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A házi  ceremóniamester,  Két
szeriné Perlaki Csilla – mint oly 
sokszor  ez  elmúlt négy eszten-
dőben – köszöntötte Érd Megyei 
Jogú  Város  polgármesterét,  T. 
Mészáros Andrást, Segesdi 
János  főállású  alpolgármes-
tert,  Szabolcs Mária  jegyzőt, 
Aradszki András  országgyûlési 
képviselőt,  alpolgármestert,  és 
Csőzik László alpolgármestert. 
Kétszeriné  Perlaki  Csilla 

köszöntötte  a  közgyûlés  tag-
jait,  a  közgyûlési  bizottságok 
külsős  tagjait,  a  kisebbségi 
önkormányzatok  képviselő-
it,  Érd  város  díszpolgárait,  az 
egyházak  képviselőit,  a  polgár-
mesteri  hivatal  irodavezetőit, 
az  intézményvezetőket,  a  civil 
szervezetek  képviselőit,  a  sajtó 
képviselőit és minden más ven-
déget.  Joó László színmûvész, 
Érd Város Életmûdíjának kitün-
tetettje  elszavalta  Vörösmarty 
Mihály A vén cigány címû költe-
ményét. A szavalat előtt elhang-
zott,  hogy  októberben  jelenik 
meg  Joó  László  Burokban  szü-
lettem  címû  önéletrajzi  regé-
nye,  amelyet  Érd  Megyei  Jogú 
város  Oktatási  és  Mûvelődési 
Bizottsága is támogatott. 

Ezt  követően  T.  Mészáros 
András  köszöntötte  az  ünnepi 
közgyûlés résztvevőit.
A polgármester  emlékezte-

tett arra, hogy most lezárul egy 
négyéves önkormányzati ciklus, 
de  az  október  3-i  helyhatósági 
választások után újabb munkás 
évek következnek, mert nem áll 
meg az élet.
–  Az  elmúlt  négy  esztendő 

rengeteg  változást  eredménye-
zett  a  közgyûlés  életében,  és  a 
választójogi  törvény  módosítá-
sa után sokkal több munka vár 
a  megválasztandó  képviselők-
re,  hiszen  kisebb  létszámmal 
mûködnek  majd  a  képviselő-
testületek.  Így  lesz ez Érden is, 
ahol  tizenkét  választókerület-
ben választanak egyéni képvise-
lőt a választópolgárok – közölte 
a polgármester.
Elmondása  szerint  viszont 

nem csökkennek a  feladatok,  a 
megválasztandó  képviselők  tel-
jes erőbedobással dolgozhatnak 
Érd Megyei Jogú Város feladatai-
nak a megoldásáért.
–  Ha  visszatekintek  az  eltelt 

négy  esztendőre,  bátran  kije-
lenthetem, büszkeség  tölt  el  az 
elvégzett  munka  eredménye 

láttán,  és  ha  voltak  is  viták, 
és  annak  ellenére  is,  hogy  sok 
esetben  a  különböző  frakciók 
képviselői más-más  utat  tartot-
tak  járhatónak,  rengeteg  szép 
eredmény  született,  amelyek 
nélkül  szegényebb  lenne  a 
város – fogalmazott T. Mészáros 
András.
A polgármester  elmondása 

szerint  az  elmúlt  négy  évben 
sikerült  megvalósítani  a  priori-
tásokat, és a város büszke lehet 
az  infrastruktúra  fejlesztésében 
elért eredményekre.
– Október elsején borítékbon-

tásra  kerül  sor,  miután  a  kivi-
telezők  megtették  ajánlataikat, 
és  kezdődhet  Érd  legújabb  kori 
történelmének legnagyobb beru-
házása,  a  csatornázási  hálózat 
kiépítése – utalt a soron követke-
ző feladatokra a polgármester.
T.  Mészáros  András  megkö-

szönte a közgyûlés valamennyi 
frakciójának a munkáját.
Ezt  követően  az  ünnepi 

közgyûlés elismerését és köszö-
netét fejezte ki dr. Losonci István 
és dr. Almási Antal  háziorvo-
soknak tevékenységükért.
T. Mészáros András emlékla-

pot adott át dr. Losonci Istvánnak 
nyugdíjba  vonulása  alkalmá-
ból,  színvonalas  orvosszakmai 
és  a  város  egészségpolitikájá-
ért  folytatott  tevékenységéért. 
Nevét  bejegyezték  Érd  Város 
Krónikájába. Ugyancsak emlék-
lapot  kapott  nyugdíjba  vonulá-
sa  alkalmával  dr.  Almási  Antal 
háziorvos.  Nevét  bejegyezték 
Érd Város Krónikájába.
Kétszeriné  Perlaki  Csilla 

