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Liebe Schulfamilie,
zunächst möchten wir den Inhalt der letzten Verkehrs-Mail das untere Parkdeck betreffend
präzisieren. Bei Inbetriebnahme des Parkbereichs wird vorerst folgende Regelung gelten:
ü

Die Zufahrt zu beiden Parkdecks ist für alle frei. Sie dient in erster Linie dafür, dass
die PKW für kurze Zeit halten und die Schülerinnen und Schüler zügig aussteigen
können.

Geplant ist, dass die Parkbuchten auf der Csipke út mit „Privatparkplatz“-Schildern versehen
werden. Für diese Parkplätze würde die Schule für die Lehrkräfte und Mitarbeiter
entsprechende Parkausweise ausstellen und den Bereich so für diese reservieren.
Der einstige Lehrer- und Mitarbeiterparkplatz ist zurzeit Teil der Baustelle. Sobald die
Baumaßnahmen abgeschlossen sind, wird der entsprechende Bereich wieder seiner
ursprünglichen Bestimmung zugeführt.
Für die Inbetriebnahme der Parkdecks warten wir weiterhin auf die behördliche
Genehmigung.
Zudem müssen wir Sie darüber informieren, dass die dreieckige Rasenfläche in der György
Aladár utca ab Montag, 23.01.2017, gesperrt wird. Leider konnte unser Mietvertrag mit dem
XII. Bezirk nicht verlängert werden, deshalb darf dieser Bereich ab dem kommenden Montag
nicht mehr befahren bzw. zum Halten und Parken genutzt werden. Danke für Ihr
Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Mahrenholtz
Schulleiter
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Kedves Iskolaközösség!
Először is szeretnénk pontosítani és kifejteni a múlt heti információs levelünk, a parkoló alsó
szintjét érintő tartalmát. A parkoló használatba vételekor a következő szabály lesz
érvényben:
ü

A parkoló mindkét szintjére szabad a behajtás. Ez első sorban azt a célt szolgálja,
hogy az autók rövid időre megállhassanak és a diákok gyorsan ki tudjanak szállni.

Tervezzük, hogy a Csipke úti külső parkolóhelyeket „Privát parkolóhely“ feliratú táblákkal
látjuk el. Az iskola megfelelő igazolványt biztosítana a tanároknak és dolgozóknak, így nekik
fenntartva ezeket a parkolóhelyeket.
A néhai tanári és dolgozói parkoló most építési terület. Az építési munkálatok lezárultával ez
a parkoló újra eredeti célját fogja szolgálni.
Az új parkoló hivatalos használatbavételi engedélyére továbbra is várunk.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a György Aladár utcában található, háromszög alakú
füves területet 2017.01.23-ától, hétfőtől, lezárjuk. Sajnos nem tudtuk meghosszabbítani a
XII. kerületi Önkormányzattal a bérleti szerződést, ezért jövő hét hétfőtől erre a területre
behajtani, azt várakozásra vagy parkolásra használni egyaránt tilos. Köszönjük
megértésüket!

Üdvözlettel,
Thomas Mahrenholtz
Igazgató

