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A Teleki iskola hosszú folyosója 
zsúfolásig megtelt érdeklődők-
kel. Ennek jórészt az volt az oka 
– mint azt Papp Sándorné, a szü-
lői munkaközösség elnöke rövid 
bevezetőjében elmondta – hogy 
a környéken élő lakosok nevé-
ben tavaly decemberben leve-
let küldtek T. Mészáros András 
polgármesternek. Ebben négy 
olyan fontos kérdésre szerettek 
volna választ kapni, amely érzé-
kenyen érinti az itt élő embere-
ket. A kérdések a következők 
voltak: Mikor kezdődhet el a 
Teleki iskola felújítása és bőví-
tése? Mikortól indulhat el az 
intézményben a tizenkét évfo-
lyamos, azaz a középfokú okta-
tás? Mikorra várható a Bem tér 
átépítése és fejlesztése? Mikor 
lesz Parkvárosnak egy olyan 
közösségi intézménye, rekreá-
ciós központja, ahol kulturáltan 
eltölthetnék szabadidejüket az 
itt élők?

Mielőtt válaszolt volna a 
felvetett kérdésekre, a polgár-
mester kiosztotta a fórum részt-
vevőinek azt a városfejlesztési 
akciótervet, amiből a lakosok 
tájékozódhattak, milyen beru-
házásokat, fejlesztéseket ter-
vez a közeljövőben elindítani 
a városvezetés, s amíg a meg-
jelentek a vaskos koncepciót 
tanulmányozták, T. Mészáros 
András szóban válaszolt a szá-
monkértekre. Kifejtette: a Teleki 
iskolában várhatóan csak 2012-
ben kezdődhet el az építkezés, 
hiszen nem elég megterveztet-
ni az épület rekonstrukcióját, 

a megvalósításhoz a megfelelő 
anyagi forrást is hozzá kell ren-
delni. Ugyanakkor – tette hozzá 
a polgármester – a 12 évfolya-
mos oktatás elindításáról is csak 
akkor lehet érdemben tárgyalni, 
ha előtte az érintett pedagó-
gusok és a szülők leülnek, és 
közösen megtervezik, milyen 
programot és hogyan szeretnék 
megvalósítani, azaz pontosan 
milyen jellegű középfokú okta-
tást kívánnak megvalósítani. 
Ha ebben egyetértésre jutnak, 
elkezdődhetnek az iskola átépí-
tésére és fejlesztésére irányu-
ló tervezések. A polgármester 
azt javasolta, vegyenek példát 
a tusculánumi Gárdonyi Géza 
Általános Iskoláról, ahol a 
középfokú oktatásra való bőví-
tést csaknem fél év alatt sikerült 
realizálni. A pedagógusoknak 
fel kell mérniük az igényeket, 
hogy milyen jellegű képzésre 
(milyen tantárgyakon legyen a 
hangsúly!) tartanak igényt, és 
eszerint fogalmazzák meg prog-
ramjukat. Az épület átépítése 
és bővítése is annak függvényé-
ben valósulhat meg, hogy a 12 
évfolyamos oktatást milyen 
programmal szeretnék realizál-
ni, hiszen abból derül ki, mire 
lesz majd szükség. A polgár-
mester kijelentette: attól nem 
kell tartani, hogy a fejlesztést 
követően netán nem lesz elég 
diák, hiszen továbbra is éven-
te ezer-ezerháromszáz fővel 
nő a lakosok száma, akiknek 
az átlag életkora 35 év alatti, 
tehát többnyire gyermekes csa-
ládok költöznek Érdre, ráadásul 
főként már csak Parkvárosban 
találhatók szabad építési telkek, 
így zömük ezen a környéken 
telepedik le. 