bejelentette;  1999  óta  minden 
esztendőben  kiírásra  kerül  az 
Érdi Építészeti Nívódíj Pályázat 
azzal  a  céllal,  hogy  a  díjazásra 
érdemes,  megvalósult  épületek 
példaértékkel  szolgáljanak  a 
városban  építkezők  és  a  beru-
házók számára.
–  Idén  a  pályázatra  két  elté-

rő  léptékû  terv,  egy  kétlakásos 
lakóépület  és  egy  többlakásos 
társasház  tervdokumentációja 
és fotómelléklete került beadás-
ra. Az elbírálására jogosult bírá-
lóbizottság  2010.  szeptember 
14-én értékelte a pályamûveket. 
A benyújtott  dokumentációk 
megfeleltek  a  pályázati  kiírás-
ban foglaltaknak, így a bizottság 
a pályázatokat érvényesnek ítél-
te.  Mivel  mindkét  megvalósult 
terv  magas  építészeti  színvo-
nalat  képvisel,  a  bizottság  tag-
jai  egyhangúan  megszavazták, 
hogy  mindkét  pályamû  része-
süljön díjazásban.
Ennek alapján Érdi Építészeti 

Nívódíjban  részesült  az  Érd, 
Begónia utca 21. szám alatt talál-
ható  kétlakásos  lakóépület  ter-
vezője, Kékediné Tóth Éva okle-
veles  építészmérnök  –  közölte 
Kétszeriné Perlaki Csilla. 
A laudáció szerint a város lige-

tes részén lévő utcában, értékes 
természeti  környezetben  talál-
ható  a  kétlakásos  lakóépület, 
amely  egy  család  különböző 
generációinak  biztosít  jól  elkü-
lönített életteret. A két földszin-
tes  lakóegység viszonylag nagy 
beépített  alapterületen  való-
sult  meg,  azonban  szerencsés 
módon  léptékében, homlokzati 
arányaiban  mégis  illeszkedik  a 
környező  családi  házas  beépí-
téshez. Az épület külső és belső 
kialakítása  egyenletes,  igényes 
építészeti  színvonalat  képvisel, 
amely  a  másodszor  díjazásra 
jelölt  tervező  több megvalósult 
épületén is megfigyelhető.
Érdi  Építészeti  Nívódíjban 

részesült az Érd, Bethlen Gábor 
utca  31.  szám  alatt  található 
kilenclakásos társasház tervező-
je, Klujber Róbert okleveles épí-
tészmérnök. A Kossuth –Bethlen 
–Vörösmarty  utcák  keresztező-
désében  található  körforgalmi 
csomópont közvetlen környeze-
tében lévő területek intenzívebb 
beépítése  a  jövőben  várható. 
A megvalósult  épület  tömegfor-
málásában,  anyaghasználatá-
ban,  léptékében  példaértékkel 
szolgál  a  forgalmas  közlekedé-
si  csomópont  menti  területek 
kisvárosi  jellegû  beépítéséhez. 
A környezetében  iránymutató, 
magas építészeti minőség a díja-
zásra jelölt tervező több hason-
ló  léptékû,  a  város más  helyén 
már  megvalósult  épületéről  is 
elmondható. 
Azt  követően  a  Lukin  László 

Alapfokú  Mûvészetoktatási 
Intézmény  mûsorának  tapsol-
hattak  a  megjelentek.  Fellépett 
Félegyházi Andrea, Csávás 
Krisztina és Rédai Erzsébet, Érdi 
Mûvészeti  Díjas  zenetanár,  a 
tanulók  felkészítő  tanára,  vala-
mint Szilas Judit, Szilas Eszter, 
Bischof Lili.  Felkészítő  tanár: 
Krum Enikő.
A Bolyai  János  Általános 

Iskola  tanulói  emléklapokat 
adtak  át  a  közgyûlés  tagjainak 
a  település  érdekében  végzett 
munkájukért.  Az  átadást  köve-
tően  a  képviselők  bejegyezték 
nevüket Érd Város Krónikájába. 
Meglepetésként  minden  kép-
viselő  kapott  egy  karikatúrát, 
Tóth Tamás  korelnök  pedig 
pohárköszöntőt mondott.
  Papp János

Cikluszáró ünnepi közgyûlés érdi szocialisták nélkül

Októberben új felállásban folytatódik  
az önkormányzati munka
Ünneplõbe öltözött képviselõk mosolyogtak egymásra 
Érd Megyei Jogú Város múlt héten megtartott utolsó 
közgyûlésén, a hivatal alkalmazottjai igyekeztek a 
Polgárok Háza tanácstermébe invitálni a képviselõket, 
hogy meghallgassák T. Mészáros András polgármes-
ter mondatait, és miután a megjelentek, tapasztalták, 
hogy az MSZP képviselõi távol tartották magukat az 
eseménytõl, a vendégek egy része gyorsan elfoglalta 
a szocialista képviselõk helyeit, onnan énekelték el a 
többiekkel együtt a Himnuszt.

