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Megjelent a felhívás a Város
központ rehabilitációs pályázat 
kivitelezőjének kiválasztására. 
A kivitelező kiválasztására indí
tott eljárás első, részvételi szaka
szának felhívásából megtudhat
tuk, hogy az eljárás során 2010. 
június 2ig jelentkezhetnek azok 
a vállalkozók, akik megfelelnek 
az előírt feltételeknek. 

A legfontosabb, hogy a jelent
kező, illetve a közbeszerzés 
értékének 10%át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója:

– az előző öt évből össze
sen rendelkezik legalább 5 db 
igazoltan mûemléki épületen 
elvégzett pozitív minősítésû 
magasépítési referenciával, 
amelyek összesített értéke meg
haladja a bruttó 400 000 000 Ft
ot és az egyik referencia tetőtér 
építésére, bővítésére és tetőfel
újításra vonatkozott 

– legalább egy db közcélú, 
igazoltan mûemléki épületen 
elvégzett, minden alapszak
ágra (építészet, gépészet, vil
lamosság) kiterjedő, pozitív 
minősítésû magasépítési refe
renciával, amelynek (referen
cia) értéke meghaladja a bruttó 
200 000 000 Ftot

– legalább egy db, igazoltan 
mûemléki épületen elvégzett 
pozitív minősítésû magasépítési 
referenciával, amely a mûemléki 
épület legalább 100 m2 terület
tel történő bővítésére és/vagy 
hasznos alapterületének növe
lésére vonatkozott

– legalább egy db bruttó 
200 000 000 Ft értékû közterület 
építésére vonatkozó referenciá
val, amely tartalmazott legalább 
bruttó 50 000 000 Ft értékû 
kertépítési munkát

– legalább egy db 2000 m2 
felületen elvégzett térburkolásra 
vonatkozó építési referenciával

– legalább egy db brut
tó 50 000 000 Ft értékû 
közmûfejlesztésre vonatkozó 
építési referenciával

A részvételi szakaszban alkal
masnak minősített jelentkezők
kel 2010. június 11től folytató
dik az eljárás, amelynek során 
kiválasztják majd a kivitelező 
vállalkozókat.

Az ajánlati szakaszban az 
alábbiakra kérnek majd aján
latot:

Mûemlék épületek felújítása, 
bővítése:

– Magyar Földrajzi Múzeum 
épületében a földszinti rész 
átalakítása 273 m2 területen és 
bővítése 678 m2 tetőtérbeépí
téssel.

– Kiállítótér kialakítása a 
Gesztelyi házban: felújítás az 
épület földszintjén 189 m2 terü
leten, bővítés a tetőtérben 264 
m2 területen. 

– Kávéház kialakítása a 
Gesztelyi házban: felújítás az 
épület földszintjén 187 m2 terü
leten.

Közterületépítés és kapcsoló
dó munkák:

– Forgalomcsillapított övezet 
kialakítása a Felső utcában: 500 
m2 térburkolat, 500 m2 zöldfelü
let, 450 m2 parkoló építése, két 
buszmegálló kialakítása. 

– Forgalomcsillapított övezet 
kialakítása az Alsó utcában: 
3500 m2 térburkolat, 900 m2 

zöldfelület, vízarchitektúra. 
– Gyalogoszóna kialakítása 

(Pelikán sétány): 2720 m2 tér
burkolat, 2140 m2 zöldfelület 
kialakítása.

– A zöldfelületekhez kapcso
lódó öntözőhálózat építése. 

– Szabadtéri kiállítási pavilon 
építése 36 m2. 

– Közmûépítés: 90 fm víz 
nyomóvezeték és szennyvízve
zeték építése.

– Közvilágítás és elektromos 
ellátás létesítése: 800 fm közvi
lágítási hálózat építése és 39 db 
lámpahely kialakítása. 

– Földrajzi Múzeum kőkerí
tése: a támfalként is mûködő, 
sóskúti mészkő kerítésfal újjá
építése 

– A volt tûzoltó szertár és 
raktár – kb. 240 m2 – és egyéb 
kisebb építmények bontása. 

Érd MJV városközponti akcióte-
rülete attraktivitásának, vala-
mint funkcionális mûködésének 
fejlesztése a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kiírt KMOP-
5.2.1/B-2f-2009-0003 számú, 
„Integrált településfejlesztés 
Pest megyében” címû pályá-
zat keretében biztosított 
832 813 476 forintos támogatás-
ból valósul meg. Közremûködő 
szervezetként a Pro Régió 
Nonprofit Közhasznú Kft. jár el. 
A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg. 

Városközpont  
rehabilitációs pályázat

A közelmúltban viszonozta 
iskolánk 30 fős csoportja a 
szászrégeni testvériskola tava
lyi látogatását, amellyel tovább 
erősítette a két város közöt
ti együttmûködést. A 12 órás 
út végén, a buszról leszállva 
ismerős arcokat pillantottunk 
meg, hiszen tavaly mi fogad
tuk erdélyi barátainkat. Sokan 
elballagtak már közülük, de ott 
voltak az új fogadókkal együtt 
és nagy szeretetben fogadtak 
minket. Étellel és itallal vártak, 
majd egy rövid bemutatkozás, 
programmegbeszélés után 
mindenki elindult a fogadó
családjához.

