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A közgyûlés  júliusi  döntése 
alapján  megnyugtató  megál-
lapodás  született  az  önkor-
mányzat  és  a  NIF  (Nemzeti 
Infrastruktúra  Fejlesztő  Zrt.) 
között  a  Harkály  utcai  óvoda 
költöztetésére  vonatkozóan. 
Az önkormányzat 2012. márci-
us 31-ig  térítésmentesen hasz-
nálhatja az óvoda épületét, ám 
ezzel  a  dátummal  bezárólag 
át  kell  adnia  az  ingatlant  a 
NIF  kizárólagos  birtokába. 
A Harkály utcai óvoda kiváltá-
sára, a kieső óvodai férőhelyek 
pótlására  a  közeli  Holló  utca 
3.  szám  alatti,  jelenlegi,  áthe-
lyezésre kerülő szociális intéz-
mény  helyén  kerülhet  sor.  Az 
önkormányzati tulajdonú épü-
let  átépítésével,  bővítésével 
megoldható  lesz  a  megszûnő 
Harkály  utcai  óvoda  feladata-
inak  ellátása.  Az  igen  szoros 
átköltözési  határidő  miatt  a 
rendkívüli ülésen a képviselők 
egyhangúlag (16 igennel) jóvá-
hagyták  a  Holló  utcai  óvoda 
létesítését, és ahhoz is hozzájá-
rultak, hogy az óvoda- beruhá-
zás lebonyolításával – a tervez-
tetéssel kezdve a kivitelezésen 
át  a  mûszaki  átadás-átvételig 
– az Érdi Városfejlesztési Kft.-t 
bízza meg. 
A rendkívüli  ülés  második 

napirendi  pontja  egy  újabb 
pályázati  kiírásra  vonatko-

zott,  hiszen  a  közgyûlés  arra 
kényszerült,  hogy  visszavonja 
a  közelmúltban  hozott  határo-
zatát,  amelynek  értelmében  a 
K&H  Travel  Idegenforgalmi  és 
Kereskedelmi  Szolgáltató  Kft. 
kapott  megbízást  a  Gesztelyi-
ház  mûvészkávézójának  üze-
meltetésére.  A nyertes  pályázó 
azonban  elállt  a  szerződéskö-
téstől,  ezért  a  döntés  visszavo-
násával egyidejûleg sürgősen új 
pályázatot  kell  kiírni,  mivel  a 
„Pest  megyei  településközpon-
tok  fejlesztése  –  Integrált  tele-
pülésfejlesztés  Pest megyében” 
címen  kiírt  „Érd  Megyei  Jogú 
Város  városközponti  akcióterü-
lete  attraktivitásának,  valamint 
funkcionális  mûködésének  fej-
lesztése”  címû  projekt  végső 
zárása előtt fenti  ingatlan kávé-
zó céljára történő hasznosítását 
az  önkormányzat  a  pályázat-
ban  vállalta.  A képviselők  egy-
hangúlag  elfogadták  a  pályázat 
– az  idő  rövidsége miatti  – zárt 
körûvé  tételét  is,  amelyre  öt 
pályázót  szándékoznak  meg-
hívni. 
A közelmúltban  aláírták  az 

„Érd  és  térsége  szennyvíz-
csatornázási  program”  érdi 
csatornahálózat  építési  mun-
káinak  elvégzésére  irányuló 
kivitelezési  szerződéseket. 
A csatornaépítési  munkálatok 
előreláthatóan  két  és  fél  évig 

tartanak.  A kivitelező  cégek 
részéről igény merült fel telep-
helyek  létesítésére,  amelyeket 
bérelnének  az  önkormányzat-
tól. Ezeken az ingatlanokon az 
építkezéshez  szükséges  anya-
gok  deponálását,  raktározását, 
konténer  irodák  telepítését 
kívánják  megoldani.  Ehhez 
szükséges  lesz  a  közmûvek 
(víz,  villany)  bekötése  is. 
A közgyûlés  elfogadta  azt  a 
határozati  javaslatot,  hogy  az 
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok  bérbeadására  zárkörû 
pályázatot hirdet, majd egyetér-
tett az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény  alapító  okiratának 
azon módosításával, hogy tevé-
kenységi  köre  egészüljön  ki  a 
megfelelő  szakfeladatokkal; 
lakó-  és  nem  lakóépület  építé-
se,  illetve  folyadék  szállítására 
szolgáló  közmû  építése.  Erre 
azért volt  szükség, mert a csa-
tornázási  program  a  közeljövő 
legnagyobb méretû beruházása 
lesz  városunkban.  A csatorna-
rákötések  várható  nagyszámú 
lakossági  megrendelése  miatt 
lehetővé  kell  tenni,  hogy  az 
Érdi  Közterület-fenntartó 
Intézmény  is  részt  vehessen  a 
munkálatokban, és így bevétele 
keletkezzen. 
A továbbiakban  tulajdonosi 

taggyûléssé alakult a közgyûlés 
értekezlete,  amelyen  megerősí-

tették az ÉKFI alapító okiratának 
kiegészítését, és arról döntöttek 
a  képviselők,  hogy  az  önkor-
mányzat  az  Érd  Centrum  Kft.-
ben  lévő,  51  százalékos  tulaj-
doni  részét  névértéken  eladja 
a  kft.-ben  szintén  tulajdonos 
magánszemélynek. 
Mielőtt  T. Mészáros András 