Üres székek – a távol maradó csoport ismét hû volt önmagához
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–  Ezt  követően  is  előfordulhat-
nak  kisebb  hiányosságok,  mint 
ahogy voltak problémák az épít-
kezés  közben  is.  Ahogy  ezeket 
menet  közben  javíttattuk,  az 
átadást követően is orvosoltatjuk 
az  esetlegesen  felmerülő  hibá-
kat a kivitelezőkkel. Ezzel együtt 
elmondható:  Erzsébetváros  fel-
színi vízelvezetési projektje gya-
korlatilag  elkészült  –  jelentette 
be Segesdi János. 
– A Törökbálinti  úton  is  nem-

sokára lezárulnak a vízelvezetési 
munkálatok,  az  Ágota  utcában 
is megépült  a  rendszer,  a Mária 
utcában pedig még dolgoznak  a 
kiépítésén. A borneves utcákban 
szintén  új  vízelvezető  készül. 
Sok  kritika  éri  a  városvezetést, 
hogy  általában  a  városközpont-

ban  zajlanak  a  fontosabb  mun-
kálatok,  ám  e  felsorolásból  is 
látható:  ez  egyáltalán  nincs  így 
–  húzta  alá  Segesdi  János,  aki 
megemlítette azt is: a Szászrégen 
téren  nemrég  elkezdődött  egy 
pihenőpark  kialakítása,  amely 
– ha méretében nem is, de funk-
ciójában  –  a  Fürdő utca melletti 
park  mintájára  épül,  a  jelenlegi 
játszóteret kiegészítve. 
–  Szeretnénk  olyanná  tenni  a 

környezetet, hogy ne csak a gye-
rekek, hanem az idősek, pihenni 
vágyók is jól érezzék itt magukat 
– fûzte hozzá az alpolgármester.
–  Megújul  a  Kutyavári  úti 

óvoda  udvara  is:  a  választóke-
rületi  pénzből  mintegy  hatmil-
lió  forintot  fordít  erre  a  részön-

kormányzat.  Az  óvoda  új  kerti 
játszóeszközöket  kap,  valamint 
mûfûvel borított részeket is kiala-
kítanak – mondta Segesdi János, 
aki újságírói kérdésre elmondta: 
az  Aradi  utcai  bölcsőde  átala-
kítása  befejeződött,  jelenleg  a 
szakhatósági engedélyekre vár a 
városvezetés. 
–  Reményeink  szerint  a  lehe-

tő  legrövidebb  időn  belül  meg-
kapjuk  az  aláírt  papírokat. 
Igyekeztünk  meggyorsítani  a 
procedúrát, ügyintéző vitte-hozta 
a dokumentumokat, a szakható-
ságoknál pedig kértük, ne hasz-
nálják  ki  a  maximális  ügyinté-
zési  időt,  hogy  a  mûködőképes 
bölcsőde mihamarabb fogadhas-
sa  a  gyerekeket  –  jegyezte  meg 
Segesdi János.
Zajlik  a  Budai  út  felújítása 

is,  és  a  városban  több  helyen 
megújítják  a  gyalogátkelőhelye-
ket  –  van,  ahol  csak  a  csíkozást 
frissítik fel, másutt viszont vörös 
alapra  festik  a  fehér  sávokat. 
Mint  az  alpolgármester  elmond-
ta:  elsőként  az  iskolák,  óvodák 
közelében található zebrákat fes-
tik át ilyen módon. 
–  Szeretnénk  ezt  a  külföldön, 

illetve  Magyarországon  is  egyre 
több helyen alkalmazott gyakor-

latot  meghonosítani  nálunk  is, 
hiszen a vörös alapra festett fehér 
csíkok sokkal feltûnőbbek, figye-
lemfelkeltőbbek – tette hozzá.
Arra  az  újságírói  felvetésre, 

hogy  egyesek  szerint  ezek  a 
köztéri  munkálatok  a  kampány 
részeként értelmezhetők, Segesdi 
Jánost  azt  válaszolta:  ebből  a 
szemszögből nézve a városveze-
tés 2006 októbere óta kampányol 
azzal, hogy építi a várost. 
–  Azért,  mert  közelednek  a 

választások, még nem állhatnak 
le a munkálatok, amelyek egyéb-
ként  is  régebben  elkészített  ter-
vek  alapján,  szigorú  ütemezés 
szerint folynak – zárta szavait az 
alpolgármester.
  Á. K.

Új pihenõpark, útburkolati jelek

Hamarosan lezárul  
a RÁVNA-projekt
A vízelvezetési beruhá-
zások állásáról számolt 
be Segesdi János alpol-
gármester múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján. Mint 
mondta, a RÁVNA-projekt 
hamarosan befejezõdik, 
az új vízelvezetési rend-
szert átadják. 

A vörös alapon fehér csíkozású zebrák figyelemfelkeltõbbek – az iskolák, 
óvodák környékén ilyenre festik át a gyalogátkelõhelyeket
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