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A Budapesti Közlekedési 
Szövetség (BKSZ) és a 
Volánbusz Zrt. együttműkö-
désének köszönhetően 2007. 
augusztus 1-jétől kísérleti jel-

leggel indult el a Pilisi-meden-
cében a 10-es út (Bécsi út) 
mentén közlekedő elővárosi 
autóbuszok vonalszámozása. 
Az együttműködés folytatása-

ként, 2007. december 9-től a 
Társaság kiterjesztette az elővá-
rosi autóbuszok vonalszámo-
zási rendszerét a Csepel-sziget, 
illetve Szentendre térségében 

közlekedő autóbuszjáratokra 
is. Következő lépésként 2009. 
március 1-jén elindítja az Érd 
térségében közlekedő autó-
buszjáratok vonalszámozását.

A budapesti közlekedéshez 
hasonlóan a helyközi autó-
buszok is számozást kapnak, 
mely segítségével az utasok 
könnyebben tájékozódhatnak, 
illetve egyszerűbbé válik a 
megállóhelyre érkező autóbu-
szok azonosítása is. A megálló-
helyeken található menetrendi 
információ megjelenítése is 
módosul, a Budapest helyi köz-
lekedésében már megszokott 
rendszerhez igazodva, továbbá 
térségi sematikus térképek is 
segítik a tájékozódást. 

Az elővárosi autóbuszok 
vonalszámmal való ellátása, 
illetve a helyközi menetren-
deknek a fővárosban megszo-
kott arculatúvá történő átala-
kítása azt a célt is szolgálja, 
hogy az agglomerációban élők 
számára „közelebb hozzuk” a 
fővárost.

Az új számozás okán fellépő 
esetleges kellemetlenségekért 
előre elnézésüket kérjük!

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

  

Március elsejétõl egységes vonalszámozás Érd térségében is

„Közelebb jön” a fõváros

Értünk-egymásért
avagy segítséget kérnek  a nonprofit szféra szervezetei

Kérünk minden adózó érdit, hogy segítse az Érdi Civil Fórum 
szervezeteit – úgy, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át ajánlják fel  
az Érden és Érdért tevékenykedő alábbi nonprofit szervezeteknek.

Tudjuk, jobb adni, mint kapni. Mi nem kapni akarunk, hanem – az 
Önök segítségével – adni.

Ha most tudtunk együtt gondolkodni, akkor fogunk tudni közös 
értékeinkért együtt cselekedni is.

Köszönettel:  Érdi Civil Fórum

Nonprofit szervezet  neve adószáma
Érdi Spartkus Sportklub 18697586-1-13
Mefisztó Független Művészeti Társaság 18703681-1-13
Alapítvány a Gyermekek Egészséges Neveléséért 19181895-1-13
Érdi Birkózókért Alapítvány 18680494-1-13
Tusculanumi Nyugdíjas Egyesület 18703698-1-13
Meseház Alapítvány 18672655-1-13
„Lehetőség a felzárkózáshoz” Alapítvány 18677942-1-13
„Emberi Hang” Alapítvány 18681495-1-13
Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesülete  18704716-1-13
Tigers Sportegyesület 18692921-1-13 
Bonton Tánc  Sport Egyesület 18667431-1-13
Jovicza Ignác Alapítvány 19182803-1-13
Környezetvédő Egyesület Érd 18692354-1-13 
Napra Forgó Kht. 20636571-2-13

Együtt Egészségesen Alapítvány 18676305-1-13
Egymásért Alapítvány 19175625-1-13
Fészek Egyesület 18663664-1-13
Művelt Generációkért Alapítvány 18669055-1-13
Érdi Gimnázium Alapítvány 19177933-1-13
Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány  18707379-1-13
Poly-Art Alapítvány 18667369-1-13
A Jövő Iskolája Magyarországi Alapítványa 8687903-1-13
Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány 18702147-1-13
FOR-FA Csemete Alapítvány  18674671-1-13
Tusculanum Alapítvány 19186371-1-13
Parkváros Óvodás Gyermekeiért Alapítvány 18680126-1-13
Bolyai János Alapítvány 18666083-1-13
„Vincellér” Alapítvány 19185552-1-13
Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 18664256-1-13
Pro Scola Et Juventute Alapítvány 19184726-1-13
Mátyás Király Alapítvány 18678479-1-13
Fenyves Alapítvány 18689280-1-13
Meseház Alapítvány 18672655-1-13
Kisherceg Gyermekalapítvány 18675744-1-13
Polihisztor Alapítvány 18691559-1-13   
ündérkert Alapítvány 18698381-1-13
Hétszínvirág Alapítvány 18683040-1-13
Junior Haliday Sportegyesület 18690792-1-13
Mustármag Magyar Rákellenes Liga 19653417-1-13
Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány 18673890-1-13 
Sportiskola Alapítvány 9178972-1-13
Érdi Torna Club 18719844-1-13    