Csodálatos helyeken jár
tunk; a hegyek, a dombok, 
a levegő, az egész természet 
itt elvarázsolja az embert. 
Aki volt már Erdélyben tudja, 
hogy miről beszélek. A békási 
szoros hatalmas élmény 
volt mindannyiunk számá
ra. Emellett voltunk Gyergyó 
vidékén, a Gyilkostónál, 
Szovátán a Medvetónál ahol 
„sikeresen” el is tévedtünk, 
de legalább kirándultunk egy 
jót. Korondon is eltöltöttünk 
néhány órát, ahol lehető
ségünk volt megtekinteni a 
korondi kézmûvességet. 

Hazaindulásunk előtti teljes 
napot Szászrégenben töltöttünk. 
Délelőtt meglátogattuk a helyi 
iskolát, különböző órákra ülhet
tünk be, majd körbevezettek az 
épületben. Az iskolához tarto
zik Európa egyik legnagyobb 
állattani szertára, gazdag termé

szettudományi gyûjteménnyel. 
Délután Régenben sétáltunk, 
ismerkedtünk a város történeté
vel, épületeivel, templomaival. 
Például a város arról híres, hogy 
„a hangszerek hazája”, különö
sen a hegedûké. Több hangszer
gyártó cég székhelye lelhető itt, 
melyek Erdély szépen rezonáló 
fáiból készítenek a világ minden 
táján megszólaló hangszereket.

A búcsúesten finom töltött 
káposztával kínáltak és élő 
zene szólt, amire minden
ki nagy kedvvel állt fel tán
colni, még tanáraink is. Az 
este hangulata nagyszerû 
volt: Somfai tanár úr gitáro
zott, énekelt, és persze mi is 
bekapcsolódtunk. Árpi, aki 
tavaly énekelt a diákgálánkon, 
hegedûjátékával kápráztatott 
el minket. Nagyonnagyon jól 
éreztük magunkat, de sajnos 
vége lett, mert másnap reggel 
már hazaindultunk. 

Kísérő tanáraink – Bakos 
Mária igazgató, Sulainé 
Szegedi Nóra, Makay Emese 
és Somfai István – ötleteikkel, 
felkészültségükkel és a profi 
szervezéssel gazdagították 
utunkat, egyéniségükkel emel
ték az egyébként is kiváló han
gulatot. Nekik is köszönettel 
tartozunk.

Már várjuk a jövő tavaszt, 
hiszen akkor újra mi leszünk a 
vendéglátók!

 Darabos Eszter
 Vörösmarty Mihály 

Gimnázium, 10.a osztály

A madarak és fák napja alkal
mából nagyon hasznos és 
gyakorlatias tevékenységeket 
végeztünk; egy fát ültettünk, 
és komposztálást tanultunk az 
iskola udvarán. 

A facsemetét iskolánk kertjé
ben ültettük el, május 11én. 
A nagylevelû császárfának elő
ször egy gödröt ástunk – szabá
lyos méretre –, majd feltöltöttük 
minden fontos anyaggal, ami 
egy fának kell: földdel, kom
poszttal, és zeolitot is kevertünk 
bele. Csak esővízzel szabad 
majd locsolni, mert a csapvíz 
klórt tartalmaz, amely megöli 
azokat a hasznos baktériumo
kat, melyek a fa életbenmaradá
sához nélkülözhetetlenek. Az 
ültetés után kaptunk egy okle
velet, mely azt tanúsítja, hogy 
mi vagyunk a fa örökbefogadói. 

Ezzel egy időben komposz
táló helyet is kialakítottunk az 
iskola udvarán. Először is gödröt 

ástunk (2m x 8m), amelybe réte
gesen kerültek anyagok: gallyak, 
erre egy sor avar, majd egy réteg 
föld. Ennek a tetejére konyhai 
zöldhulladékot és még egy réteg 
földet tettünk. A komposzt azért 
nagyon hasznos, mert felhasz
nálható például virágágyások, 
pázsitok földjéhez is. Ezenkívül 
javítja a talaj szerkezetét, növeli 
vízfelszívó képességét és meg
akadályozza a talajeróziót. 
Karai Zsófia, aki ennek az egész 
eseménynek a szervezője volt, 
azért a mi iskolánkat választot
ta, mert nálunk van olyan hely 
az iskolakertben, ahol létesíteni 
lehet komposztálásra alkalmas 
területet. Zsófika néni nagyon 
szereti a természetet, ezért min
dent megtesz annak érdekében, 
hogy óvja, védje azt, és bennün
ket is erre tanított.

Vereby Zsófi
Széchenyi István 

Általános Iskola, 8.c osztály

A Szociális Gondozó Központ Érd 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Hajléktalan Szálló – Érd, Fehérvári út 89–91. 

szociális, mentálhigiénés munkatárs 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2 évig tartó közalkalma-
zotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89–91. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalan Szállón élők gondozása, bekerülésük okának 
megszüntetése érdekében. Biztosítja a személyre szabott bánásmódot. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

–  Főiskola, egyetem (csak szakirányú): felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi szociális mun-
kás, teológus, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Iskolai végzettséget igazoló okirat, fényképes önéletrajz, motivációs levél, tiszta erkölcsi bizo-

nyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 21. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné, Kristonné Tarnóczi Tímea 
nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
–  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 

Érd, Budai út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 3/2010, valamint a munkakör megnevezését: szociális, mentálhigiénés munkatárs. 

–  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail 
címen keresztül 

–  Személyesen: Grátzer Mihályné, Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 

Fórum
Vörösmartysok Szászrégenben Faültetés, komposztálás a Széchenyiben

A nagylevelû császárfa, amelyet örökbe fogadtak

kaleidoszkóp


