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Jó ütemben haladnak a RÁVNA-projekt 
áprilisban megkezdett munkálatai. Egyes 
területeken az alvállalkozók befejezték a 
kivitelezést, a képviselők, mûszaki ellen-
őrök pedig megkezdték az ellenőrzéseket 
– jelentette be Segesdi János a múlt heti 
polgármesteri sajtótájékoztatón. Az alpol-
gármester hozzátette: a lakosok részéről 
számos minőségi és egyéb kifogás érkezett 
– például megrongált és még ki nem javított 
kerítésekkel, egyes árkok lejtésirányával, 
magasságával kapcsolatban. 

– Szeretném megnyugtatni az érintet-
teket: csak az elvárásoknak megfelelő 
munkát veszünk át. Minden hibát, illetve 
okozott kárt számon kérünk a kivitelező-
kön, és amíg azokat ki nem javítják, nem 
vonulhatnak le a területről, illetve nem 
kapják meg járandóságukat – hangsúlyoz-
ta Segesdi János, megjegyezve: az Érdi 
Közterület-fenntartó Intézményre (ÉKF), 
amely szintén alvállalkozóként mûködik 
közre a projektben, nem érkezett panasz, 

a lakók elégedettek az általuk végzett mun-
kák minőségével. 

– A környezetvédők jelezték, hogy az 
egyik munkaterületen az utóbbi időben 
gőték jelentek meg. A munkálatok során 
a kis kétéltûeket összegyûjtötték, és egy 
közeli, az eredetihez hasonló területre vit-
ték – mondta még Segesdi János.

T. Mészáros András polgármester a nem-
rég megnyert ASP-pályázat jelen állásáról 
számolt be. A projekt célja az e-önkor-
mányzati szolgáltatások széles körben tör-
ténő bevezetése és továbbfejlesztése. Érd 
másfél milliárd forintot nyert erre a célra; a 
szükséges 135 millió forintos önerő bizto-
sítását a közgyûlés megszavazta, így most 
folyamatban van a közbeszerzési eljárások 
kiírása, és hamarosan elkezdődhet a konk-
rét munka. 

A polgármester elmondta azt is: 2012-re 
teljesen megújulhat az ófalui Szent Mihály-
templom. A XVII. században felrobbantott, 
majd az 1700-as évek elején újjáépített 
barokk templom mára igen rossz állapot-
ba került, két éve kezdték el a rekonst-
rukcióját, civil összefogással. T. Mészáros 
András múlt szerdai sajtótájékoztatóján azt 
is elmondta: a napokban találkozott Spányi 
Antal megyés püspökkel, a Székesfehérvári 
Egyházmegye főpásztorával, és megálla-
podtak, hogy a 72 millió forintos munká-
latok felét az egyházmegye, másik felét a 
város fizeti. 

– Nemcsak Ófalu, hanem egész Érd büsz-
ke lehet nemcsak a megújult templomra, 
hanem arra az összefogásra is, amelynek 
eredményeképpen ez a rekonstrukció meg-
valósulhat – tette hozzá a polgármester. 

Ófalu turisztikai és infrastrukturális fej-
lesztésére vonatkozóan T. Mészáros András 
elmondta: ez igen nagy volumenû projekt 
lehet, hiszen többek közt építeni kellene 

egy olyan utat is, amely a lakóterület mögött 
köti össze Ófalut és az M6-ost, mentesítve a 
közlekedés terheitől az itt élőket. 

– Ahhoz, hogy a különböző fejlesztések 
megvalósuljanak ebben a városrészben, 
több befektetésnek kell egyszerre megje-
lennie, mintegy 15-20 milliárd forint érték-
ben – jegyezte meg T. Mészáros András, aki 
reméli, hogy pár éven belül ez a fejlesztés is 
megkezdődhet.

 Ádám Katalin

Hetvenkétmillióból újul meg a Szent Mihály-templom

RÁVNA: sok a lakossági reklamáció
Egyes szakaszokon befejezõdött a 
RÁVNA-projekt kivitelezése, a mun-
kások helyét az ellenõrök vették át. 
A munkálatok jó ütemben haladnak, 
ám a lakosság részérõl sok kifogás 
érkezett – jelentette be a múlt szer-
dai sajtótájékoztatón Segesdi János 
alpolgármester. T. Mészáros András 
arról számolt be, hogy 2012-re tel-
jesen megújulhat a Szent Mihály-
templom; a rekonstrukció 72 millió 
forintba kerül, ennek felét a város, 
felét az egyházmegye fizeti.

