Sajtóközlemény
Az Ecser Közmű Kft. számítógépeket
adományozott az ecseri iskolának
Az Intermodális Központ fejlesztője az idén indított szponzorációs
programjának keretében 1.200. 000 forint értékben adományoz új
személyi számítógépeket diákok részére
Az Ecser Közmű Kft, az ecseri INTERMODÁLIS KÖZPONT közművesítését,
fejlesztését

végző

társaság

asztali

számítógépeket,

monitorokat,

nyomtatókat és projectort adományozott az Ecseri általános iskolának,
összesen 1.200.000 forint értékben. 2010. május 15-én Hegyi Gábor, az
Ecser Közmű Kft ügyvezetője az Ecseri Általános Iskolába látogatott az
iskola

Jótékonysági

estjére,

hogy

személyesen

adja

át

a

számítógépeket a diákoknak.
A kezdeményezéssel meg kívánka kezdeni az iskola szponzorációs
programját a társaság, melynek keretében a társaság a fejlesztési
területének környezetében található oktatási intézmények számára
biztosít támogatást.

„A régió egyik legfontosabb ingatlanfejlesztőjeként és jó szomszédként
bizalmon alapuló kapcsolatokat kívánunk kiépíteni az ingatlanfejlesztés
szomszédságában található lakóközösségekkel” – mondta az esemény
alkalmával Hegyi Gábor ügyvezető.

Ecser Közmű Kft 1113 Budapest, Bartók Béla u.152. Tel/fax: 204-0047 www.intermodality.hu

.

Az Ecser Közmű Kft és érdekeltségében lévő project társaságai
(www.intermodality.hu) az Intermodális Központot több lépcsőben, 1015 év alatt építik meg. A koncepció szerint a mezőgazdasági
művelésből kivont, magánbefektetők által megvásárolt területen a
repülőteret kiszolgáló raktárváros, tranzit árutároló, átrakó bázis kerül
kialakításra.
A térség uniós áruelosztó központtá válhat. Európa más repülőtereinek
környéke ugyanis mára annyira beépült, hogy az korlátozza a fejlesztési
lehetőségeket, miközben a légi forgalom folyamatosan növekszik. Az új
logisztikai központ egyúttal új közúti közlekedési csomópontként
szolgálja a helyi és a kelet-nyugat irányú nemzetközi forgalmat. Ehhez a
meglévő vasút, a leendő 4-es autópálya és az M0-ás körgyűrű teremti
meg a feltételeket.
A területen már zajlanak a közműfejlesztések. Az egymilliárd forintot is
meghaladó értékű beruházás részeként szennyvíztisztító épül, kezdődik
a víz-, gáz- és elektromos vezetékek fektetése, továbbá két, az M0-ról
levezető út, körgyűrű kialakítása. Az idén már az ide települő cégek
fogadására kész a terület, amelyek megvásárolhatják vagy bérelhetik
a terület egy részét.
A Fejlesztés előreláthatóan 25-30 ezer új munkalehetőséget teremt.
Kiépülése

nyomán

az

agglomeráció

keleti

régiója

ugrásszerű

fejlődésnek indul, ahogy a fővárostól nyugatra Budaörs és környéke a
90-es évek elején.

