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kornydken 616k lakossiigi pe-
tici6t ny(jtottak be az onkor-
mdnyzathoz, amelyben leirtiik

a B(zaszem lskola m(kiid6s6vel 6s
tovdbb6pitesdvel kapcsolatos esz-
rev6teleiket, panaszaikat. Azr 6tzik,
6letkoriilm6nyeik, s vele ingatlanuk
6rt6ke jelent6sen romlott. Az iskolii-
val egyritt j ir6 forgalomnoveked6s
zajjal, porral jAr, a sztk utcdkon sok
a balesetvesz6lyes helyzet. Az udvar-
16l a gyerekzsivaj, az 6piiletb6l a ze-
neoktatiis hangjai a kcirny6k lak6inak
nyugalm6t zavar6 m6don toltik be
az egykor csendes dvezetet. A kO-
zoss6gi iskoldban nem egy alkalom-
mal kds6 estig, olykor h6tv696n is
program van, amely tobb-kevesebb
forgalmat 6s ezzel ism6t zatt okoz.
A lak6k att6l tartva, hogy a helyzet
fokoz6dni fog (0jabb €piilet meg
tobb gyerek, tornaterem-bdrbead6s),
nem szeretndk, hogy az int6zm6ny
toviibbi 6piiletekkel bciviil jcln. Elciszor
a jelenlegi, sziimukra el6nytelen, nem
elfogadhato helyzetet kivdnjak min-
den fdl szdmdra megnyugtatoan es
sziimon kdrhet6en keretek koz6 szo-
ritani. Elkeseredettek, mert (gy 6rzik,
az 6 6rdekeiket senki sem v6di.

lskola a szomsz6domban
LAKOSSAGI TILTAKOZAS A BOVITES ELLEN

B6rmelyik csendes utca, zajmentes kiirny6k 6let6ben gyiikeres viiltoziist hoz-
na egy oktatiisi int6zm6ny odatelepiil6se - akkor is, ha annak vezet6se igyek-
szik a lehet6 legtiibbet megtenni a b6k6s egym:is mellett 6l6s 6rdek6ben.

Szakbizottsiigi elli isfoglalis a toviibbdpitdsre. A patk6 alakzatu,
- Meghallgatva a lakossdgi 6szrev6- teljes 6piiletegyiittes a szomsz6dok
ieleket, f6 feladatunknak a kozleke- 6s az utcafront fel6 is lecsokkenti
d6s megszervez6s6t 6s a megnove- . a zajki6raml6st. Jelenleg a kovetke-
kedett forgalomb6l ad6d6, val6ban 26 6pit6si ritem el6k6szit6sdn dol-
zava16 t6nyez6k orvosl6sdt erezztik. gozunk, lakossdgi f6rumokat tartva
A kihelyezett kdzleked€si tiibl6kkal a tov6bbdpit6s16l, il letve az iskola
a forgalom szervez6s6t megkezdtiik, m(kod6s6r6l. 20ll-ben eddig neg,
a 20-30 km/6ra sebess6gkorlStoz;ist az 6pitkez6s megkezd6se el6tt hiirom
egyr6szt biztonsiigi, mdsr6szt kdr- alkalommal egyeztetr.lnk a korny€ken
nyezeti okokb6l (porszennyez€s) ren- 6l6kkel - mondta el Horv6th Szil6rd,
deltiik el. Az 6rintett Kusch6-V6csei- az 6pittet6 Buzaszem Alapitviiny ku-
TomDa utcdk szili ird burkolattal va16 rat6rium;inak elnoke.
elliitiisiit a vdros (tepit6si koncepci6-
jiiban kiemelt helyre tettrik - mond-
ta el a t6ma kapcsdn Kovacsik Tamds,
a Viirosfejlesztesi 6s Krirnyezetv6del-
mi Bizottsitg elnoke.

A toviibb6pit6sr6l
* Az iskola enged6lyezett tanul6i
l6tsz6ma jelenleg 176 f6. A toviibb-
6pit6s nem jelenti a l6tsziim v6lto-
zds6t. Jelenti viszont azt, hogy lesz-
nek szaktantermeink, tornatermilnk,
megfelel6 m6ret( tandri szobdnk.
A tovabbepites jelent6sen m6rs6-
kelheti a szomsz6dsdg zajterhel6s6t:
az 6piiletek elk6sziiltdvel a zeneter-
meket elkoltoztetjiik az udvar bels6
r6sz6be, megsz(nik k6t osztdlyte-
rem az utcafronti 6piilet emelet6n,
a tornaterem pedig leveszi az udvari
zajterhel6s jelent6s r6sz6t. Az onkor-
mSnyzattal kotdtt szerz6d6s egy6b-
kent kotelez bennLinket az elvi 6pit6-
si terv megval6sit6sdra, s ily m6don

- A SzakAts-kert kordbban Uttor6-
tdbornak, majd a k6tezres 6vek ele-
j6ig hajl6ktalanszill l6nak adott helyet.
Az iskoladpitds tervez6se el6tt befek-
tet6k kaszin6t, il letve vizi viddmparkot
sz6nd6koztak oda €piteni. Azt gon-
dolom, ennek ismeret6ben az onkor-
m6nyzat helyesen dontdtt, amikor
a foldteriiletet haszndlatra az iskold-
nak Stadta. A t5j6koztat6 f6rumokon
- ertesitett 6s 6rintett godi lakoskent
- magam is jelen voltam. A B(zaszem
Alapitvdny a Szab6lyozdsi tervnek
megfelelo, elvi epitesi engedellyel es
6rv6nyes ftlldhaszniilati sze126d6ssel
rendelkezik, mindkett6 szerzett jog,
6s kilrtalanitds n6lkiilvissza nem von-
hat6ak. A Szab6lyozdsi terv 6s a Helyi
Epit6si Szabiilyzat v€lemdnyez6si ha-
tdridej6nek elmulaszt6sa pedig jog-
veszt6 _ nyilatkozta Bertdne Tarjdnyi
JuditfS'pltAsz.

V. Pdlfai Kinga

MEg csak az els6 6pi i lete 6l laz iskol i inak

Helyreigazit5s
Lapunk 2011. okt6beri sz6m6nak Eletm6d rovat6ban Turt6czki S. Ede
A SchiifferkasEly tiittenete c{mii ir6siinak alapanyagakefi Volentics Gyulo
munk6it haszndlta fel. A fondsmunkdk megjelol6se az el6z6 szitmb6l t6-
veddsb6l kimaradt, ezdrt most pontositunk. A k6t tanulm 6ny a G6di Almo-
nachban jelent meg 2008-ban, illetve 2009-ben A Schaiffer csaldd urodalmi
kasftlyo oz egykori llka-pusztdn, o maiGod-Ujtelepen, azaz,,B6csdn", illetve
A Schdffer csaldd 4s kastelyo tlka-pusztdn cimmel.
A pontatlans6g6rt a forriismunkdk szerz6j6t6l ez[ton is szives elndz6st k6r
a szerkeszt6s6g.


