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Gárdonyi: megfelelõ ütemben

halad az építkezés
Alig egy éve, hogy 250 milliós
uniós támogatásból és 475 millió
forint öner b l megkezd dött Az
j Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-Magyarországi Operatív
Program és az Európai Unió támogatásával megvalósuló, az Érdi
Gárdonyi Géza ltalános Iskola
komplex fejlesztése, a min ségi
oktatás fokozása, a versenyképes
tudás elsajátítása érdekében, a
racionális és hatékony m ködés
kialakítása, komplex esélyegyenl ség és a magas fokú környezetvédelem jegyében cím , KMOP4.6.1-2007-0132 azonosító jel
nyertes pályázatának alapján a
Gárdonyi Géza ltalános Iskola
átalakítása. A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt pályázaton
Érd önkormányzata sikeresen
szerepelt, így meg tudja valósítani a pályázatban foglalt célokat.
A 2009/2010-es tanévben a gyerekek már az egy tömbb l álló,
4100 négyzetméteres, kétszintes intézményben tanulhatnak.
Összesen huszonnégy tanterem,
hat csoportszoba, öt szaktanterem, valamint logopédiai foglalkoztató, könyvtár, ebédl , orvosi szoba és egy nagy közösségi
tér szolgálja majd a diákokat

és a pedagógusokat. Az ép`let
akadálymentes lesz, így a mozgáskorlátozottak is gond nélk`l
közlekedhetnek lift, rámpák, jelz rendszer segítségével.
A munkálatokat az ExcluzívBau Épít ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. végezte az
építkezés els évében. A cég
e projektt l teljesen f`ggetlen`l
kora tavasszal cs dbe
ment, így gyorsított közbeszerzési eljárás keretében az önkormányzat a tavalyi tender második helyezettjét, a Progress-B 90
Zrt.-t bízta meg a munka folytatásával, az építkezés befejezésével. A cég április elsején
vette át a munkater`letet el djét l
ekkor az új, mintegy
ezer négyzetméter alapter`let ,
kétszintes iskolaép`let tizenkilenc százalékos kész`ltség
volt. Egy hónap alatt ez negyven százalékosra emelkedett,
holott az átvételt követ en több
helyen vissza kellett bontani,
javítani az ép`letet
számolt
be lapunknak
vezérigazgató-helyettes, aki ezt
azzal magyarázta, hogy télen
több hétig állt a munka, és ez
id alatt az ép`let megfelel

MEGHÍVÓ
a Postástelep-Alsó-Parkváros Településrészi Önkormányzat
2009. május 18-án, hétfőn 18.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
(Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19–21.) 6. sz. terem.
MEGHÍVÓ
a Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat
2009. május 19-én, kedden 17.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola
(Érd, Törökbálinti u. 1.).

védelem híján ki volt téve az
id járás viszontagságainak.
Mára az új ép`let összes fala
elkész`lt, a javítások is befejez dtek, és elkezd dhetett a
tet összeszerelése. Ezt az új,
a Gárdonyi utcára néz részt
ahol az aula is található, illetve
itt lesz az iskola f bejárata a
szeptemberi tanévnyitóig be kell
fejezni, ide költöznek ugyanis át
a diákok és a tanárok a régi részlegb l, ami novemberre azaz
az iskola teljes átadásáig kív`lbel`l megújul, illetve magasabb
is lesz.
A meglév régi szárny
ha
a kész`l f bejárattal szemben
állva nézz`k hátulról csatlakozik az új ép`lethez, míg jobb kéz
fel l a |ma még) földszintes konyharész tapad az új falakhoz. Ez
utóbbit egy szinttel magasítják
majd meg, és kív`l-bel`l felújítják. A jelenlegi
Pet fi utcai
bejárat fel l látható barakkokat
elbontják, a hely`ket parkosítják mutatta a ter`letbejáráson
Ivanov Péter.
A legnagyobb nehézség, amivel el re számoltunk is, hogy
olyan beruházást kellett átvenn`nk, amit nem mi kezdt`nk
el. Az viszont könnyebbséget
jelent, hogy a tavalyi közbeszerzési pályázaton is indultunk, így
felkész`ltek vagyunk mondta
kérdés`nkre.

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri
hivatalban.

