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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522-
313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal-
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Minden hónap 
második kedd-

jén 16.00 órától a Polgárok 
Háza 117. termében, tele-
fonos egyeztetés alapján.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-
tés alapján 

bármikor a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra 
között. 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az 

érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefon-
számon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

Rákérdeztünk
Stiblo Anna 
iskolaigazgató: 
– Jogunk és kötelességünk, hogy képviseljük 
érdekeinket az Európai Unióban. A képvi-
selőkön keresztül tudjuk érvényre juttatni 
elképzeléseinket, ezért nem mindegy, hogy 
kik kerülnek Brüsszelbe. Rajtunk múlik tehát, 
hogy június hetedikén kiket ültetünk be azok-
ba a bizonyos székekbe, ezért tartom fontos-
nak, hogy minél többen menjünk el szavazni.  

Maros Ákos 
tanár: 

– Nagyon várom már a változást, mert 
ebből már elegem van. Ezért tartom fon-
tosnak az EP-szavazást, mert aki elmegy az 
urnákhoz hetedikén, az a jövőjére gondol. 
Én biztos, hogy az egész családomat kézen 
fogom, és megyünk szavazni. Bízom az 
átalakulásban és a jövőnkben!

Fontosnak tartja a június hetedikei EP-szavazást?
Habos Dorottya 
diák: 
– Ez a választás főpróba nekem majd az 
igazi országgyűlési választásokra, hiszen 
most megyek először az urnákhoz. Ezért is 
várom már nagyon. Úgy gondolom, csak a 
minél nagyobb részvétellel jelölhetjük ki a 
jövőnk irányát. Nekünk, fiataloknak is igen 
fontos, hogy minél előbb beleszólhassunk a 
saját boldogulásunkba.

Hegedüs Sándor 
gépészmérnök: 
– Állást kell foglalnunk, mert másképp 
elképzelhetetlen, hogy kezünkbe vegyük a 
sorsunkat. Nem értek egyet azokkal, akik 
passzív magatartást tanúsítanak, hiszen 
nélkülük kisebb az esély a változtatásokra. 
Akik pedig leszerepeltek a politika színpa-
dán, lépjenek tovább, és jöjjenek az újak.

Részben uniós forrásból, 
részben saját erõbõl jövõ 
õszre megépülhet Érd 
belvárosa. A két forduló-
ból az elsõt sikerrel tel-
jesítette a város: a 800 
milliós uniós támogatás 
biztosított, most a projekt 
elõkészítése folyik. 

A sétálóutcás, a szó klasszi-
kus értelmében vett belvárosi 
résznek – amit nem a jelenlegi 
központban, hanem a Magyar 
Földrajzi Múzeum környékén 
alakítanak majd ki – nemcsak 
közösségformáló, kulturális 
szerepe lehet, de javít a város-
képen is, és élénkítheti a helyi 
gazdaságot. 

Érd harminc évvel ezelőtt 
elnyerte ugyan a városi rangot, 
zömmel családi házas szerke-
zete azonban kertvárosi – hogy 
ne mondjuk: peremkerületi. 
Ennek okai több évtizedre nyúl-
nak vissza: egyik a késleltetett 
városfejlesztés egykori tudatos 
agglomerációs politikája, illet-
ve, hogy a kialakuló település-
részek a mai napig nem váltak 
egységes várostestté – példának 
okáért a Duna-menti Ófalunak 

alig van köze az M7-esre települt 
Parkvároshoz. Érd emellett az 
elmúlt évtizedben beköltözők 
számára sokáig alvóvárosként 
funkcionált – itt volt ugyan az 
otthonuk, de társadalmi életü-
ket, vásárlásaikat, ügyes-bajos 
dolgaikat a fővárosban bonyo-
lították. 

A 80-as években történtek 
ugyan lépések egy városköz-
pont kialakítására – panelháza-
kat húztak fel, ami több fontos 

ellátóintézmény idetelepítését 
is jelentette –, ám ez a paneles 
várostest a mai napig idegen Érd 
arculatától. Mégis, az itt végbe-
menő területi struktúraváltás 
lett az alapja a városközpont 
továbbfejlesztésének: az elmúlt 
években bevásárlóközpont, új 
buszpályaudvar, bankok, üzle-
tek települtek erre a forgal-
mas, központi részre. A helyi 
szolgáltatások háromnegyedét 
lebonyolító központ azonban 
nem vált és jelenlegi mivoltá-
ban nem is válhat igazi belvá-
rossá – ennek okai egyrészt a 
térszerkezetben (nincs például 
főtér), másrészt a klasszikus 
belvárosokat idéző hangulat 
hiányában keresendők – nem 
beszélve a Budai út forgal-
mas voltáról. A belvárosi rész 
kialakítására azonban szükség 
van, így ez a terv része lett a 
Batthyány Program keretében 
2008-ban megalkotott Integrált 
Városfejlesztési Stratégiának. 

