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Március 20-án birtokba vehették 
a Harkály óvodások a Holló utcai 
új intézményt, amelyet ünnepé-
lyes keretek közt adtak át hétfő 
délelőtt. A városvezetésen kívül 
a projektben részt vevő cégek, 
szervezetek, az érdi oktatási 
intézmények és az önkormány-
zat munkatársai is jelen vol-
tak ezen a több szempontból 
sem mindennapi eseményen. 
Egyrészt ez a vadonatúj óvoda 
alig fél év alatt épült meg – az 
intézmény alapkövét szeptem-

ber 28-án rakták le –, másrészt 
az építkezés előzményei sem 
átlagosak: a Harkály utcában 
körülbelül hatvan éve mûködő 
óvoda telkét-épületét a vasút-
fejlesztés miatt kisajátította az 
állam, a felajánlott kártalanítási 
összeg azonban igencsak kevés 
volt egy új intézmény felépíté-
sére, így az önkormányzat ezt 
nem fogadta el. A tárgyalások 
nem vezettek eredményre, sőt, 
július elején úgy álltak a dol-
gok, hogy az óvoda a nyári szü-

net után már ki sem nyithat. 
Végül megegyezés született: 
az óvoda 2012. március végéig 
kapott haladékot a kiköltözésre, 
az önkormányzatnak viszont 
meg kellett elégednie az alig 
több mint hatvanmillió forintos 
kártalanítási összeggel. 

Érd közgyûlése augusztus 
11-én úgy döntött: a Holló utca 
3. szám alatti nappali melege-
dő épületét bővítik és alakítják 
át óvodának. Erre persze nem 
volt elég a megítélt 60 millió 
forint – az építkezés fennma-
radó mintegy 40 millió forin-
tos költségét az önkormányzat 
fedezte. Mint Zsirkai László, 
a projekttel megbízott Érdi 
Városfejlesztési Kft. ügyvezető-
je a megnyitón elmondta: maga 
sem hitte volna kora ősszel, 
hogy a márciusi határidőig az 
épület elkészülhet – márpedig, 
köszönhetően a tervezésben, 
építkezésben, adminisztráció-
ban, engedélyezésben részt 
vevők gyors munkájának, no 
meg az őszi–téli enyhe, száraz 
időnek, így lett. Ma Érd leg-
szebb óvodája áll a Holló utcai 
melegedő helyén.

Agócs Erika tagóvoda-vezető 
az ünnepségen úgy fogalmazott: 
remélik, hogy az óvoda most 
már végleges otthonra lelt.

– A Harkály nem költöző 
madár – mi pedig már annyit 
pakoltunk, költözködtünk, 
hogy ideje biztonságot nyújtó 
saját fészekre lelni – utalt az 
elmúlt hónapok kálváriájára a 
vezető, aki köszönetet mondott 
minden, a projektben részt vevő 
szervezetnek, de elsősorban is 
a városvezetésnek, amiért töret-
lenül dolgoztak azon, hogy az 

óvodai ellátás folyamatosságát 
biztosítani tudják. 

– Jól tettük, hogy hittünk és 
bíztunk, hiszen megtalálták 
számunkra a lehető legideáli-
sabb megoldást – hangsúlyoz-
ta Agócs Erika, hozzátéve: az 
óvoda dolgozóinak feladata 
most az, hogy hagyományai-
kat, értékrendjüket átmentsék, 
újból felépítsék – a gyerekeké 
pedig az, hogy életre keltsék az 
épületet.

A kicsik ugyan csak egy 
nappal az átadás után költöz-
hettek be az új óvodába, de 
az a harminc gyerek, aki az 
ünnepi mûsorban szerepelt, 
már ismerősként mozgott az 
új csoportszobákban. Virággal 
köszöntötték a megjelenteket, 
tánccal, énekkel, verssel mutat-
koztak be, és az előadás után 
persze fel is avatták az egyik 
frissen elkészült csoportszobát. 
Õk talán már nem is emlékez-
nek az elmúlt nyárra, amikor 
kérdéses volt, mi lesz az óvodá-
jukkal, egyáltalán, hová fognak 
óvodába járni.

Ahogy T. Mészáros András 
fogalmazott: egy nagyon rosszul 
kezdődött történet ért most 
nagyon jól véget.

– Egy új óvoda felépítéséhez 
nem állt elegendő összeg a ren-
delkezésünkre. Ennek ellené-
re – a tervező, a kivitelező, a 
hivatal dolgozói összefogásával 
– mindenki azon volt, hogy a 
mai igényeknek és előírásoknak 
megfelelő óvodát valósíthas-
sunk meg. Ehhez mindenkinek 
a maximumot kellett nyújtania. 
Ez az épület durván 110 millió 
forintból épült meg, vagyis nem 
érte el a 200 ezer forint négyzet-

„A harkály nem költözõ madár, ideje volt saját fészekre lelni”

Átadták a Harkály Óvodát
Alig féléves építkezés után hétfõn átadták az új 
Harkály Óvodát. Júliusban még attól kellett félni, hogy 
a nyári szünet után ki sem nyithat az intézmény – az 
önkormányzat és a projektben részt vevõk munká-
jának köszönhetõen azonban a rossz kezdet után jól 
végzõdött az „elgázolt” óvoda ügye, és a kis harkályok 
most már saját fészekre leltek.

méterenkénti bruttó kivitelezé-
si árat sem, és ennek ellenére 
gyönyörû lett. Kívánom a gye-
rekeknek, hogy sok örömet lel-
jenek benne – mondta a polgár-
mester, aki köszönetet mondott 
az óvoda dolgozóinak, akik az 
ünnep napjait arra fordították, 
hogy az óvodát berendezzék és 
a gyerekek fogadására alkalmas-
sá tegyék.

A valóban minden igényt ki-
elégítő óvodát, a barátságos, tá-
gas csoportszobákat, a kellemes 
teraszokat nézve ez az épület 
megérte a fáradságot; akik pedig 
részt vettek a projektben, nem-
csak egy kellemes élménnyel 
térhettek haza, de egy-egy em-
lékéremmel is, amellyel az óvo-
da dolgozói ajándékozták meg 
őket. Ádám Katalin

A gyerekek kedves és megható mûsorral köszöntötték a vendégeket
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Agócs Erika tagóvoda-vezetõ emlékérmeket nyújtott át a projektben részt 
vevõknek

Az óvodát csak kedden vehették birtokba a gyerekek, de a mûsor 
szereplõi már hétfõn kipróbálhatták az egyik új csoportszobát