Felhívás
Az Érd-Óvárosban 2007-ben fel-
állított emléktáblát, amelyet a 
Mohácsra induló magyar sereg 
és a lengyel segédcsapat 1526. évi 
egyesülésére való megemlékezé-
sül állítottunk, sajnálatos módon 
2008-ban megrongálták.

Az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület szeretné a 
táblát helyreállítani, ezért számlá-
ján elkülönített 100 ezer forintot, 
erre a számlára várjuk a további 
adományokat is. 

Az adományozóknak előre 
köszönjük a segítségét. 

Kérjük, az átutaláson szerepel-
jen a megjegyzés, hogy az „emlék-
tábla javításának költségére”!

Számlaszám:  
64800011-10110083-80000015

Rege Béláné,
az Egyesület elnöke

II. világháborús emlékmű
Városunk még adós egy méltó emlékmű felállításával a II. világhá-
borúban elesett polgárai emlékére, amelyen az első világháborús 
emlékműhöz hasonlóan, ugyancsak szeretnénk a hősi halottak 
nevét megörökíteni. Az emlékmű létrehozásának szervezését a 
Városszépítő és Honismereti Egyesület vállalta, de a szervezőmun-
kában nem nélkülözhetjük a lakosság szíves közreműködő segítsé-
gét sem. Azt akarjuk, hogy a lehetőségekhez képest teljes legyen 
a rendelkezésünkre álló veszteséglista, ennek egyeztetéséhez, 
kiegészítéséhez várjuk a segítséget. Arra kérünk mindenkit, akinek 

a II. világháborúban katonaként meghalt érdi hozzátartozója volt, 
vagy ismeretségi köréből tud olyan elhunytról, akinek már a hozzá-
tartozói sem élnek, akkor jelezzék az alábbiak szerint.

Személyesen vagy levélben: Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2030 
Érd, Hivatalnok u. 14. Telefonon: Pokorny Ferenc, mobil: 20/357-
6985. E-mailen: poky2@freemail.hu. A szervezés folyamatban 
van, március végéig szeretnénk az adategyeztetést befejezni. 
További fejleményekről a helyi médián keresztül fogjuk tájékoz-
tatni a lakosságot.

Szervező Bizottság 
Érdi Városszépítő és Honismereti Egyesület

Tájékoztató

112 http://ec.europa.eu/112

Napjainkban egyre több európai keres fel más uniós országokat üzleti céllal vagy 
turistaként; emberek milliói kerülhetnek rendkívüli helyzetbe.

A 112-es telefonszámot tárcsázva az Európai Unió valamennyi tagországából 
mind vezetékes, mind mobiltelefonról ingyenesen lehet a segélyszolgálatokat hívni.

Hívja a 112-t,
• ha segélyszolgálathoz kell fordulnia,
• az Európai Unió bármelyik tagállamában, 
• vezetékes, nyilvános vagy mobiltelefonról, díjmentesen.

Mikor hívja a 112-t?
Tárcsázza a 112-t, ha a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrség segítségére van szüksége, 
így például akkor, ha 
• súlyos közúti baleset résztvevője vagy szemtanúja,
• égő épületet lát, betörést észlel.

Ne tegye le a telefont, ha rájön, hogy tévedésből hívta a 112-t!
Mondja el a diszpécsernek, hogy minden rendben. Ellenkező esetben a szám 
azonosítása révén a központ segítséget küld a helyszínre.

Iskola-előkészítő a Hunyadiban!
Idén is megrendezzük az iskola-előkészítő 
foglalkozásokat a nagycsoportos óvodások 
részére, amely lehetővé teszi a gyermekek és 
szüleik számára, hogy megismerkedjenek az 
iskolával, a tanítókkal a beiratkozások előtt.
A következő tanévben is indul emeltszintű 
angol–informatika osztály.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Március 20-án, pénteken 1630-kor

Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2030 Érd, Túr u. 5–7. 

Alsós Munkaközösség 