A képviselôk fogadóórája:
A Nemzeti Fejlesztési Ügy
nökség képviseletében közrem köd Váti Kht. rendszeresen
ellen rzi az építkezést, legutóbb
múlt héten jártak a helyszínen.
polgármester lapunknak elmondta: a jegyz könyv tanúsága szerint a Váti
Kht. mindent rendben talált, az
építkezés a megfelel `temben
halad.
A téli másfél hónapos kiesés
miatt megfeszített `temben halad
a munka, de tartjuk a határid ket.
Reményeink szerint a költségek
is az el re megállapítottak szerint
alakulnak majd tette hozzá a
polgármester.
Ádám Katalin

MEGHÍVÓ
a Tisztviselő- és Újtelepi Településrészi Önkormányzat
2009. május 20-án, szerdán 18.00 órakor kezdődő ülésére.
Javaslat a Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat új
tagjainak megválasztására.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2004. (VI. 1.) számú rendeletének 59. § (1) e) pontja alapján:
a jelölőgyűlés akkor határozatképes, ha azon
a javasolt településrész
lakosságának legalább 0,3 %-a vesz részt.
A Tisztviselő- és Újtelepi Településrészi Önkormányzat esetében
ez 25 főt jelent.

MEGHÍVÓ
az Érdligeti Településrészi Önkormányzat
2009. május 18-án, hétfőn 18.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Hunyadi Mátyás Általános Iskola
(Érd, Túr utca 5–7.).

MEGHÍVÓ
az Érdligeti Kutyavári Településrészi Önkormányzat
2009. május 20-án, szerdán 17.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Casino Üzletház
(Érd, Balatoni út 66.).

Az ülés helye: Batthyány Lajos Általános Iskola
(Érd, Fácán köz).

Rákérdeztünk

Fontosnak tartja a június hetedikei EP-szavazást?
Gombola Gábor

G-né Csulák Magdolna

Dr. Tóth István,

Cseh Ildikó

a Napfényotthon Alapítvány igazgatója:
Csalódott vagyok mint magánember és
mint az alapítvány kezel je is, mert többet
vártam az uniótól és sajnos jóval kevesebbet kaptam. Azt hiszem, attól, hogy benn
`l az Európai Parlamentben néhány képvisel nk, nem javul az ország helyzete, de
azért, aki akar, menjen csak el szavazni.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

DR. ARADSZKI ANDRÁS |20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap
els keddjén 16 órától a polgármesteri
hivatalban.

MEGHÍVÓ
a Vincellér-Kertvárosi Településrészi Önkormányzat
2009. május 20-án, szerdán 17.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
(Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19–21.) 6. sz. terem.

tévémûszerész:
Igen fontosnak tartom ezt a választást, abból
a szempontból is, hogy remélem, több jobb-,
mint baloldali politikus képviselhet majd benn`nket az Európai Parlamentben, ahol ránk
férne már, hogy a magyarság `gyeivel s r bben foglalkozzanak persze pozitívan! Ha
ez nem így lenne, még a kilépést is érdemes
volna megfontolni

T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap
minden keddjén a polgármesteri hivatalban 9 12 óráig. El zetes bejelentkezés
az 522-313-as telefonszámon.

SEGESDI JÁNOS |20/572-0467)
Alpolgármesteri és képvisel i fogadóóra
minden hét keddjén 9 12 óráig a polgármesteri
hivatalban.

A szerzõ felvétele

Egy hónap alatt tizenkilencrõl negyven százalékosra
emelkedett a Gárdonyi iskola új épületének készültségi foka. Minden fal áll, készül a tetõszerkezet
is. A részben uniós pénzbõl megvalósuló projekt
ellenõrzése során a Váti Kht. megállapította: az építkezés megfelelõ ütemben halad, így várhatóan nem
lesz akadálya annak, hogy szeptemberben már az új
épületben szólaljon meg a csengõ.

A polgármester
fogadóórája:

nyugdíjas:
Elég öreg vagyok már ahhoz, hogy
bármire is voksoljak, az én életemben
nagy változásra már nem számíthatok.
Azt hiszem, nem is megyek el szavazni,
a családom sorsa, jöv je szerintem nem
ezen múlik. Persze senkit sem beszélek le
a szavazásról, mindenki belátása szerint
cselekedjen.
nõvér:
Én már alig várom, hogy leadjam a voksomat! Fideszesre szavazok, amit nyilvánosan
is vállalok. Elég a sok hazugságból, tiszta
embereket kell k`ldeni az EU-parlamentbe!
Azt szeretném, ha minél többen mennének
szavazni, mert akkor biztosan a jobboldal
nagyobb fölénnyel gy zne.
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Sárd u. 35.

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra
között.
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhet ség: A képviselő munkatársa áll az
érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefonszámon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

