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A múlt pénteken rövid sajtótájé-
koztató  keretében  T. Mészáros 
András  Érd Megyei  Jogú Város 
polgármestere,  Szeivolt István, 
az Épkar Zrt. ügyvezetője és Gál 
Gyula,  az  Érdi  Városfejlesztési 
Kft.  ügyvezetője  ünnepélyesen 
aláírták  a  városközpont  fejlesz-
téséi  projekt  kivitelezési  szer-

ződését.  Ez  azt  jelenti,  hogy 
már  nemcsak  elméletben  és 
látványterveken  lesz  látható 
a  Városháza  jövőbeli  környe-
zete,  hanem  intenzív  bontási 
munkákkal  elkezdődik  a  tér 
tényleges  kialakításának  első 
fázisa,  hogy  rövid  időn  belül 
már  az  építéssel,  átalakítással 

folytathassák  a  cég  építőmun-
kásai  az  új  arculat  kialakítását. 
A polgármester  hangsúlyozta: 
a  kivitelezési  szerződés  alá-
írása  pár  pillanatot  vesz  csak 
igénybe,  de  azok  a  szakembe-
rek,  akik  részt  vettek  a  projekt 
előkészítésében  tanúsíthatják, 
hogy milyen hosszú út vezetett 
el addig, hogy erre a fejlesztésre 
sor kerüljön, és végre egy impo-
záns, valóban városias központ-
ja legyen Érdnek, amire tényleg 
büszkék lehetnek az érdiek. 
Csaknem  két  és  fél  éves  elő-

készületi  munka  előzte  meg  a 
szerződés  aláírásának  ünnepé-
lyes  pillanatát.  A polgármesteri 
hivatal  munkatársai  folyamato-
san figyelték a pályázati  lehető-
ségeket,  míg  végül  a  Főépítész 
iroda  pályázatíróinak  sikerült 
egy  igen  előnyös  pályázatot 
beadniuk,  aminek  elnyerése 
820 millió  forint  uniós  támoga-
tást  jelent  a  városnak.  Ehhez 
az  önkormányzatnak  280  mil-
lió  önerőt  kellett  hozzátennie, 
így  a  KMOP-5.2.1/B-21-2009-
0003 kódszámú projekttel mint-
egy  1,1  milliárd  forint  értékû 
beruházást  valósíthatnak  meg. 
Ennek köszönhetően nemcsak a 
köztér újulhat és szépülhet meg, 
hanem átépítik, teljes egészében 
felújítják  a  mûemlékvédelem 
alatt  álló  Gesztelyi  házat, 
jelentős  átalakításon  esik  át  a 
Magyar Földrajzi Múzeum, vala-
mint  belső  kerteket  alakítanak 

ki,  és  sokak  örömére  megépül 
Érd  első  sétáló  utcája,  ami  a 
Pelikán sétány nevet viseli majd. 
T.  Mészáros  András  kiemelte: 
örül, hogy végre valóban csalha-
tatlan városias megjelenést nyer 
településünk központja. 
Ifj. Szeivolt István, a 2007-ben 

Mesterdíjat  és  Nívódíjat  nyert 
Épkar  Zrt.  ügyvezető  igazgató-
ja  arra  tett  ígéretet,  hogy  az 
érdiek  még  a  projekt  átadásá-
nak  határideje  előtt  birtokba 
vehetik  majd  az  új  főteret,  a 
sétányszakaszt  és  a  parkolókat 
is.  A nyári,  szabadtéri  rendez-
vényeket  már  mindenképpen 
a  megújult  és  megszépült  kör-
nyezetben  élvezhetik  az  itt  élő 
emberek. Hozzátette:  a Magyar 
Földrajzi  Múzeumban  már 
elkezdődtek  a  felújítási  mun-
kálatok,  a  továbbiakban  a még 
bontásra váró épületeket veszik 
sorra, és ezt követően kezdődik 
majd  az  igazi  építkezés,  így  a 
munka dandárja a jövő év már-
ciusára várható. Ennek ellenére 
–  amennyire  az  időjárás  enge-
di  –  az  építőmunkások  a  téli 
hónapokban is dolgozni fognak, 
hiszen tartaniuk kell magukat a 
vállalt  határidőhöz,  sőt  –  ismé-
telte  meg  az  ügyvezető  –  még 
annál  is  korábban  szeretnék 
átadni a projektet. 
A teljes  beruházásnak  egy 

része  a  Pelikán  sétány  és  a 
főtér  kialakítása,  és  velük 
együtt,  ugyanebben  a  projekt-

Aláírták a kivitelezési szerzõdést

Júniusra elkészül a fõtér
A sikeres közbeszerzési eljárást követõen a budapesti 
székhelyû Épkar Zrt. nyerte el a városközpont fej-
lesztési projekt – hosszabb nevén a: „Funkcióbõvítõ 
rehabilitáció: Pest megyei településközpontok fejlesz-
tése – Integrált településfejlesztés Pest megyében” 
elnevezésû eredményes pályázati projekt kivitelezését. 
A szerzõdés aláírására október 22-én, az érdi Központi 
Kávéházban került sor. 

Gál Gyula, T. Mészáros András polgármester és ifj. Szeivolt István
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ben  kerül  sor  a  Felső  utca  egy 
részének átépítésére, valamint a 
Magyar Földrajzi Múzeum és a 
Gesztelyi ház teljes rekonstruk-
ciójára  is. Ez utóbbiban a  föld-
szinten végre kialakításra kerül 
az  a  képzőmûvészeti  galéria, 
illetve  kiállítóterem  is,  amely 
már  hosszú  évek  óta  várat 
magára.  Mellette  pedig,  stílu-
sosan  egy  mûvészkávézó  kap 
helyet, míg  a  tetőtérben  konfe-
rencia-  és  előadótermek  lesz-
nek. Díszburkolatot kap majd a 
sétáló utca és a tér, de az építők 
arról is gondoskodnak, hogy ne 
csak a  tégla-  és a kőburkolatok 

uralják  a  teret,  hanem  a  zöld 
felületek is hangsúlyt kapjanak. 
Vízjátékok,  utcai  világítótes-
tek  és  padok  is  díszítik  majd 
a  teret,  és  szolgálják  az  érdi-
ek  kényelmét,  komfortérzetét. 
Szinte bizonyosra vehető tehát, 
hogy  nem  egész  egy  év múlva 
már  kulturált,  kellemes  idő-
töltés  színterévé  válik  a  város 
vadonatúj  főtere,  ahová  egész 
biztosan szívesen eljárnak majd 
az  emberek,  hogy  egymással 
találkozzanak,  közösségben 
legyenek, és  igazi otthonuknak 
érezzék ezt a várost. 
  Bálint Edit 

A Gesztelyi ház felújítás elõtt és szeptember közepén
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