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A Harkály  utcában  megbúvó 
csendes,  kellemes,  felújított 
óvoda elköltöztetését a székesfe-
hérvári  vasútvonal  kiszélesítése 
teszi szükségessé – az intézmény 
kertje közvetlenül határos a vas-
úti  töltéssel,  és  a  munkálatok 
az  udvar  jelentős  részét  érintik. 
A NIF  korábban  már  megegye-
zett  az  önkormányzattal  abban, 
hogy az átköltöztetéshez elegen-
dő  összeget  kap  majd  a  város, 
ám  ezt  az  előzetes  megállapo-
dást a közigazgatási hivatal nem 
hagyta  jóvá  –  ehelyett  úgy  dön-
töttek, hogy a kisajátítási eljárás 
során csak a Harkály utcai ingat-
lan  értékét  lehet  alapul  venni, 
mintha  nem  intézményről, 
hanem családi házról  lenne szó. 
Ez  mintegy  hatvanmillió  forint 
lett volna, amelyből nem futotta 
volna  az  óvoda  átköltöztetésé-
re,  hiszen  az  új  létesítménynek 
szigorú  szabályoknak  kell  meg-
felelnie. 
Az önkormányzat ezért a NIF-

fel folytatott decemberi tárgyalá-
son elzárkózott a terület átadásá-
tól.  A február  eleji  megbeszélés 
azonban  eredményes  volt,  úgy 
tûnik, az eddigi jogi vitákat sike-
rül  közös  megegyezéssel  lezár-
ni  –  az  önkormányzat  ígéretet 

kapott  arra  a  NIF  képviselőitől, 
hogy  hamarosan  visszajeleznek 
arról:  az  átköltöztetéshez  szük-
séges összeget kapja meg a város 
az ingatlanért cserébe.
–  A háromcsoportos  óvodát 

szeretnénk  hatcsoportosra  bő-
víteni,  pályázat  segítségével. 
A februári közgyûlésen meg kell 
hoznunk  az  ezzel  kapcsolatos 
döntést,  hogy  részt  vehessünk 
a  pályázaton.  Reméljük,  mire 
a  pályabővítés  eléri  a  Harkály 
utcát, már rendelkezésünkre áll 
egy  olyan  épület,  amely  bizto-
sítja az idejáró 80 gyermek és a 
további  három  csoport  elhelye-
zését. Bízunk benne, hogy még 
az  idén  elkezdődhet  az  épít-
kezés,  és  2012  végére  a  teljes 
épület  rendelkezésre  áll  majd 
–  mondta  a  sajtótájékoztatón 
Segesdi János.
Az  intézmény  –  amely  több 

generáció  számára csak Harkály 
oviként  ismert  –  nem  költözne 
messzire:  az  önkormányzatnak 
a  Fácán  közi  óvoda  mellett  van 
egy nagyobb területe, és a Móra 
általános  iskolához  is  tartozik 
egy olyan, ma már nem használt 
telekrész, amely méreténél fogva 
alkalmas  lenne  egy  hatcsopor-
tos  óvoda  megépítésére.  Hogy 

melyik  lenne  ideálisabb  e  célra, 
az  a  jövőben dől  el,  több  szem-
pont figyelembevételével. 
Az  Érdi  Újság  kérdésére  az 

alpolgármester  elmondta:  ha  a 
bővítéshez nem sikerül pályázati 
forrást  szerezni,  az  önkormány-
zat  saját  erőből  vállalja  majd 
a  pluszköltségeket.  Részben 
azért,  mert  nagy  szükség  van 
a  férőhelyek  számának  növelé-
sére,  részben  pedig  azért,  mert 
a  mûködtetés  csak  egy  bizo-
nyos  létszám  felett  rentábilis 
–  minél  kisebb  egy  intézmény, 
fajlagosan  annál  többe  kerül  a 
mûködtetése.
–  Az  az  érdekünk,  hogy  az 

igényeknek  megfelelő  méretû 
óvodát  tudjunk  építeni, mert  ez 
egyben  azt  is  garantálja,  hogy 
az  intézményt  hatékonyan  tud-
juk  mûködtetni  –  zárta  szavait 
Segesdi János.
A Harkály  Óvodában  generá-

ciók  nőttek  fel  – már  az  ezerki-

lencszáznegyvenes  évek  végén 
is óvoda mûködött a családi ház-
nak felhúzott épületben. Később 
bővítették,  majd  felújították: 
legutóbb  2006-ban  szigetelték, 
kövezték,  parkettázták  és  ki  is 
festették az óvodát. Ez a három-
csoportos  intézmény  nem  tarto-
zik Érd  legnagyobb óvodái közé 
– sőt, sokan nem is tudnak arról, 
hogy a csendes mellékutca végén 
óvoda  mûködik  –,  de  rendkívül 
otthonos,  kellemes  hangulata 
van.
– Nagyon örülünk annak, hogy 

