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Lakossági fórum
A Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonalra tervezett fej
lesztések bemutatása céljából

2009. július 21-én (kedden) 18 órakor

lakossági fórumot tartunk a Batthyány Általános Iskolában (Fácán 
köz, B folyosó).
A vasútvonal rekonstrukciója magába foglalja a Bagoly utcai, illetve 
Szent István úti felüljárók megvalósulását, valamint azok beillesz
tésének módját a város közlekedési hálózatába.

Kérem, amennyiben a Bagoly utcában, a Szent István úton, illetve 
a mellékelt térképen zöld vonallal határolt városrészben ingatlan
tulajdonnal rendelkezik, vagy ideje engedi és érdeklődik a beruhá
zások iránt, jöjjön el, hogy képet nyerjen Érd legújabb közlekedést 
javító beruházásárokról!
Érd, 2009. július 6.
 Segesdi János alpolgármester

Közlekedésrendészet
Június hónap második felében 
összesen 7 közlekedési baleset 
történt, ebből 1 halálos kimene
telű, súlyos sérülést eredménye
ző nem volt, könnyű sérüléses 
4, míg anyagi kárral járó 2.

A hónap ezen időszakában 
összesen 415 fővel szemben élt 
a rendőrség valamilyen közle
kedési szabályszegés miatt fel
jelentéssel, ebből 399 esetben a 
megengedett legnagyobb sebes
ség túllépése miatt.

A gyorshajtók esetében 35 
helyszíni bírság került kiszabás
ra – mintegy 296 000 Ft érték
ben, a többi szabályszegővel 
szemben az objektív felelősség 
hatálya alá tartozó sebességtúl
lépés miatt közigazgatási eljá
rást kezdeményezett az Érdi 
Rendőrkapitányság.  

Figyelmeztetésben részesítet
tek 16 fő gépjárművezetőt.  

Június 18án a Budaörsi 
Rendőrkapitányság, az M0 
Autópálya Alosztály, illetve a 
Budatérségi Vámhivatal állomá
nyával közösen fokozott köz
lekedési ellenőrzést tartottak a 
városi rendőrkapitányság mun
katársai. Ez magába foglalta 
mind a vezetési és pihenőidők 
betartásának, mind a járművek 
műszaki állapotának, továbbá a 
járművezetés feltételei meglété
nek ellenőrzését.

A június 19én éjszaka bekö
vetkezett halálos kimenetelű 
közlekedési baleset kapcsán fel
merült magatartási problémák 
tekintetében a kerékpárosokra 
vonatkozó szabályok betartá
sának ellenőrzésére fokozott 
közlekedési akciókat kívánnak 
tartani. Elsősorban a láthatósági 
kérdésekben, világító berende
zések állapotára, működésére, 

láthatósági mellény meglétére 
irányul az ellenőrzés.

Közrendvédelem
A fenti időszakra vonatkozóan 
a közrendvédelmi területet érté
kelve mintegy 12 esetben haj
tottak végre az érdi rendőrök a 
rendőrségi törvényben szabá
lyozott esetekben előállítást és 
elfogást. 

Ezek nagyobb része vala
mely hatóság vagy bíróság által 
kiadott elfogatóparancs alapján 
körözött személyeket érintett, 
illetve ebbe tartoznak bele az 
ittas vezetés miatt vér és vize
letminta vételre történő előállí
tások is.

Bűnügyek
A bűnügyi osztály 2006ban 
nyomozást folytatott sikkasztás 
vétsége miatt K. K. ellen, de a 
gyanúsított személy az eljárás 
során ismeretlen helyre távozott, 
így az Érdi Rendőrkapitányság 
elfogatóparancsot adott ki elle
ne.  Mivel a nyomozás adatai
ból felmerült annak lehetősége, 
hogy az adott személy külföldre 
távozott, így ellene nemzetközi 
körözés is kiadásra került.

Az elmúlt héten az Interpol 
segítségével Franciaország terü
letén nevezettet elfogták, akit a 
ezt követően átadtak Párizsban 
a magyar rendőrségnek. A sze
mély őrizetbe vétele megtör
tént, a továbbiakról a Budaörsi 
Városi Bíróság dönt.

Egyéb hírek
A térfigyelő rendszer hiva
talos átadása megtörtént. A 
tesztüzem alatt jelentkezett 
problémák kijavításra kerültek, 
így a rendszer 24 órában éles
ben fog működni. 

Érd Megyei Jogú Város Hivatásos 
Tűzoltósága 2009. június 23án 
80 darab tűzoltó fejvédő sisa
kot adományozott az Erdélyben 
működő, székelyudvarhelyi 
központú Hargita Megyei Civil 
Tűzoltók Egyesületének. A két 
szervezet kapcsolata csaknem 
tízéves múltra tekint vissza, és 
ahogy Albert Csaba, az egyesü
let elnöke elmondta „az erdé
lyi önkéntes tűzoltó egyesüle
tek számára ez a kapcsolat az 
anyagi támogatáson túlmenően 
szakmai ismeretek átadásában, 
egymás szolgálati és életkörül
ményeinek megismerésében, a 
tűzoltók közötti baráti kapcso
latok erősítésében is fontos sze
repet játszik”. 

