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„Közhírré tétetik, hogy óvo-
dánk két új csoportja megnyí-
lik! Idejöjjön apraja és nagyja, 
ki e nagy eseményt látni akar-
ja!” – köszöntötte a meghívott 
önkormányzati munkatársakat, 
óvodapedagógusokat, újságíró-
kat a Béke téri Kincses Óvoda új 
csoportszobáinak ünnepélyes 
átadásán az egyik ide járó kis-
lány. A rendezvényen elsőként 
a gyerekek mutatkoztak be: a 
Gyémánt csoport csodálatos 
néptáncmûsort adott elő. Ezt 
követően Szénásiné Mészáros 
Márta intézményvezető beszélt 
az átalakítási munkálatokról. 

Abban az épületrészben, 
ahol a két (pályázati forrás-
ból igényesen berendezett 
és felszerelt) csoportszoba 
kapott helyet, régen irodák 
voltak, amelyeket nemcsak az 
óvoda, hanem a vele egy épü-

letben lévő bölcsőde dolgozói 
is használtak. Ezen az eme-
leti szárnyon mûködött éve-
ken keresztül az Intézményi 
Gondnokság, illetve a Szociális 
Gondozó Központ gazdasá-
gi részlege, valamint itt volt 
a mosókonyha is. Az ősszel 
kezdődött átalakítás során két 
csoportszobát alakítottak itt ki, 
a hozzájuk tartozó kiszolgá-
lóhelyiségekkel. Az irodák és 
a mosókonyha megmaradtak, 
ezt a bölcsőde és az immár 170 

gyerek befogadására alkalmas 
óvoda közösen használja. 

– A két csoportszoba a héten 
elkészült, a gyerekek birtokba 
vehették. Az átalakítás nekik, 
illetve szüleiknek jelenti a 
legnagyobb segítséget, hiszen 
intézményünk ötven férőhely-
lyel bővült. Ezeket már be is 
töltöttük, a gyerekek a napok-
ban kezdték meg az óvodát 
– jelentette be Szénásiné, aki 
köszönetet mondott a városve-
zetésnek és a képviselőknek, 
hogy lehetővé tették az óvoda 
bővítését. 

– Ugyanakkor szeretnék 
köszönetet mondani az épület 
másik részén mûködő bölcső-
de vezetőjének, dolgozóinak, 
akik velünk együtt élték át 
az átalakítás pillanatait, illet-
ve a tagóvoda-vezetőknek, 
akik segítettek bennünket. 
Természetesen óvodánk dolgo-
zóit is köszönet illeti, akik részt 
vettek az épület díszítésében, 
otthonossá tételében – fûzte 
hozzá Szénásiné Mészáros 
Márta.

T. Mészáros András polgár-
mester elsőként Antunovits 

Antal képviselőnek mon-
dott köszönetet, aki a Béke 
téri óvoda ily módon történő 
átalakítását felvetette, és így 
lehetőség nyílt az intézmény 
bővítésére, ötven család gyer-
mekelhelyezési gondjainak 
megoldására.

 – Évente mintegy négyszáz 
gyermek óvodai felvételét 
kell visszautasítani helyhiány 
miatt, ugyanis az érdi intéz-
ményhálózat nem tud olyan 
ütemben bővülni, mint ahogy 
a beköltözők száma nő – hang-
súlyozta T. Mészáros András, 
hozzátéve: a munkálatok az 
elmúlt év óvodabővítéseivel 
nem állnak meg. 

– Jövő tavasszal remélhe-
tőleg meg tudjuk teremteni a 
Darukezelő utcai óvoda meg-
építéséhez szükséges forráso-
kat, és 2011 végére elkészülhet 
ez az óvoda is, újabb 150 gyer-
meknek adva otthont. Akkor 
majd elmondhatjuk: alig két 
év leforgása alatt 300 új óvodai 
helyet tudtunk teremteni, ami 
pedig csodával határos – zárta 
szavait a polgármester.