A Bem tér átépítésével kap-
csolatban T. Mészáros András 
kifejtette: a korábbi városveze-
tés ugyan eladta a területet az 
Intersparnak egy bevásárló- és 

Lakossági fórum Parkváros fejlesztésérõl

A Teleki iskolát 2012-ben újítják fel
A Teleki Sámuel Általános 
Iskola szülõi munkaközös-
ségének kezdeményezé-
sére T. Mészáros András 
polgármester április 21-
én telt házas lakossági 
fórumot tartott az intéz-
mény és Parkváros fej-
lesztési terveirõl.    

szolgáltatóközpont építésé-
re, de a beruházó a gazdasági 
válságra, főként a kedvezőtlen 
hitelkonstrukciókra hivatkoz-
va ezt mindeddig nem tudta 
megvalósítani. A tervek azon-
ban készek, és remélhetőleg 
2011-ben elkezdődhet a Bem 
téri bevásárló- és szolgáltató-
központ kiépítése. Ugyanakkor 
az M7-es lehajtó átépítése és 
szélesítése is 2011-ben kezdőd-
het el, de előtte le kell fektetni 
a csatornát, csak utána kerül-
het sor az útépítésre. Mindezt 
számba véve, a településrész 
lakosainak az építkezések ideje 
alatt korántsem lesznek irigy-
lésre méltó hétköznapjaik, de a 
türelmüknek meg lesz a jutal-
ma: élhetőbbé, otthonosabbá 
és kényelmesebbé válik majd a 
közvetlen környezetük. 

A polgármester elismerte; az 
Iparos útra tervezett új óvoda 
építését sajnos egyelőre el kel-
lett halasztania az önkormány-
zatnak, mert időközben kide-
rült, hogy ha nem újítják fel sür-
gősen az Aradi utcai bölcsődét, 
az ÁNTSZ bezáratja az intéz-
ményt, ezért a félretett összeget 
át kellett csoportosítani a böl-
csőde korszerűsítésére. 

Érden húsz éve nem volt óvo-
dai fejlesztés, ezt kell bepótolni, 
ami nem megy egyik napról a 
másikra. A város infrastruktú-
rájának fejlesztése óriási össze-

geket emészt fel, miközben az 
eddigi kormány folyamatosan 
vonta ki a pénzeket az egész-
ségügyi és egyéb intézmények 
fenntartásából. Ennek ellenére 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András – a városvezetésnek 
nincs miért szégyenkeznie az 
elmúlt három év miatt. A város 
dinamikusan fejlődik, olyan 
beruházások valósultak meg, 
vagy vannak épp folyamatban, 
amelyekre már évtizedek óta 
vártak az érdiek. Sikerült példá-
ul a háziorvosi rendelőket kor-
szerűsíteni, és folyamatban van 
a Szakorvosi Rendelőintézet 
bővítése is, amely a korszerű 
járóbeteg-ellátást szolgálja, sőt 
egynapos műtétekre is alkal-
mas lesz – mondta a polgár-
mester, végül kitért a negyedik 
kérdésre, amelyben azt firtatták 
a szülők, vajon mikor lesz a 
parkvárosiaknak is egy olyan 
komplexumuk, ahol kulturál-
tan eltölthetik a szabadidejüket. 
Kifejtette, lenne alkalmas lehe-
tőség egy rekreációs központ 
létrehozására, de a terv egyelő-
re elakadt a képviselőknél. Az 
Iparos utca végén lévő, egykori 
Lőtér területe magántulajdon-
ban van ugyan, de ha a város 
vezetése lehetővé teszi, hogy 
lakóparkot építsen, a tulajdo-
nos cserébe öt hektár területet 
visszajuttatna az önkormány-
zatnak, ahol megépülhetne a 
parkvárosiak rekreációs és sza-
badidőközpontja. A megvalósu-
lásáig még idő kell, de addig 
is – javasolta a polgármester 
– az iskola bővítését úgy kell 
megtervezni, hogy a lakosság 
szabadidős igényeit is kiszolgál-
hassa. Jó példa erre a Batthyány 
iskola nemrégen felavatott tor-
nacsarnoka, amely azóta min-
dig tele van, hiszen nemcsak az 
iskola diákjai, hanem kívülállók 
is igénybe vehetik sportolásra, 
kikapcsolódásra. 

