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A múlt  pénteken  a  Polgárok 
Házában  megtartott  rendez-
vényen  megjelent  Lukovich 
Tamás, a Pro Régió Ügynökség 
ügyvezetõ  igazgatója,  a 
képviselõ-testület  több  tagja 
és  Tóbiás József, Pest  megye 
8.  számú  egyéni  országgyûlési 
választókerületének  szocialista 
képviselõjelöltje.

Segesdi János  alpolgármester 
köszöntõ  beszédében  emlékez-
tetett  arra,  hogy  rendszeressé 
váltak Érd Megyei Jogú Városban 
a  különbözõ  projektindító 
szerzõdés-aláírások,  a  jelen-
legi  támogatási  szerzõdéssel 
pedig  megteremtõdik  a  telepü-
lés  fejlõdésének  újabb  látvá-
nyos  szakasza.  Varjú László, 

a  Nemzeti  Fejlesztési  és 
Gazdasági  Minisztérium  állam-
titkára  elmondta,  a  nyertes 
pályázat  jelentõs  változásokat 
tesz  majd  lehetõvé  az  érdiek 
életében,  mert  hozzájárul  az 
új  munkahelyek  teremtéséhez 
és vállalkozásélénkítõ hatása  is 
lesz.  Az  államtitkár  elmondása 
szerint  országos  szinten  1200 
támogatási szerzõdést kötöttek, 
amelyek hozzájárulnak  a mun-
kahelyek megõrzéséhez, ugyan-
akkor megrendeléseket teremte-
nek a vállalkozások számára.
–  Az  idén  csupán  Pest 

megyében 70 projekt kezdõdött 
el,  mintegy  50  milliárd  forint 
értékben. Az érdi önkormányzat 
szívós  munkájának,  valamint 
Jánosi György  és  Tóbiás  József 
szocialista  politikusok  lobbijá-
nak  köszönhetõen  vált  sikeres-
sé a pályázat, és a projekt meg-
valósulása  esetén  erõsödni  fog 
Érd  település  szerepe a megyei 
városok  körében  –  közölte  az 
államtitkár.
Varjú  László  elmondása  sze-

rint az Európai Bizottság levélben 
dicsérte meg Magyarországot  a 
meghirdetett  programok  meg-
valósításáért.
T. Mészáros  András megem-

lítette, ezer év alatt nem alakult 
ki  egy  megfelelõ  városközpont 
Érden,  ennek  a  kialakítása  a 
jelenlegi városvezetésre vár.
A polgármester  köszönetet 

mondott  a  polgármesteri  hiva-
tal  munkatársainak  az  elvég-
zett  munkáért  és  külön  szólt  a 

tervezõk  áldozatos  munkájáról. 
Elmondása  szerint  a  fejlesztés 
lehetõvé teszi a Magyar Földrajzi 
Múzeum  számára,  hogy  job-
ban  megmutassa  értékeit,  a 
Gesztelyi-ház  felújítása  pedig 
új  lehetõségeket  teremt  majd  a 
város képzõmûvészeti életében.
Lukovich Tamás, a Pro Régió 

Ügynökség ügyvezetõ igazgató-
ja  óriási  eredménynek  nevezte 
a  kétfordulós  pályázat  kidolgo-
zását,  és  megjegyezte,  „város-
központ  nélkül  nincs  jövõje  a 
városnak”.
–  Mindnyájan  büszkék  lehe-

tünk a projektre – tette hozzá az 
ügyvezetõ igazgató.
Koszorú  Lajos,  a  Város-

Teampannon  Kft.  vezetõ 
településrendezõ  tervezõje 
jelezte;  jelenleg már dolgoznak 
a kiviteli terveken és ismertette a 
projekt fõbb elemeit. A felépülõ 
Pelikán  sétány  kiterjeszti  a 
városközpontot,  megújulnak 
a  közterületek,  új  parkolókat 
alakítanak ki  és  felújítják  teljes 
egészében a Gesztelyi-ház épü-
letét.  Lehetõség  teremtõdik  az 
Alsó utca és a Felsõ utca össze-
kötésére,  megújul  a  múzeum 
kõkerítése,  és  a  bõvítési  mun-
kák  eredményeként  új  kiállítói 
térrel bõvül  a Magyar Földrajzi 
Múzeum épülete.
A megújult  Gesztelyi-ház 

déli  szárnyában  helyezik  majd 
el  a  város  képzõmûvészeti 
gyûjteményét  és  kialakítanak 
egy mûvészkávézót is.
  Szeredai Botond

Városközpont nélkül nincs jövõje a városnak

Látványos fejlesztési tervek 
Varjú László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium államtitkára és T. Mészáros András pol-
gármester jelenlétében került sor az Érd Megyei Jogú 
Város városközponti akcióterülete attraktivitásának, 
valamint funkcionális mûködésének fejlesztése KMOP-
5.2.1/B-2f-2009-0003 címû nyertes pályázat támoga-
tási szerzõdésének ünnepélyes aláírására.