 Ádám Katalin

Nyolc számítógépet ajándéko-
zott a MÁV Informatika Zrt. 
a Gárdonyi Géza Általános 
Iskolának, összesen mintegy 
egymillió forint értékben. Az 
adományozó múlt szerdán szál-
lította ki az 1-2 éves, jó állapot-
ban lévõ gépeket és a hozzájuk 
tartozó monitorokat az iskolá-
ba, ahol a számítástechnikai 
terembe kerültek. Horváth Pál 
egyetemi tanár, a Zrt. tanács-
adója – egyben az adományozás 
szervezõje – elmondta, továb-
bi számítástechnikai eszközök 
odaajándékozására is sor kerül-
het, hiszen a cégnek több olyan 
gépe van, amit rövid ideig tartó 
használat után lecserélnek. 

– Azzal, hogy egy iskolának 
adjuk õket, támogatni tudjuk 

a számítástechnikai képzést 
– tette hozzá Horváth Pál, aki 
maga is érdi lakos. 

A MÁV Informatika Zrt. 
Egyébként korábban az érdi 
rendõrségnek is adományozott 
számítógépeket.  

Segesdi János alpolgármester 
az esemény kapcsán elmondta: 
egyelõre a Gárdonyi iskola szá-
mítástechnikai termét kívánják 
feltölteni, de felveszik a kap-
csolatot más cégekkel is, hogy 
a többi oktatási intézményt is 
el tudjanak látni számítógépek-
kel. 

– Ha kevesebb gép gyûlik 
össze, mint amennyire szükség 
van, az önkormányzat egészíti 
majd ki a keretet – tette hozzá 
Segesdi János.  Á. K.

Két szobával bõvült a Kincses Óvoda

Ötven új óvodás a Béke téren
Múlt héten ünnepélyesen 
átadták a Kincses Óvoda 
két új, igényesen beren-
dezett, tágas  csoport-
szobáját. Az intézmény 
átalakításával lehetõség 
nyílt ötven gyermek fel-
vételére, akik most kezdik 
az óvodát.

Az óvódások mûsorral köszöntötték az ünnepség résztvevõit
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Ajándék számítógépek  

a Gárdonyinak

Kisbusz szállította az ajándék számítógépeket a Gárdonyi iskolába. Képünkön 
Segesdi János alpolgármester és dr. Horváth Pál (MÁV Informatika Zrt.)
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helyi társadalom

Folyamatosan épül az új szakrendelő 

Az elmúlt időszakban is a terveknek megfelelően zajlott az Emeltszintű Kistérségi 
Járóbeteg-szakellátó Központ építkezése. Mivel az időjárás is kedvezőbbre fordult, ezért a 
kivitelezési munkálatok is intenzívebbé váltak.
Az elmúlt hetekben folytatódtak az új épület szerkezetépítési munkái. A kivitelező elvé-
gezte a második emeleti zárófödém szerelését és betonozását . Elkészültek a földszinti 
feltöltések, így megindulhatott a vasbeton alaplemezek szerelése is. Határidőre végeztek 
a Felső utcai oldalon létesítendő portaépület alapozási földmunkáival, és megkezdődtek a 
konkrét alapozási munkák is. Az orvosi műszerekre kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban 
van.
A járóbetegközpont kialakítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2-
2008-0003 számú pályázat keretében biztosított 1 320 167 360 forintos támogatásból 
valósul meg. A 2010. decemberében elkészülő beruházás során az intézmény egynapos 
sebészettel, egy új mozgásszervi rehabilitációs nappali kórházzal bővül, megújul a kúra-
szerű ellátások infrastruktúrája, és az orvosi eszközpark. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
képviseletében a projekt során a Strukturális Alapok Programiroda jár el közreműködő 
szervezetként, a kivitelezési munkákat pedig a Progress-B ’90 Zrt. végzi.


