalásával kiegészülve a 21. század követelményeihez méltón megújuló iskola átfogó bővítéses rekonstrukcióját szolgálja.
Az újjáépülő Gárdonyi Géza Általános Iskola minden szempontból
megfelel majd a minőségi oktatás 21. századi követelményeinek. A
műszaki átadás tervezett időpontja 2009. novembere. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség képviseletében közreműködő szervezetként
a Váti Kht. jár el.

Balkán est

Április 25-én harmadik alkalommal rendezték meg a
Balkán estet a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban.
A szervezõk: Csánics Sándor, az érdi Szerb Kisebbségi
Önkormányzat elnöke és Márta Ildikó, a Bolgár
Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
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Nagytakarítás után folytatódott az építkezés

„Tavaszi szünet”

az iskola megújulásában
Nincs pánikhangulat a Gárdonyi Géza Általános
Iskolában a kivitelezõváltás, illetve az építkezés ideiglenes leállása miatt sem, mert a tanintézmény vezetése és az önkormányzat is bízik benne, hogy az eredeti
átadási határidõt a nehézségek ellenére tartani tudják.
Nemcsak a diákoknak, de az építõmunkásoknak is
– igaz, nekik kissé elhúzódó – tavaszi szünetük volt…
A kivitelező tizennégy napos
csúszásban van a munkálatok tervezett állásához képest, ugyanis anyagi gondokkal
küzd – jelentette ki korábban
Segesdi János alpolgármester
a csődbe ment fővállalkozó,
az Excluzív-Bau Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
helyzetét
taglalva.
Időközben az önkormányzat
meg is találta az „utódot”, a
tavalyi tender második helyezettjét, a Progress-B ’90 Zrt.-t,
amely csupán valamivel magasabb árával csúszott le a képzeletbeli dobogó csúcsáról.
– Több milliárd forintos bevételt produkáló megbízható cégről van szó, botrányok nélkül –
hallottuk Völgyi Gábortól, aki az
önkormányzat által megbízott
beruházást bonyolító Volmer
Kft. ügyvezetője. – A gazdasági
válság úgy látszik, „beütött” a

korábbi vállalkozónál, és ellehetetlenült. A közbeszerzési
eljárásoknak van egy negatív
hatása, amikor nyomott árakon
próbálják megszerezni a projektet, és hamar kiderül, hogy
ez így nem működik. Most is ez
történt, jött a csőd és a két hét
kiesés, ami azért behozható.
Az átvétel-átadás időszakában
vigyázni kell, hogy ne legyen
jogvita, ne sérüljenek a tulajdonjogok.
Az új generálkivitelező, a
Progress-B ’90 Zrt. a munkaterületet már átvette, lefolytatták
a leltározást, tisztázták, mi az
előző kivitelezőé és mi nem, s
már fel is vonulhattak hamarosan a munkagépek, folytatódott
az iskola építése, szépítése.
– A hónap elején vettük igazán birtokunkba a munkaterületet – tájékoztatott Ivanov Péter
vezérigazgató-helyettes –, iszo-

nyatos mennyiségű sittet, szemetet szedtünk össze, illetve
szállítottunk el. Napokig tartott
a nagytakarítás, míg a hónap
közepére már rend lett. Jogilag
is úgy néz ki, rend van…
– Az eddigi építkezés körül is
mindent rendben találtak?
– Szerkezetileg, statikailag
természetesen még egy alaposabb vizsgálatot tartunk, addig
nem lehet gőzerővel folytatni
az építkezést. Visszabontásra is
sor került, az iskola épületnél a
kitöltő falazatoknál egy-két vasbetonszerkezetet javítottunk,
illetve kicseréltünk. Inkább
most legyen egy kis pluszmunkánk, mint később derüljenek
ki a hiányosságok.
– Hány fővel dolgoznak jelenleg?
– A takarításnál egytucatnyian, de az ünnepek után félszázra duzzadt az építők száma.
Az iskolaépületnél mintegy harmincan, az uszodánál húszan
fognak teljes létszámban dolgozni.

– Be tudják-e hozni a kéthetes
lemaradást?
– Biztosak vagyunk benne,
hogy igen. Az új épületrészt
szeptember elsején átadjuk, a
régi épület felújítása az uszoda
átadással együtt az eredeti
határidőre, novemberre megtörténik. Június közepén, a
tanév befejezésekor kaphatjuk csak meg a régi épületet,
amelyhez a tető és mosdók
felújításán, valamint a nyílászárók cseréjén kívül hozzá
is építünk. Lesz tehát munkánk bőven az elkövetkezendő
hónapokban, de az átlagosnál
nagyobb műszaki létszámmal
és megfelelő szervezéssel a
csúszás behozható.
Ebben bízik a Gárdonyi igazgatónője, Marosánné dr. Gáti
Gabriella is, akit megnyugtat,
hogy az eredeti határidő megmaradt, és továbbra sem lesz
fennakadás a tanításban az építkezés ideje alatt sem az iskolában.