Miután T. Mészáros András a 
lakossági fórumon kimerítően 
válaszolt azokra a kérdésekre, 
amelyeket a Teleki iskola szülői 
munkaközössége hozzá inté-
zett, a továbbiakban a telepü-
lésrész ügyes-bajos gondjai is 
napirendre kerültek. 

 Bálint Á.  Edit

T. Mészáros András polgármester és Papp Sándorné a szülõi munkaközös-
ség elnöke tartott bevezetõt
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Érdeklõdõ parkvárosiak az iskolában

Belterületi csapadékvíz‑elvezetés és gyûjtés  
KMOP 3.3.1/B‑2008‑0028
Érdi Erzsébetváros vízrendezése

KÖZLEMÉNY
Érd-Erzsébetváros vízrendezése április folyamán is a tervezett 
ütemezés figyelembe vételével, folyamatosan zajlott, jóllehet 
a kivitelezési munkákat némileg hátráltatta a csapadékos 
időjárás, a mederelem-szállításban felmerülő problémák, és 
az előre nem látható közmûkiváltások okozta többletmunka. 
A Piroska utca egy szakaszán a nyílt ároképítés részben meg-
történt. Az Eszter utca mindkét oldalán folyik a mederelemek 
lehelyezése, illetve a tervek szerinti gyûjtődrainek fektetése. 
Az Erzsébet utca középső szakaszán szintén megtörtént a 
mederelemek elhelyezése, de a fedlapok telepítése, egyebek-
ben gyártómûi szállítási problémák miatt még nem teljes körû, 
de a megoldáson folyamatosan dolgoznak a szakemberek. 
A kivitelező cég az utca alsó szakaszán is megkezdte az árok 
építését. A Teréz utca, Bara-pataki bekötő és Erzsébet utca 
közötti szakaszán (Tepecs-árok) a nyílt ároképítés részben 
megtörtént. A patak felé való csatlakozás kiépítése az időjárás 
függvénye. A Kornélia utca, Erzsébet utca és Alsó utca közötti 
szakaszán a részben térszín alatti csapadékvíz csatorna épí-
tése, közmûfeltárásokat követően a napokban kezdődött. Az 
Éva utca alsó végén, a Bara-pataknál, az átemelő akna kivite-
lezése is elindult. A napokban a támogatott projekthez tartozó 
Bethlen utcát is munkába vették a kivitelező cég szakemberei, 
és a páros oldalon a nyílt árok építése megkezdődött. Az 
utcában a munkavégzés ideiglenes forgalomirányítás mellett 
zajlik, minél fogva az arra közlekedő jármûvek vezetőitől is 
fokozottabb figyelmet kérünk.

Érd Erzsébetváros településrészének vízrendezése a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP 3.3.1/B-2008-0028 
számú, Belterületi csapadékvíz-elvezetés és -gyûjtés címû 
pályázat keretében biztosított 597 144 000 forintos támoga-
tásból valósul meg. A kivitelezési munkálatokat a EG 2009. 
Konzorcium végzi, közremûködő szervezetként a Pro Régió 
Nonprofit Közhasznú Kft. jár el. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

Gyermeknap
az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Szervezete, a Családsegítõ Központ, 
a Habilitációs Intézet, az Ifjúsági Központ, a Környezetvédõ Egyesület, a 
Magyar Földrajzi Múzeum, az Összefogás Egyesület és a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központ szervezésében

május 30-án 11-tõl 20 óráig

a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében, a Mûvelõdési Központ elõtt 
vásári vigasság solymászbemutatóval, pónilovakkal, ugrálóvárral, 
kézmûvesekkel, környezetvédelmi játékokkal és nyereményekkel, vásári 
komédiával, népzenével-tánccal, arcfestéssel, palacsintával, kemencés 
lángossal és vásárosokkal.


