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Továbbiakban is leírhatjuk: az 
eredeti terveknek megfelelő-
en haladnak a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola teljes rekonst-
rukciójának munkálatai. Ezt 
annak ellenére is elmondhatjuk, 
hogy a rossz időjárásban nem 
úgy tűnt, hogy  „nagyüzem” van 
az építkezésen, bár a teherautók 
folyamatosan jöttek-mentek. A 
betonozáshoz használatos zsa-

lutáblákat vitték el, közben az 
új, készülő iskolarészben tör-
melékeket takarítottak össze.

Hol eső, hol hó esett, a szél 
rendíthetetlen erősséggel kavar-
ta a csapadékot, hideg volt, a 
munkások ennek ellenére kitar-
tottak a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola építkezésén. A talaj kissé 
fagy, de azért a sár is nehezíti a 
munkát, az udvaron való közle-

kedést. Teherautók sorakoznak, 
megrakottan mennek útjukra.

– A szerkezetépítéshez hasz-
nált zsalutáblákat szállítjuk el 
– tájékoztatta lapunkat Szabó 
György, az Exluzív-Bau Építőipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
projektmenedzsere. – Eddig leg-
alább huszonöt teherautóval 
vittünk el, napok óta ez a fő 
munkánk. Persze az általunk 
használt közterületet is folya-
matosan takarítjuk. 

Természetesen az iskolaudva-
ron álló hatalmas daru is gyak-
ran üzemben van, bár a nagy 
szélben nem szabad használni. 
A gyerekek a kerítésnél állva 
nézik az építkezést, szakszerű-
en elválasztották őket az épí-

tési területtől, így szerencsére 
a tanévkezdés óta nem történt 
baleset. Jó az együttműködés az 
iskola vezetésével, rendszere-
sen odafigyelnek a kisdiákokra 
– hangsúlyozta a projektme-
nedzser. Azt is kiemelte, hogy 
a gyerekek szintén dicséretet 
érdemelnek, mert eddig egyikük 
se lógott be a munkaterületre, 
ahogy másutt néha előfordul. 

Szabó György kiemelte, hogy 
az elmúlt hónapban elkészült 
az új épület tetőszerkezete, és a 
kitöltő falazatokat is határidőre 
megépítették. Szintén elkészül-
tek a külső közművek, a rácsat-
lakozás a közeljövőben történik 
meg. A gépészeti és elektromos 
alapszerelési munkák az elmúlt 

hetekben ugyancsak megkez-
dődtek. Közben az új iskolaépü-
letben a törmelékeket lapátolják 
össze, amit aztán hamarosan 
elszállítanak.

– Ütemszerűen haladunk, 
semmi nem veszélyezteti a 
határidőt, a novemberi műsza-
ki átadást – mondta végezetül 
Szabó György.

 Temesi László

Terv szerint halad az építkezés

Gárdonyi-felújítás 
hidegben, fagyban, viharban

K ö z l e m é n y

Jó ütemben halad „A jövő iskolája” építése
A terveknek megfelelően, jó ütemben halad a Gárdonyi Géza Általános Iskola rekonstrukciója. Számtalan nehézséget leküzdve, jelentős 
erőfeszítések árán, amely nem nélkülözött határozott beruházói és lebonyolítói fellépéseket sem, az elmúlt időszakban a beruházás egyik 
lényegi szakasza valósult meg. Elkészült az új iskolaépület teljes vasbetonszerkezete, pillérekkel és födémlemezekkel együtt, valamint 
a teherhordó falazatok döntő többsége. Megkezdődött a belső válaszfalak kivitelezése, és a víz-, csatorna- s elektromos alaphálózatok 
szerelése. Az iskola jelenlegi működését még nem zavaró, építmény körüli szennyvízcsatorna hálózati szakasza is lefektetésre került. A 
jelenlegi technológiai várakozási idő alatt történik meg az építési és felvonulási terület kisebb rendezése a további építőmesteri és szakipari 
munkák intenzív végzése céljából.

Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskolának a KMOP-4.6.1-2007-0132 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 munkálatokat az Excluzív-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
a műszaki ellenőri feladatokat pedig a Volmer Kft. végzi. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében közreműködő szervezetként a 
Váti Kht. jár el.

Szabó György projektmenedzser: 
Kész az új épület tetõszerkezete, 
megkezdõdtek a gépészeti és 
elektromos alapszerelési munkák

A tartószerkezet után már a falazatok készülnek
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Média Mûhely
E hét péntekétől új program 
indul a Szepes Gyula Művelődési 
Központban, Bognár Nándor 
vezetésével. Mit takar a Média 
Műhely elnevezés? – kérdeztük 
az Érdi Újság főszerkesztőjétől.

– Szakkör jellegű klubfoglalko-
zás lesz, amelynek keretein belül 
a sajtóval, a médiával, tágabb 
értelemben kommunikációval 
lehet megismerkedni, igény ese-
tén külső helyszínen, szerkesztő-
ségben, stúdióban, nyomdában 
is. Sok a tévhit, sok a tájékozat-
lanság ezen a területen. Részint 
a technikai fejlődés mellékhatá-
saként a nyelv is leépül, interne-
ten és sms-ben kommunikálunk, 
talizunk a spanunkkal, elfelejtjük 
a szép magyar szavakat, nem is 
szólva az idegen szavak használa-
táról. De nem nyelvészkedni sze-
retnék, hanem azt segíteni, hogy 
az emberek könnyebben megért-
sék egymást, hogy szót értsenek 
egymással szépen, magyarul, 
szóban, írásban egyaránt.

– Közelebb kerülhet az újságírói 
szakmához, aki ide fog járni?

– Ha valakinek kedve és tehetsé-
ge van, szívesen segítek ebben is, 
de nem ez az elsődleges cél. Azt 
szeretném, ha minél többen érte-
nének a sajtóhoz. Ha nem hagy-
nák magukat becsapni a médiá-
tól, ha felismernék a különbséget 
információ és manipuláció között. 
Ha megismerkednének alapfogal-
makkal, műfajokkal, közszolgá-
latisággal, sajtóetikával. Csak így 
lehet tisztességesen véleményt 
formálni egy újságról, televíziós 
produkcióról vagy rádióadásról. 

– Kiknek a részvételére szá-
mítanak?

– Bárki jöhet, aki érdeklődik: 
életkortól, iskolai végzettségtől 
függetlenül.

Először tehát most pénte-
ken, délután öt órakor, ezt 
követően pedig kéthetenként: 
Média Műhely a művelődési köz-
pontban. (kerékgyártó)