Temesi László

2009. május 4-től május 10-ig

A szerzô felvétele

Ildikóval az előadás előtt beszélgettünk néhány szót a Balkán
est múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
– Ezt a zenés nemzetiségi programot minden évben
tavaszszal rendezzük meg. Az
elsőn az összes balkáni kisebbség képviseltette magát: a görögök, a horvátok, a szerbek és a
bolgárok. Akkor alakult újonnan a bolgár és görög önkormányzat, tehát nagyon nagy
várakozás előzte meg a rendezvényt. Telt házunk volt. Az előadás után gasztronómiai bemutatót is tartottunk, úgyhogy
éjfélig maradtunk itt a rengeteg
vendéggel. Mivel mind a négy
kisebbség táncolt, egy picit
elhúzódtak a műsorok, amiből adódott egy kis konfliktus.
Azóta nehéz újra összehozni
mindenkit egy alkalomra, és
ezért két éve csak mi veszünk
részt a szerbekkel az esten. Az
a cél, hogy együtt mulassunk,
hogy megmutassuk a kultúránkat, a zenénket, a népviseletünket és a népszokásokhoz
kapcsolódó táncainkat.
– Most kik lépnek föl?
– A bolgárok részéről a
Martenica táncegyüttest hívtuk
el. Ők 27 éve táncolnak, mondhatom, hogy világhíresek. Kétszer
hozták el a Palma de Mallorca-i
Néptánc Világfesztivál fődíját.
A 25 éves évfordulójukon is
magas kitüntetést kaptak, a Pro
Cultura Minoritatum Hungariae
díját vehették át.
A Tabán szerb népi táncegyüttes idén ünnepli a 15 éves
fennállását. Ők is számos díjjal
és elismeréssel büszkélkedhetnek. A Martenicát hagyományosan kíséri a 12 éve muzsikáló Pravo zenekar. Autentikus
szerb, macedón, bolgár zenét
játszanak. Mind a három Balkán
estünkön felléptek Érden.
– Még milyen közös össze
jöveteleken gondolkodnak?
– A kisebbségi önkormányzatok tagjai közül többen szeretnénk táncházat szervezni, amit
én nagyon jó ötletnek tartok.
A görögök már elkezdték, itt a

Érdi Újság

mûvelõdés

XIX. évfolyam, 2009. április 30.

művelődési házban táncolnak.
A szerbekkel és a horvátokkal
arról is beszéltünk, hogy ne
egyesével, inkább kettesével
szervezzük ezeket, tehát legyen
együtt a horvát–bolgár vagy a
szerb–bolgár. Hasonló a kultúránk, a táncunk, jól megférnénk
egymás mellett, és a program is
színesebb lenne.
Május 9-én elkezdődik a Szerb
táncház a művelődési házban,
ahová Csánics Sándor minket
is elhívott. A ház részéről és az
önkormányzat részéről is felmerült egy olyan egynapos rendezvény igénye, ahol az összes
nemzetiség bemutatkozhatna.
Az Alsó utcában biztosítanák a
helyet nekünk, ott, ahol a majális is lesz. Én nagyon örülnék
neki, ha ezen minden kisebbség
részt venne. Fellépéseket szerveznénk, lehetne főzni, ismerkedni. Sokan vagyunk, és ilyenkor nehéz mindenkinek az igényét, szándékát, elképzelését,
anyagi lehetőségeit egyeztetni,
de nem adom föl. Szeretném,
ha ez a rendezvény megvalósulna. Májusban Ófaluban a borospincéknél lesz egy hasonló
próbálkozás. Minden kisebbség
egy-egy pince mellett táborozik majd le, és bemutathatja az
autentikus nemzetiségi ételeit,
dalait, táncegyütteseit. Talán
elindul valami...

Ozsda Erika

óra

4. hétfő

5. kedd

6. szerda

7. csütörtök

8. péntek

9.00

Hit és Élet ism.

Per helyett ism.

Fény-Kép ism.

Hit és Élet ism.

Felpörgető ism.

9.30

4 szemközt ism.

4 szemközt ism.

4 szemközt ism.

4 szemközt ism.

4 szemközt ism.

10.00

Vitalitás ism.

10.30

Nincs asztalom, sem székem Földközelben ism.
Dok.film
r: Cséke Zsolt ism.
Ifipark ism.

11.00

Tea 2 személyre ism.

Per helyett ism.