A támogatói szerzõdés aláírói
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A legutóbbi közgyûlésen ismét 
számos  interpelláció  hangzott 
el.  Miskolczi Katalin  szóvá 
tette,  hogy  a  kóbor  kutyák 
lehetetlenné  teszik  az  érdi 
lakók  életét,  kukákat  boríta-
nak  fel,  éhségükben  széttépik 
egymást, kerítéseket bontanak 
és  veszélyeztetik  az  embe-
rek  testi  épségét. T. Mészáros 
András közölte, van megbízott 
sintér,  létezik  egy,  a  kutyák 
sorsával  foglalkozó alapítvány 
is, és reményét fejezte ki, hogy 
az  ebtartók  viszonyulása  is 
megváltozik  a  tartással  kap-
csolatosan.  A jegyzõ  elmond-
ta, a gyepmester munkáját feb-
ruár  elsejétõl  egy  közmunkás 
is segíteni fogja.
Miskolczi  Katalin  korábban 

ugyancsak  szóvá  tette,  hogy 
nem alakítottak ki egy mûködõ 
hulladékudvart,  annak  elle-
nére,  hogy  2008  júniusában 
közgyûlési  határozat  született 
az ügyben. T. Mészáros András 
jelezte, hogy sajnálatos módon 
nem  találtak  önkormányzati 
tulajdonban  lévõ  alkalmas 
területet,  de  hamarosan  új 
pályázatot  írnak  ki  a  közszol-
gáltatás  elvégzésére,  és  akkor 
rendezõdik a helyzet.

Döcsakovszky Béla  nem 
fogadta  el  a  Gárdonyi  Géza 
Általános  Iskola  használatba-
vételi engedélyét firtató koráb-
bi  interpellációjára  adott  pol-
gármesteri választ, és elmond-
ta,  nem  kapott  választ  arra  a 
kérdésére,  a  történtek  miatt 
levonja-e  a  személyi  konzek-
venciákat  a  polgármester.  T. 
Mészáros  András  kijelentette, 
nem  mond  le  tisztségérõl,  és 
megerõsítette,  vállalja  a  poli-
tikai  felelõsséget  azért,  hogy 
eltekintett  a  használatbavételi 
engedély  létezésétõl,  amikor 

úgy  döntött,  augusztusban 
megtartják az ünnepélyes tan-
évnyitót.

Jakab Béla  nem  fogad-
ta  el  a  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium  tárgyában  meg-
fogalmazott  interpellációjára 
kapott választ, a képviselõ-tes-
tület  sem  támogatta,  így  az 
ügy  kivizsgálását  a  városfej-
lesztési és mûszaki bizottságra 
testálták.

Dombai Tamás  emlékezte-
tett  arra,  hogy  sok  közkutat 
leszereltek  a  városban,  de  a 
Fecske  utcában  új  kutat  nyi-
tottak  meg,  noha  az  említett 
helyen  nincs  vízelvezetõ  árok 
kialakítva.  A polgármester 
segítségét  kérte  a  Fecske  és 
a  Kakukk  utcákban  lakók 
nevében,  mert  a  két  utcában 
nagyon  megemelkedett  a 
talajvíz  szintje.  Segesdi János 
alpolgármester  jelezte, hogy a 
probléma megoldásához kérni 
fogják az ÉTV – Érd és Térsége 
Víziközmû Kft. segítségét.

Dr. Aradszki András  szerint 
a  szelektív  hulladékgyûjtés 
hatékonyságát  növelné,  ha 
átvennék  a  Diósd  településen 
látott „ Rendes ember nem sze-
metel,  a  többinek  meg  tilos” 
feliratú figyelmeztetõ táblákat. 
A kereszténydemokrata  politi-
kus  elmondta,  nagy  szeren-
cse,  hogy  lassú  a  hóolvadás. 
Ugyanakkor  emlékeztetett 
arra, hogy idõben kidolgozták 
a  belvíz  elleni  védelmi  tervet, 
ami  megnyugvást  jelenthet  a 
város lakóinak.
Miskolczi  Katalin  megkér-

dezte,  van-e  terv  a  földutak 
javítására. Segesdi János alpol-
gármester válaszában elmond-
ta,  ha  az  idõ  megengedi, 
elkezdõdnek az útjavítások.
  –papp-
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