Az erdélyi önkéntes tűzoltók 
számára adományozott és ott 
nehezen vagy egyáltalán nem 
beszerezhető eszközök rendkí
vül fontosak az ottani lakosság 
tűzvédelmének javítása szem
pontjából. Az elmúlt években 

az érdi tűzoltók a náluk lecse
rélt eszközökből tűzoltógép
járműveket, műszaki mentő 
gépjárművet, tűzoltó bakancso
kat adományoztak az erdélyi 
önkéntes tűzoltó egyesületek 
számára. A technikai fejlesz
tés révén kivont és felesleges
sé váló, de még jó állapotban 
lévő eszközök átadása révén az 
utóbbi időszakban jelentősen 
javult Hargita megye önkéntes 
tűzoltó egyesületeinek felsze
reltsége – hangsúlyozta Pop 
Gheorghe ezredes, Hargita 
megyei katasztrófavédelmi 
igazgató. A most átadott sisakok 
értéke meghaladja a kétmillió 
forintot, melyet Csíkszeredában 
a megyei tanács dísztermében 
az érdi tűzoltók nevében a 
parancsnok, Vörös János tűzol
tó ezredes és helyettese, Franc 
József tűzoltó alezredes, az érdi 
helyi védelmi bizottság képvi
seletében pedig Kocsis János 
védelmi referens adott át.

Olvastuk – folyóirat

Duna-part
Hűség halálig, Szívünk imádsá
ga, Monológ – verscímek, Zsirai 
László három költeményének 
címe, amelyekkel a Dunapart 
legfrissebb számának vers
összeállítása indul. Balaskó 
Jenő, majd Utassy József köl
teményei folytatják a sort, ám 
mielőtt még Bobory Zoltán, 
Kelényi István és Kaiser László 
versei következnének, két próza 
beférkőzött közéjük. Ablonczy 
László Szeleczky Zita útjai cím
mel a legendás művésznő valós 
és lehetséges útvonalait vázolta 
fel, Gombár Endre pedig ezúttal 
is rövid novellával jelentkezett. 
Egy Barbie baba, valamint egy 
macska és egy kakas a főszerep
lője Büki Attila mesejátékának, 
amelynek mi is lehetne más a 
címe, mint Rongybaba.

Czegő Zoltán versei, Bősze 
Balázs naplórészletei után 
Kelényi István bemutatja Szabó 
Andrea prózaírót – aki termé
szetesen saját írással, A temetés 
cíművel is bemutatkozik. 

A Horizont rovatban Kristiina 
Ehin észt költő műveivel Büki 
Attila fordításában ismerked
hetnek meg a folyóirat olvasói, 
a Közelkép összeállításában 
Zentai László készített nem
zeti leltárt a szociálpolitikáról, 

Feketegyarmati Sándor pedig 
Zerind és Feketegyarmat őrzőit 
méltatja. A Galéria rovatban 
Szakolczay Lajos az Ikon cso
port esztergomi Vármúzeumban 
megnyílt kiálltásáról ír, Novotny 
Tihamér pedig Dobó Krisztina, 
Gály Katalin és Sebők Éva művé
szi munkásságát elemzi. 

Győrffy Sándor  Kolozsvári 
Grandpierre Károlyt bemutató, 
A csillagfestő magányossága 
című írása zárja az irodalmi, 
társadalmi és kulturális folyó
irat jelen számát, amelyet M. 
Nagy Péter, Ries Zoltán, Győri 
Andrea Éva, Szabó Ákos, 
Gyurkovics Gertrúd, Regős 
Ágnes, Újbányai Veronika, 
Dobó Krisztina, Gály Katalin és 
Kolozsvári Grandpierre Károly 
művei illusztrálnak.

A Dunapart megrendelhető 
és előfizethető a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban 2030 Érd, 
Hivatalnok u. 14.

Kék hírek Adomány erdélyi tûzoltóknak

A tûzvédelmi eszközök átadása a Hargita megyei tanács dísztermében

Tisztelt parkvárosi lakók, 
kocogók természetet szeretõk!
Felhívjuk figyelmeteket a II. parkvárosi nagytakarításra, a 
környezetünket borító, illegálisan elhelyezett szemét össze
gyűjtésére.

Időpont: 2009. július 17., péntek 16 órától és 18., szombat 10 
órától tisztíthatjuk a területet.
Gyülekező: a Parkváros határán, Érd, Burkoló utca 51. előtt

A hulladékgyűjtés Sóskút irányában a levendulás és feny
veserdő területén, Érd határában lesz.

Kesztyűt, zsákot, konténert az önkormányzat biztosít.
Fogjunk össze újból, közös erővel vegyünk részt a termé

szet megóvásában, környezetünk tisztaságának megterem
tésében!

Segítségetekre ismételten feltétlenül számítunk!

 Csukáné Tarnói Katalin
 06-30/206-6675

Érdi Városi
Polgárõr Egyesület

2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:
minden hónap első péntekén

17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig
Telefon:  0623/374459
 0630/6212596 
 0630/6212580 

Macsotay Tibor elnök

A borító Sebõk Éva mûvének  
felhasználásával készült