polgármester  bezárta  volna  a 
rendkívüli ülést, egy nagyértékû 
adomány elfogadásához kérte a 
képviselők hozzájárulását. Mint 
kiderült,  egy  hollandiai  alapít-
vány  egy  ottani  iskola  teljes 
bútorzatát, azaz 36 tanterem fel-
szerelését  kínálta  fel  adomány-
ként  a  városnak.  A hollandiai 
iskola  bútorai  csaknem  ezer 
diákot  szolgáltak,  és  öt  évnél 
nem  régebbiek.  Az  alapítvány 
csak  annyit  kért,  hogy  Érdről 
tíz fő vegyen részt az iskolai fel-
szerelések rakodásában, a szál-
lításukra  való  előkészítésben. 
A közgyûlés  egyetértett  azzal, 
hogy  Segesdi János  alpolgár-
mester  vezetésével  már  vasár-
nap, augusztus 14-én elinduljon 
az a csapat Hollandiába, akik a 
helyszínen  segítenek  majd  az 
adomány  szállításra  való  elő-
készítésében.  Az  ajándékozás 
dokumentációjáról szóló előter-
jesztés a közgyûlés  legközeleb-
bi  ülésére  kerül  a  képviselők 
elé. 
  Bálint Edit

Újabb rendkívüli ülést tartott a város közgyûlése

Sürgõs döntések a napirenden
Fontos kérdésekben kellett sürgõsen állást foglalnia a város közgyûlésének, így a júliusi végi értekezlet után két 
héttel, augusztus 11-én újabb rendkívüli ülést hívott össze a polgármester, aki egyebek mellett egy Hollandiából 
érkezõ iskolai bútoradomány átvételéhez és hazaszállításához is kérte a képviselõk hozzájárulását. 

Az ülés végén is akad megtárgyalnivaló, de ekkor már kötetlenül beszélgetnek egymással a képviselõk
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Romics László halálára
Régen találkoztunk vele, tudtuk, hogy beteg. S miként 
munkája során egész életét kórházakban és egész-
ségügyi intézményekben töltötte, utolsó hónapjaiban 
sem volt ez másként, de már ágyhoz kötötten, bete-
gen. S mi, akik ismertük õt, ennek okát, baját nem is 
értjük. Csak tétlenül hallgattuk a híreket, amelyeknek 
konklúziója számunkra csupán annyi volt, hogy itt 
már a tudomány is tehetetlen.

Számos elismerés megadatott neki, de a legtöbbet 
talán tõlünk kapta, érdiektõl, betegeitõl. Szüleit, csa-
ládját is ismertük, s ebbõl nõtt ki az a bizalom, hogy 
bár õ orvosként hamar elkerült szülõhelyérõl, Érdrõl, 
a kapcsolat nem szakadt meg, s aki csak tehette, 
kórházi beutalóval õt kereste. Persze elsõsorban a 
régi öregek, késõbb saját generációja, majd az utána 
következõ korosztályok. Vajon mi lehetett ennek a 
ragaszkodásnak az oka? Csupán az élni akarás, vagy 
közrejátszott abban az õ kikezdhetetlen személyi-
sége, amely az orvos-beteg viszonyban a személyes 
ismeretség következtében meghatványozódott? Még a 
betegekbõl is remény és nyugalom áradt, ha az általa 
vezetett klinikán vagy kórházban gyógyították.

Szóbeszédben mindig úgy mondtuk, Romics Laci, 
s még magunkban sem szólítottuk professzor úrnak 
– még akkor sem, amikor már a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja volt. Pedig kijárt neki, miként a 
számtalan szakmai és tudományos elismerés, ame-
lyek közül most csak az egyik legutóbbit, a Széchelyi-
díjat (2005) említjük. Romics Laci a nagy ívû orvosi 
pálya megfutása ellenére is megmaradt érdinek. 
Olyannak, akinek nem csupán büszkeséget jelentett, 
hogy az ófalusi templom anyakönyvében családnevük 
már 1710-bõl fennmaradt. Mondhatjuk erre, minden 
tevékeny napjával öregbítette a családnevet, mert 
múltja jelenben is kötelezte. 

Sok mindenrõl szeretett beszélgetni, gyermekkorá-
ból már fennmaradtak háborús élmények, az Alsó 
utcai fiúiskola számára is fogalom volt, miként az 
érdi futballcsapat is, ahol 14 éves korától igazolt 
játékos volt, s éveken keresztül bekket, majd csatárt 
játszott. A budafoki premontei gimnáziumban tett 
érettségit követõen az 50-es évek családjuknak is 
megpróbáltatást jelenttettek. Orvosi diplomát 1962-
ben szerzett, belgyógyászként. A több évtizedes orvo-
si-szakmai kitérõ után, talán az sem véletlen, hogy 
az utóbbi években visszaköltözött ide, szülõhelyére, 
Érdre, ahol díszpolgári címmel ismerték el kiemelkedõ 
pályafutását.

Egész életére, mentalitására jellemzõ volt, hogy meg-
adatott neki az a képesség, amellyel kellõ bölcsesség-
gel felvértezve tekintett visszafelé, s ha tehette, elõre is. 
Következetes, karakán magatartása világlátásában is 
megmutatkozott egy olyan gondolkodással párosulva, 
amely ma már kiveszõben van. Életmûvet hagyott 
maga után, példaként tanítványokat nevelt. Életmûve 
maradandó, amelyért köszönettel tartozunk.

S most elsiratjuk õt, a nagyszerû embert, akinek 
élete sokkal több volt, mint amit néhány lexikális 
adat, száraz évszám közé szoríthatunk: Dr. Romics 
László, Érd, 1936. október 26. – Budapest, 2011. július 
30. Hamvai Budapesten, a Szent István-bazilikában 
nyugszanak.


