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Érd, Biatorbágy, Törökbálint, Budaörs, Százhalombatta - Diósd. Nem tel-
jesen igaz, hogy nem kell a szomszédba menni egy jó rendezvényért. Sőt 
javallott átugrani Diósdra, a Szent István térre a hétvégén, itt van ugyanis 
immár 18. alkalommal a Szent Gellért-napok rendezvénysorozata, és mint 
mindig, most is ingyenesen lesznek látogathatók a programok.
A Kispál és a Borz, az erdélyi NemEz, a Szigeti Fiúk, a Sámán, a Brüders 
Kapelle, Kincses Veronika, kamarakórusok, csak néhány fellépő, amely a 
szeptember 9–27. közötti rendezvénysorozaton fellép majd régiónk egyik 
legnagyobb hagyományú szabadtéri rendezvénysorozatán.

A szervező Diósdi 
Önkormányzat az elmúlt 
években már bizonyított. 
A helyszín, a név marad, 

a minőség emelkedik 
az előző években megszokott 

Szent Gellért-napi fesztivál 
helyszíneken. További információk: 

http://www.szentgellerthet.hu

A miskolci panelházi tragikus 
tűzeset irányította rá a figyel-
met a tűzbiztonság fontosságára 
Érden is, ahol 1040 család él 
hasonló körülmények között. 
A helyi védelmi bizottság kez-
deményezésére a Polgárok 
Házában tűzbiztonsági lakos-
sági fórumot rendeztek, ami 
jó dolog. Kevésbé örvendetes, 
hogy a tájékoztató igen gyér 
érdeklődés mellett zajlott – alig 
harmincan voltak kíváncsiak…

A megelőzés és felkészülés 
életeket menthet! Ennek fon-
tosságát és igazságtartalmát 
több mint ezer (!) érintett érdi 
család hagyta ily módon figyel-
men kívül. Pedig Kocsis János 
védelmi referens szerint minden 
panellakás-tulajdonos megkapta 
az értesítést, s azt hitték, kicsi 
lesz a Polgárok Háza, olyan nagy 
lesz az érdeklődés. Tévedtek, 
a városi tűzoltóság vezetőivel 

együtt. Még rosszabb a hely-
zet, ha a megszokott statisztikai 
számítás szerint gondolkodunk, 
azaz hárommal beszorozzuk 
a családok számát és kiderül: 
Érden mintegy háromezren 
élnek panelba zárva, és csak 
egy százalékukat érdekelte ez a 
fontos téma. A megtörtént tűz-
esetekről készült filmekkel tarkí-
tott, illusztrált előadások Vörös 
János tűzoltóparancsnok és 
Francz József tűzoltó alezredes 
szerint sokkal nagyobb figyel-
met érdemeltek volna. Jórészt 
a távolmaradottak számára 
összefoglaljuk a szakértők által 
elmondott tennivalókat, hogy ha 
olyan helyzetbe kerülnének az 
érdi panellakók, mint legutóbb 
a miskolciak vagy a százhalom-
battaiak, tudják, mi a teendő.

Fontos, hogy amennyiben 
tüzet észlelnének, a tűzoltósá-
gon kívül lehetőleg a lakótársai-

kat is értesítsék a vészhelyzetről, 
s a füst terjedésének megakadá-
lyozására a nyílászárókat zárják 
be, a hézagokat nedves törül-
közővel, ruhadarabbal tömítsék 
be és menekülésre a kijáratokat 
használják – a tűz szintje alatt 
a földszinten keresztül a sza-
badba, felette a tetőre mene-
küljenek. A liftet semmiképp 
ne használják! A  lépcsőházi és 
a folyosókon lévő füstelvezető 
ablakokat nyissák ki, a ventiláto-
rokat indítsák be! Füstmérgezés 
ellen az orr és a száj elé ned-
ves kendőt kell kötni, s a testet 
sem árt vizes pokróccal vagy 
ruhával szorosan beburkolni. 
A  tűzoltást vezető szakember 
utasításait maradéktalanul be 
kell tartani!