Egészséges erotika
magyar film ff.
rend: Tímár Péter
sz: Rajhona Ádám Koltai
Róbert
94’ ism.

11.30

Érdi Panorama ism.

Ütköző ism.

15.00

4 szemközt ism.

4 szemközt ism.

4 szemközt ism.

15.30

Halvízió ism.

Hit és Élet ism.

16.00

Ifipark ism.

16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30

9. szombat

10. vasárnap

Ütköző ism.

Mikrofonláz ifjúsági
magazin

Hit és Élet vallás
és civil társadalom

Vitalitás ism.

Mojito ism.

Mikrofonláz ism.

Fény-Kép ism.

Tea 2 személyre ism.

Felpörgető ism.

Érdi Panoráma ism.

4 szemközt ism.

4 szemközt ism.

Mikrofonláz ism.

Fény-Kép ism.

Vitalitás ism.

Felpörgető ism.

Per helyett ism.

Érdi Panorama ism.

Halvízió ism.

Ütköző ism.

Földközelben ism.

Fény-Kép ism.

Tea 2 személyre ism.

Hit és Élet ism.

Fény-Kép ism.

Egészséges erotika magyar
film ff. rend: Tímár Péter
4 szemközt ism.
sz: Rajhona Ádám
Érdi Panoráma heti
Koltai Róbert
események összefoglalója 94’
ism.
Vitalitás ism.

Hit és Élet ism.

Ifipark ism.

Ifipark ism.

Ifipark ism.

Vitalitás ism.

Fény-Kép ism.

Érdi Panoráma ism.

Tea 2 személyre ism.

Halvízió ism.

Vitalitás ism.

Fény-Kép ism.

Földközelben ism.

Mojito ism.

Hit és Élet ism.

1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor
ismeretterjesztő filmje
1–2. rész ism.

Elszállt egy hajó a szélben
- Kex I. rész
Dok. Film 61’
r: Kisfaludy András
ism.

1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes
Tibor ismeretterjesztő
filmje
1–2. rész ism.

Mozgás ism.

Híradó Esti mese

Híradó Esti mese

Híradó Esti mese

Híradó Esti mese

Híradó Esti mese

4 szemközt beszélgetés
aktuális témákról

4 szemközt beszélgetés
aktuális témákról

4 szemközt beszélgetés
aktuális témákról

4 szemközt beszélgetés
aktuális témákról

4 szemközt beszélgetés Érdi Panoráma ism.
aktuális témákról

Fény-Kép kulturális
magazin

Mozgás sport magazin

Felpörgető film
és program ajánló

Mojito buli, szórakozás,
Mikrofonláz ism.
programok

19.45
20.00
20.15

Kézilabda-mérkőzés ism.

Hit és Élet ism.

Kézilabda-mérkőzés

Vitalitás életmód magazin

Tea 2 személyre ism.

Ütköző közéleti vitaműsor

21.45

APEH-tájékoztató

Egészséges erotika
magyar film ff.
rend: Tímár Péter
sz: Rajhona Ádám
Az Ormánság senkié se… Koltai Róbert
doc. film
94’
rend: Kisfaludy András
78’
APEH-tájékoztató

22.00

Híradó ism.

Híradó ism.

Híradó ism.

Híradó ism.

22.15

4 szemközt ism.

4 szemközt ism.

4 szemközt ism.

4 szemközt ism.

22.30

Per helyett ism.

Fény-Kép ism.

Mozgás ism.

Földközelben ism.

20.30
20.45
21.00
21.15
21.30

22.45
23.00

Földközelben ism.

Per helyett jogi esetek
Ifipark ism.

Földközelben környezet
védelmi magazin
Felpörgető ism.
APEH-tájékoztató

Elszállt egy hajó a
szélben – Kex II. rész,
Dok. Film 61’
Kézilabda-mérkőzés ism.
r: Kisfaludy András ism.

A Neretvai csata
jug-ol-NSZK-am-ang.
filmdráma
I–II. rész
rend: Veljko Bulajic
sz: Ljubisa Samardzic,
Franco Nero,
Yul Brinner
OrsonWelles
165’

1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor
ismeretterjesztő filmje
3–4. rész

Dögkeselyű
magyar film
r: András Ferenc
sz: Cserhalmi György,
Temessy Hédi,
Udvaros Dorottya
102’

A tizedes meg a többiek
magyar film
r: Keleti Márton
sz: Sinkovits Imre,
Magyar futball, a 91. perc
Darvas Iván
magy. dok.film
97’
r: Muhi András
ism.
72’
ism.
Házibuli klipműsor

Érdi Panoráma ism.
Hit és Élet ism.

Ütköző ism.
Híradó ism.