az önkormányzat  szeretné bőví-
teni  intézményünket,  ugyanis 
nagyon  nagy  a  túljelentkezés: 
minden  évben  el  kell  utasíta-
nunk  egycsoportnyi  gyerme-
ket  –  mondta  lapunknak  Agócs 
Erika  tagóvoda-vezető.  Azt  is 
hozzátette:  a  Harkályba  főleg  a 
Tusculanum  és  Újtelep  város-
részekben  élő  gyerekek  járnak, 
illetve  jelentkeznek,  de  sokan 
helyhiány miatt  végül más  óvo-
dába nyernek felvételt. Jönnének 
ide  tárnoki  gyerekek  is,  őket 
azonban  egyáltalán  nem  tudják 
fogadni.  Annyi  biztos:  egy  hat-
csoportos  óvoda  megoldaná  a 
térség gondjait.
– Örülünk annak, hogy a kisa-

játítással  kapcsolatos  kérdések 
ilyen  gyorsan  megoldódhatnak, 
hiszen  nagy  volt  a  bizonyta-
lanság,  féltettük  az  óvoda  jövő-
jét.  Szeretnénk  megköszönni  a 
városvezetésnek,  hogy  a  NIF-fel 
folytatott  tárgyalásokon  kiállt 
az  óvodáért,  és  olyan megoldás 
születhet, amely az önkormány-
zatnak,  az  óvodának  és  a  gyer-
mekeknek  egyaránt  a  legmegfe-
lelőbb – zárta szavait a tagintéz-
mény-vezető.  Ádám Katalin

Hatcsoportos intézményt tervez az önkormányzat

Költözhet a Harkály Óvoda
Megoldódhat a Harkály Óvoda kisajátítási ügye: a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ (NIF) Zrt. hajlik a meg-
egyezésre az önkormányzattal, és várhatóan biztosítja 
a háromcsoportos óvoda átköltöztetéséhez szükséges 
mintegy 140 millió forintot – mondta el a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztatón Segesdi János alpol-
gármester. A városvezetés szeretné, ha az új óvoda 
nem három-, hanem hatcsoportos lenne – a bõvítéshez 
szükséges pénzt pályázati forrásból teremtenék elõ.

A Harkály ovi barátságos kertjét 
egyik oldalról a vasúti töltés hatá-
rolja. A pálya kiszélesítése miatt az 
óvodának hamarosan költöznie kell
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Három  évszázaddal  a  cisz-
terci  rend  magyarorszá-
gi  megszûnése  után,  1945. 
december  16-án  alakult  meg 
újra  hazánkban  a  szerze-
tesrend  női  ága.  A bakonyi 
Esztergálon éledő 11 fős közös-
séget  azonban  1950.  novem-
ber  21-én  már  fel  is  oszlat-
ták.  A Bakonyboldogasszony 
nevet  viselő  monostornak  a 
fekete  napja  a  katolikus  nap-
tár szerinti Mária-ünnep, a kis 
Szûzanya  templomban  való 
bemutatásának emléknapja. 
A száz  éve  született  és  ala-

pítóként  tisztelt Naszályi  Emil 
OCist atya a „szélnek eresztett” 
nővéreknek  útravalóul  Mária 
nevét  adta.  Olyan  megoldást 
kerestek,  ahol  feltûnés  nélkül 
együtt maradhatnak. Erre Pest 
és környéke látszott a legalkal-
masabbnak. Az  isteni  gondos-
kodás vezette őket Érdre. 
–  Sokszor  elmentünk  mel-

lette,  aztán  visszatértünk,  és  
megvettük  a  Himmel-házat, 
amit  aztán  átépítettünk  – 

mondta  Punk  Mária  Gemma, 
a  Regina  Mundi  apátnője. 
Végül  is  1951.  február  havá-
nak  2.  napján  költöztek  be, 
szintén  Mária-ünnepen. 
Ez  a  nap  a  Gyertyaszentelő 
Boldogasszony  napja,  amikor 
Mária vitte újszülött fiát bemu-
tatni az Úr Templomába. 
– Egész munkámat és élete-

met  a  Szûz  Anyának  ajánlot-
tam.  Õt  kértem,  hogy  legyen 
ennek a monostornak az apát-
nője, és én csak eszköz legyek 
a kezében – vallotta a  szerze-
tesnők  által  örökös  elöljáróvá 
választott Mária Gemma. 
Húsz éve, január 8-án önálló 

jogi  személyiség  lett  a  perjel-
nő  jelmondatával  –  „Szentség 
és  bátorság”  –  élő  érdi  apát-
ság.  Hatvan  éve  imádkoznak, 
dicsérik  Istent,  dolgoznak, 
és  szolgálják  embertársaikat 
Érden a ciszterci nővérek, akik 
szerint  csak  a  jó  családok  és 
a  monostori  családok  együtt 
tudják szépen mûködtetni ezt 
a világot.   Vizsy Ferenc

Hatvan éve Érden  
a ciszterci nõvérek

Az apátság épülete