Az új, „sétálós” tereket nem 
a forgalmas csomópontban, 
hanem valamivel távolabb, 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
közelében szeretnék kialakí-
tani, annál is inkább, mert a 
városközpont régi, építészetileg 
értékes épületeinek többsége 
elpusztult, egyedül a múzeum 
és műemléki környezete, vala-
mint egy-két helyi védelem alatt 
álló épület jelent kivételt. 

A városvezetés az új belváros 

kiépítése kapcsán a zsúfoltság 
enyhítését, a funkciók bővítését 
és a városkép egységesebbé téte-
lét tűzte ki célul, az építészeti 
értékek és a környezeti örökség 
megőrzése, fejlesztése mellett. 
A belvárost vonzóvá kívánják 
tenni új közterek kialakításával, 
sétálóutca, kávézók, galériák 
kialakításának ösztönzésével, 
és nem utolsósorban az autófor-
galom visszaszorításával, egyes 
helyeken megszüntetésével. 

Egy ilyen projekthez nem mil-
liókra, hanem milliárdos nagy-
ságrendű összegre van szükség, 
amelynek előteremtéséhez rész-
ben uniós forrásokra is szüksé-
ge van a városnak. Ezért az 
önkormányzat 2008 májusában 
jelentkezett a Funkcióbővítő 
rehabilitáció – Pest megyei tele-
pülésközpontok fejlesztése – 
Integrált településfejlesztés Pest 
megyében elnevezésű, KMOP 
2007-5.2.1/B azonosítójelű, két-
fordulós pályázatra, amelynek 
első fordulóját sikerrel vette. 
Üröm az örömben, hogy az 
eredeti 1606 milliós költségve-
tést a döntéshozók – pénzügyi 
okokból – 1018 millió forintra 
javasolták csökkenteni. Ebből 
800 millió forint az uniós támo-
gatás, 218 millió forint a saját 
erő. Komoly lecke a szakembe-
rek számára, hogy a csaknem 
40 százalékos tartalomcsökken-
tés mellett hogyan lehet egy 
összefüggő, tartalmas projektet 
kialakítani, ezért a végleges pro-
jektérték csak a második for-
dulós anyagok elkészülte után 
alakul ki. 

Az említett összegbe jelen-
leg a Magyar Földrajzi Múzeum 
bizonyos mértékű átalakítá-
sa, eszközeinek fejlesztése, a 
Gesztelyi Ház rekonstrukciója, 
funkcióbővítése, illetve egy új 
sétálóutca kialakítása fér bele (a 
tervek szerint a Pelikán sétány 
a Felső utcától a lakótelepig 
vezetne). Ezenkívül a projekt 
része az Alsó utca Budai út felőli 
részének teresítése is – az autó-

forgalom ezen a részen termé-
szetesen megszűnik. A projekt 
területe összesen 48 ezer négy-
zetméter, ebből a konkrét épít-
kezés 20 ezer négyzetmétert 
érint. A fizikai beruházásokon 
kívül a projekt keretein belül 
fontos elem a helyi gazdaság fej-
lesztése. Erre készül egy rész-
letes cselekvései terv, a helyi 
vállalkozókkal és vállalkozói 
érdekképviseletekkel együttmű-
ködésben.

A megvalósításhoz szükséges 
támogatás összege az első for-
dulós döntés eredményeképp 
tulajdonképpen már biztosított-
nak tekinthető. A második for-
duló – amelyben döntés szept-
emberben születik majd – azt 
jelenti, hogy az önkormány-
zatnak a kért részletességgel 
és engedélyekkel alátámasztva 
be kell mutatnia, hogy a pro-
jekt készen áll az indulásra. 
A pályázatban az első fordu-
ló jelentette a megmérettetést, 
a másodikban nem kell mást 
tenni, mint a kiszabott teendő-
ket elvégezni. Ezek a munkák 
már megkezdődtek: az önkor-
mányzat januárban létrehozta 
a Városfejlesztő Társaságot, 
valamint elkészítette a Helyi 
Gazdaságfejlesztési Stratégiát, 
illetve a funkcióelemzést – 
ezek határideje május 11. volt. 
Augusztusig el kell készíteni 
a kiviteli terveket, engedélye-
ket; a városközpont végleges, 
a közgyűlés által elfogadott 
szabályozási tervét pedig év 
végéig le kell tenni az asztal-
ra. A tényleges megvalósításra, 
azaz az építkezésre igen kevés 
idő áll a város rendelkezésére: 
jövő augusztusig be kell fejezni 
a munkát. Az, hogy csak egy fél 
év jut a tényleges kivitelezésre, 
abból adódik, hogy a pályá-
zatok elbírálásában jelentős 
csúszás volt. Mindazonáltal a 
városvezetés bízik benne: időre 
elkészülhet Érd valódi, embere-
ket, vállalkozásokat vonzó bel-
városa. Ádám Katalin

Nem a központ, hanem a múzeum környéke lesz a célterület

Tervezik Érd belvárosát

A projekt keretében felújítják a Gesztelyi Házat is

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

Az Alsó utca elején autóút helyett tér lesz


