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Téravatás
A Biatorbágyi Testvérvárosi Napok rendezvényei elõtt néhány nappal adta át hivatalosan T. Mészáros András, a megyei
közgyûlés és a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke a felújított Viadukt utcát
és a Fõ teret.
Az ünnepség a Fõ utcai óvodában kezdõdött. Az önkormányzat 17 millió Ft támogatást nyert a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácstól az óvoda felújítására.
Összességében 32 millió Ft-ba került az átépítés. Ehhez járultak még az óvoda saját
költségvetésébõl kigazdálkodott és szülõi
segítséggel megvalósított játszószerek és
egyéb felszerelések. Az intézményben
Palovics Teréz vezetõ óvónõ kalauzolt végig minket, majd a gyerekek rövid, kedves
mûsorát élvezhettük.
Az óvoda után az átadásra meghívott
tervezõk, kivitelezõk a hivatal és a képviselõ-testület tagjai megtekintették a megcsinosodott Viadukt utcát és Fõ teret. A tervezõk és a kivitelezõk vezette végig minket a

területen, és mondták el a különbözõ mûszaki megoldásokat, tervezési szempontokat.
A Viadukt utca elsõ szakaszát még a
Medico Uno Kft. készítette el, a Fõ térig tartó szakaszra az önkormányzat 29 millió
Ft-ot nyert pályázaton a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól. Az
utca kivitelezõje a Strabag Kft. volt. A 44
millió Ft-os költségvetésbõl nemcsak az útépítés, hanem a csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés és a közvilágítás is megoldódott.
A Fõ térre 25 millió Ft-ot nyert
Biatorbágy. A parkjainkat is rendben tartó
Pannon Park Forest Kft. varázsolta széppé
a teret, melyhez az önkormányzat biztosított még 6 millió Ft önrészt. A Fõ tér lámpáinak oszlopait az Elmû saját költségbõl
cserélte. Az együttes beruházáshoz csatlakozott még a Faluház elõtti tér átépítése,
melynél a parkolók és járda kialakításában
a Budavidék Rt. is jelentõs szerepet vállalt.
A takarékszövetkezet épületének építése is

a végéhez közeledik, itt is megkezdõdött a
járda és parkoló elkészítése.
Jövõre az önkormányzat pályázni kíván
az Ady Endre utca e szakaszának kialakítási
költségéhez, hogy megvalósulhasson itt is a
csomópontépítés, csapadékvíz-elvezetés,
járda- és parkolóépítés.
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