A Bethlen utca egyik oldalán már elkészültek 
az új árkok, a másik oldalon most helyezik el a 
betonelemeket
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aktuális

Befejeződött a Kincses Óvoda 
Kutyavári úti tagóvodájának 
felújítása: a több évtizedes 
épületben modernizálták a 
fûtésrendszert, kicserélték 
a nyílászárókat, szigetelték 
és színezték a falakat. Mint 
Bács Istvánné tagintézmény-
vezető a múlt pénteki ünnep-
ségen elmondta, a Kutyavári 
úti óvoda 1972-ben épült, és 
mindössze két csoport szá-
mára. Az intézményt később 
hétcsoportosra bővítették, így 
most 210 gyermek járhat ide. 
Az eltelt évtizedek alatt az 
óvoda fûtésrendszere elavult, 
a nyílászárók tönkremen-
tek, a falak megrepedeztek, 
a vakolat potyogott. Egy éve 
az önkormányzat kicserélte a 
világítótesteket, az idei év ele-
jén pedig a kazánházat alakí-
tották át, illetve több fûtőtestet 
kicseréltek. Télen került sor az 
új ablakok, ajtók beszerelésé-
re is – a többszintes épületen 
mindössze egy hét alatt sike-
rült kicserélni a régi, panelhá-
zakból ismert ablakokat. Ezt 
követően került sor az óvoda 
külső szigetelésére és színezé-
sére. Bács Istvánné köszöne-
tet mondott a korszerûsítésen 
dolgozó cégeknek, vállalko-
zóknak, az önkormányzat, az 
óvoda és az ÉKF munkatár-

sainak, az ide járó gyerekek 
szüleinek, hiszen a felújítás 
során minden részről szük-
ség volt segítségre, türelemre, 
alkalmazkodásra – főleg, hogy 
a munkálatokat nem a nyári 
szünet alatt, hanem év köz-
ben, ráadásul a legmostohább 
időszakban, télen végezték.

T. Mészáros András pol-
gármester beszédében azt 
hangsúlyozta: ez a felújí-
tás zöldberuházás, hiszen a 

korszerûsítésnek köszönhe-
tően kisebb környezetterhelést 
jelent az épület fûtése – ráadá-
sul a munkálatokat abból az 
összegből finanszírozza utó-
lagosan a város, amit az intéz-
mény az energiaszámlákon 
megtakarít. A felújítást az RFV 
Zrt. végezte, érdi alvállalkozók 
bevonásával, így elmondható, 
hogy ez a zöldberuházás még 
munkalehetőséget is terem-
tett – fûzte hozzá T. Mészáros 
András.

Az ünnepségen jelen volt 
Makra József, az RFV Zrt. 
alelnöke is, aki lapunknak 
elmondta: az érdi önkor-
mányzat 2009-ben írt ki 
pályázatot négy intézmény 
– az óvoda, a Széchenyi isko-
la, a Vörösmarty gimnázium 
és a Kós Károly Szakképző 
Iskola – korszerûsítésére, ame-
lyet cégük megnyert. A négy 
intézmény munkálatai össze-
sen háromszázmillió forintba 
kerülnek. Ezt az összeget a 
részvénytársaság megelőlegez-
te – a fenntartó önkormányzat 
a korszerûsítésből adódó ener-
giamegtakarítás összegét fizeti 
majd a cégnek a szerződés-
ben meghatározott módon és 
ideig.

Az óvoda felújítása a fûtés-
korszerûsítéssel még nem 

fejeződött be: a nyári szünet-
ben belül festik ki az intéz-
ményt – ez azonban már egy 
másik beruházás. Hogy nem-
csak az óvodapedagógusok, a 
szülők, hanem a gyerekek is 
mennyire örülnek a megújult 
épületnek, azt mi sem mutat-
ta jobban, mint az óvoda kis 
néptáncosainak arcán tün-
döklő mosoly: a gyerekek 
mûsorral mondtak köszöne-
tet a jelenlévőknek. Á. K.

Zöldberuházás  
a Kutyavári óvodában

Új külsõt kapott az óvoda
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A Kós Károly Szakképző Iskola 
nappali rendszerben felvételt hirdet:

Autószerelô  
szakmára

A képzés feltétele: érettségi vizsga
A képzés ideje: 2 év nappali rendszerben, 
amely alatt családi pótlék igényelhető
A gyakorlati képzés számítógép vezérlésű 
autódiagnosztikai műhelyünkben történik.

Fiatal felnôttek  
érettségire felkészítô tagozatára 

A képzés feltétele: 9–10. osztályos bizo-
nyítvány és szakmai vizsgabizonyítvány
A képzés ideje: 2 év nappali rendszerben, 
amely alatt családi pótlék igényelhető
Jelentkezési  határidõ: 2010. június 25.
A képzéseket csak megfelelő számú jelent-
kezés esetén indítjuk.
Információ és jelentkezési lap kérhe-
tő: Kós Károly Szakképző Iskola, 2030 Érd, 
Ercsi u. 8. Tel.: 06-23/365-501, 365-531  
kos.erd@hawk.hu, www.kos-erd.hu


