
Érdi Újság14 XXI. évfolyam, 2011. december 15.

Hirdetmény
Tisztelt érdi lakosok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 31/2010. (VII. 20.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
helyi építési szabályzat szöveges módosításának az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §-a szerinti véleményezési eljárása befe-
jeződött. A HÉSZ-módosítás célja két városközponti területen (Európa sétány, Diósdi úti 
aluljáró felett kialakított sétány) a közterületi árusítás lehetőségének megteremtése.  

A településrendezési eszközök elfogadásuk előtt – a beérkezett vélemények és vála-
szok összefoglaló táblázatával – megtekinthetők papír alapú változatban a Polgárok Háza 
ügyfélszolgálatán (Alsó u. 3.), digitálisan a www.erd.hu honlapon a http://www.erd.
hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod menüpont alatt. 

A közzététel kezdő napja: 2011. december 12. 
A közzététel időtartama: 1 hónap
Az érintettek a közzététel ideje alatt a településrendezési eszköz módosításával kap-

csolatban észrevételt tehetnek.
A dokumentumok a főépítészi csoport irodájában (Polgárok Háza, 114. iroda) is 

megtalálhatók.
Érd, 2011. december 12.
 Ágó Mátyás főépítész

Karácsonyi halászlékóstoló 
forralt borral, bejglivel, műsorral

Az Érd és Környéke Horgászegyesület és 
az Érdi Pincetulajdonosok Egyesülete 

szeretettel vár minden érdi lakost 
zenés karácsonyi rendezvényére 

a Szepes Gyula Művelődési Központ elé 
2011. december 22-én 13 órára.
A hagyományoknak megfelelően 

fellép Szigeti Eszter és Varga Zoltán. 
A halat Érd Város Önkormányzata biztosítja, bejglivel és  

péksüteménnyel az érdi cukrászok kedveskednek.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Felhívás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben egyszer – a Magyar Köztársaság nem-
zeti ünnepe, március 15. alkalmával – adományozza Érd Megyei Jogú Város legrangosabb 
díjait, amelyek a következők:       
•  Érd Város Díszpolgára kitüntető cím a város legnagyobb elismeréseként annak a magyar 

vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős 
munkájával, tevékenységével vagy egész életművével mind a városban, mind orszá-
gosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel 
közvetve vagy közvetlenül Érd város tekintélyének növeléséhez.

•  Érd Városáért kitüntetés adományozható azoknak, akik a város fejlesztésében, a társa-
dalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket 
értek el.

•  Érd Város Életműdíja annak adományozható, akinek több évtizeden át végzett kimagas-
ló közösségi, tudományos, művészeti, kulturális életműve, valamint egyéb területen 
végzett tevékenysége példaként állítható a város közössége elé.

•  Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adományozható, akik a tudomány-
ágak valamelyikében kimagasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd 
város hírnevének öregbítéséhez.  

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről 
szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet értelmében a díjak odaítélését indítvá-
nyozhatják a közgyűlés bizottságai, a polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, 
intézmények, civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok.
Kérjük a város lakosságát, civil szervezeteit, tegyenek javaslatot a kitüntetendő szemé-
lyekre, és javaslataikat 2012. január 6-ig juttassák el T. Mészáros András polgármesternek 
címezve a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.).
 Polgármesteri Hivatal

 A Kende utcában, a házunk 
előtt közvetlenül is megtapasz-
talhattam ennek a bonyolult 
munkának a menetét, amely 
igen precízen és szinte „fájda-
lommentesen” zajlik – írtuk az 
Érdi Újság korábbi számában. 

S valóban így történt a többi 
napon is, sőt – meglepetésre – 
most már szombaton is. Reggel 
hétkor öt-hat munkás megjelent 
ásóval, lapáttal, csákánnyal, kis 
markológéppel, majd teherau-
tóval, valamint egy hatalmas 

rakodóval, és folytatták az előző 
nap megkezdett munkát. Mit 
megkezdett? A befejezett mun-
kát, ugyanis nagy, elhíresült 
„árokásó” országunkban ilyen 
hamar nem temettek még be 
árkot, mint ez a brigád tette, 
hogy estére a közlekedés helyre-
álljon. (Milyen jó volna ez a 
gyorsaság az élet más területén 
is.) Az első pillanatra rémisz-
tő földhányás tehát néhány óra 
alatt eltûnt. El sem hinné ezt az 
ember, ha nem a saját szemével 
látná napokon át.

 A legutóbb, szombaton még 
ijesztőbbnek tûnt a látvány, 
mert az eddiginél is hosszabb 
és mélyebb árkot ástak. Olyan 
mélyet, hogy a két és fél méte-
res óriás is eltûnt volna benne. 
A vezetéket elhelyezték az árok 
mélyén, összekapcsolták a csö-
veket, és jöhetett a „temetés”. 
Ezt a kis, néhány órás kellemet-
lenséget igazán ki lehet bírni a 
cél érdekében. 

– Ez igen! – mondta a párom. 
– Ilyennel idehaza az építőipar-
ban még soha nem találkoztam. 
Hogy ennyire odafigyeljenek az 
itt lakókra, minden kérésükre, 
hogy az építés közben is lehes-

sen az úton haladni, szinte hihe-
tetlen! Le a kalappal előttük.

 Ezen a szombaton is precí-
zen, „tisztán”, gyorsan és előzé-
kenyen dolgoztak a munkások. 
Meg is kérdeztem a fő briga-
dérost: hogyhogy szombaton 
is itt vannak? Egyszerû volt a 
válasza: 

– Mert szorít a határidő. Kará-
csonyra mindenképp szeret-
nénk ebben az utcában végez-
ni. 

Ha így haladnak, szép ünne-
pü(n)k lesz.

 Temesi László

Az alábbi rövid írás származási helye az Érdi Csatorna Info 
(info@erdicsatornazas.hu)

Tisztelt Hölgyem/Uram !
 
Azért írok, hogy kifejezzem megelégedettségemet.
A Kont utca végén már befejezte a csatornafektetést a Mészáros 
és Mészáros Kft., több mint két hete. A munkálatokat a kör-
nyék megelégedésével végezte. Nyugodtan mondhatom, ennél 
jobban nem lehet végezni, kitûnõre értékelem a lakossági 
együttmûködésüket. A közmûtérképük hiányossága miatt vol-
tak csak nehézségek, de azt is megoldották.

Azért írok, mert aki jól dolgozik, azt meg kell  dicsérni.
Üdvözlettel: 
 Hidvégi Gábor, Érd, Kont utca 36.

Készül a csatorna az utcánkban

Gyorsak, precízek,  
figyelmesek az építõk
Gõzerõvel folytatódik a csatornázási projekt, köze-
leg az ünnep, egy-egy szakasszal már karácsonyra 
végezni akarnak az építõk. Ennek megfelelõen még 
szombaton is dübörögtek a földgépek a mi utcánkban, 
mélyülnek az árkok…

Egymásba helyezik a csöveket
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Munkában a hatalmas markológép 

Ilyen hosszú és mély árkot ástak ki 
szinte pillanatok alatt

információk


