
A gimnázium új szárnya elkülönül a „fejépülettől”, így annak hátsó frontja újra
eredeti formájában tárulhat fel az udvar felől

Újabb nagyberuházásnak néz elébe a kisváros. Ezúttal új,
háromszintes iskolaépület kap helyet a helyi református gimnázium
udvarán. A helyén korábban is iskola állt, amit a 1964-ben építettek
sok betonból, nagy üvegfelülettel, kevés szigeteléssel. A látványra
sem tetszetős épület tavaly áprilisban érte meg az 50.
születésnapját, nyáron pedig elbontották. A benne működő
iskolának 2014. június 30-ig kellett megoldani a kiköltözést, egyben
a teljes kiürítést. A helyi közösség nagyban támogatta a nem kis
munkát: ki raktárépületet ajánlott fel, ki utánfutót vagy egyéb
szállítójárművet és munkásokat biztosított. Sok szorgos kéz is
segített, a költözésből kivették a részüket helyi református
presbiterek, szülők, diákok, pedagógusok és családtagjaik.

Az építkezés idejére – a 2014-2015-ös tanévre – a városi
önkormányzat és a járási Klik 4 tantermet biztosít az egyházi iskola
számára az Endrédy úti épületében. Itt a református általános
iskola alsó tagozatos osztályai kaptak helyet. Üresen maradt
tantermeikbe pedig azok az évfolyamok költöztek, akik korábban a
gimnázium tavaly lebontott „új szárnyában” tanultak.

– Már az előkészületek is komoly logisztikát kívántak. Most hol
tart az építkezés? – kérdeztük a Baksay Sándor Refo rmátus
Gimnázium és Általános Iskola igazgatóját, Szolnoki  Attilát.
– A közbeszerzés lezajlott, a nyertes kivitelező márciusban
felvonult az építkezési területre. Az új épület a gimnázium udvarán
készül majd el, de nem lesz közvetlenül összekapcsolva a
főépülettel, mint volt az előző épületszárny. A kiviteli terveket a
Kertvéllesy Ingatlan Kft. készítette. Koncepciójuk az volt, hogy a
gimnázium új szárnya elkülönüljön a „fejépülettől”, így annak hátsó
frontja is újra eredeti formájában tárulhat fel. Egyúttal lesz udvara
az iskolának, megszűnik a korábbi folyosó jellege, és jól határoló
terek alakulnak ki.

– Mi kap majd helyet az új, stílusában is kortárs é pületben?
– Bár alapterülete gyakorlatilag megegyezik az elbontott
szárnyéval, mégis hatalmas lesz a készülő épület. A három
szintjén lesznek szaktantermek (földszint), öt tanterem és öltözők
(első emelet), valamint egy korszerű tornaterem (második emelet).
A bővítés révén – a korábbi épülethez képest – a gimnáziumnak
lesz önálló biológia és kémia szaktanterme, technikaelőadója,
továbbá a könyvtár is kiegészül egy olvasóteremmel. A tornaterem
kb. 600 m2 területű lesz, ami megfelel egy szabvány kosárlabda
pályának. Hivatalosan 300 fő befogadására lesz alkalmas.
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KUNSZENTMIKLÓS | Megkezdődött a Baksay Sándor Református Gimnázium új
épületének kivitelezése Kunszentmiklóson. Modern is kolai tér kerül a szocreál
„doboz” helyére.
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– Amikor megismerték a terveket, felmerült-e valami lyen
konkrét változtatási igény a gimnázium részér ől?
– Annyi, hogy a földszinti zsibongóval legyen összenyitható az
énekterem. Ez megvalósul.

– Mennyire bonyolítja majd az iskola életét a folya matban lév ő
építkezés?
– A kivitelező Grabarics Kft. ígéretet tett arra, hogy az oktatás
menete a kivitelezés időszaka alatt is háborítatlanul haladhat, a
megszokott mederben. Az egyeztetések során abban
megállapodtunk, hogy az érettségi vizsganapokon mellőzik a
hangosabb munkafolyamatokat.
Az iskolaépítés ötletgazdája és megszervezője Naszvadi György
államtitkár, a Baksay-gimnázium öregdiákja, Pro schola díjazottja.
Az épület várhatóan 2015 őszén kerül átadásra a megbízó Forster
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
részére.

 

Nem szabályszer űen használták
fel a közpénzeket
FELSŐOKTATÁS  A felsőoktatási intézmények jelentős része
nem szabályszerűen használta fel a közpénzeket és nem
tartotta be a gazdálkodására vonatkozó előírásokat az
Állami Számvevőszék által ellenőrzött, 2009 és 2013
közötti időszakban.

Elutaztak Magyarországról az
orosz ellen őrök
Az orosz állategészségügyi hatóság ellenőrei elutaztak
Magyarországról, az orosz szakemberek április 20-30.
között helyszíni ellenőrzést végeztek.

Halálos fejlövés a rend őrőrs
előtt
SONLINE.HU  Kadarkúton lőtte fejbe magát egy férfi.
Sokáig küzdöttek az életéért, de belehalt
sérüléseibe.

Pénzért árulta testét a 17
éves lány
SZOLJON.HU  A Kiskunhegyes külterületén „dolgozó”
lány ellen tiltott prostitúció miatt indult eljárás

Tizennégy évet kapott a
lányait meger őszakoló
szarvasi férfi
BEOL.HU  A férfi többször is bántalmazta két lányát,
valamint erőszakosan közösült velük, mikor a
lányok nála tartózkodtak.
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»
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Cat Winters
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A barátság és a munkája során számos
kapcsolatot köt. Sikersorozat következik
életében. Szívügyek terén boldog, s
bizakodó lehet.

     

     

RECEPTVÁLOGATÁSOK
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A lágy, selymes, édes desszertek
ellenállhatatlanok, legyen az akár tiramisu,
trifle vagy pohárkrém. És nem is olyan
bonyolultak...
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