A tűzesetek megelőzésé-
re nem árt figyelembe venni 
néhány javaslatot. Például hígí-
tót, lakkot, petróleumot nagy 
mennyiségben ne tároljunk 
lakásokban. A folyosókat ajtók-
kal, rácsokkal ne zárjunk el és a 
menekülési útvonalakat se szű-
kítsük le bútorokkal, kerékpár-
ral, gyerekkocsival. A fűtőtestek 
közvetlen közeléből távolítsuk 
el a bútorokat, függönyöket, 
éghető anyagokat. Elektromos 
fűtőtestnél hosszabbító haszná-
lata tilos! Ételt főzés közben, 
és égő gyertyát felügyelet nél-
kül ne hagyjunk! Kenyérpirító, 
kávéfőző, elektromos főzőlap 
alá mindig tegyünk hő- és tűz-
álló alátétet. Égő dohányneműt, 
parazsat ne dobjunk a szemetes 

Többéves hagyomány városunk-
ban, hogy az Érdi Napok prog-
ramsorozata – az utcabál mellett 
– a Testvérvárosok Találkozójával 
veszi kezdetét, amikor az Érdre 
látogató küldöttségek egy min-
denkit egyaránt érintő témakör-
ben konferenciát tartanak, majd 
pedig a lakossággal is megvitatják 
a legfontosabb kérdéseket. Idén 
az éghajlatváltozás és az energia-
felhasználás jegyében tartottak 
tanácskozást a testvérvárosok.

„A Föld a mi bolygónk, a mi 
otthonunk!” címet viselő konfe-
rencián Szászrégen, Lubaczów, 
Poynton, Léva, Szabadka delegá-
ciója vett részt az érdiek mellett. 
A klímaváltozásról, a szomszé-
dos országok éghajlat-változási 
stratégiájáról, az Európai Unió 
energiapolitikájáról tanácskoz-
tak szombaton, majd a testvér-
városok küldöttei vasárnap dél-
előtt a Szepes Gyula Művelődési 
Központban a Kertbarát Kör ter-
ménykiállításának ünnepélyes 
megnyitóján vettek részt, utána 
pedig a lakossággal találkoztak. 
Szedlacsek Emília, a művelődési 
központ igazgatója köszöntötte 
a találkozó résztvevőit, és bemu-
tatta az intézmény tevékenysé-
gét és szerepét a város életében, 
majd pedig Segesdi János alpol-
gármester azokról a korábbi 
években kiaknázatlan lehetősé-
gekről beszélt, amelyek elősegít-
hetik Érd gazdasági fellendülését. 
Kifejtette: városunk fővároshoz 
közeli fekvése egyaránt jár elő-
nyökkel, de sajnos hátrányokkal 
is. Előnye, hogy akár Budapest, 
Érd is mindig „útba esik”, így 
logisztikai központtá válhat, 
hiszen az ilyen tevékenységgel 
foglalkozó cégek a település jó 
fekvését, a könnyű megközelít-
hetőséget tartják a legfontosabb-
nak. Érd mind a közúti, mind a 
vasúti, de akár vízi közlekedéssel 
is könnyen – a fővárosból akár 
fél óra alatt – elérhető. Ez ma 
óriási lehetőség a város számára, 
amit az elmúlt tizenhat évben 
nem használtak ki, ám a jövőben 
feltétlenül figyelembe kell vennie 
a városvezetésnek, ha úgymond 
a kedvező gazdasági feltételek 
érdekében „el akarja adni magát” 
– vélte az alpolgármester, majd 
megemlítette azt a két vasúti 
fejlesztést, amelynek során két 
felüljáró is épül a közeljövőben, 
biztosítva a város zavartalanabb 
közúti közlekedését. A főváros 
közelsége azonban az említett 
előnyökön kívül hátrányokkal is 
jár, így például azzal, hogy Érd 
nem vehet részt az uniós pályá-
zatok felzárkóztatási programjá-
ban, mert a fejlett budapesti régió-
hoz tartozik. Ezért már több éve 

kezdeményezték a régióból tör-
ténő kiválást, amivel kedvezőbb 
helyzetbe kerülhetne mind Pest 
megye, mind pedig városunk is 
az uniós pályázatok elérését ille-
tően. Ugyanakkor – a fejleszté-
sek és a folyamatos lélekszám-
növekedés mellett – a városve-
zetés messzemenően támogatja 
a lakosság azon igényét, hogy a 
település tartsa meg kertvárosi 
jellegét – mondta Segesdi János, 
majd a továbbiakban néhány 
érdekes adatot osztott meg a 
testvérvárosi mozgalommal 
kapcsolatban. Valójában 1963-
ban indult el Németországban, 
és azóta, csaknem 17 ezer test-
vérvárosi kapcsolat alakult ki, 
a legtöbbet Németországban és 
Franciaországban jegyzik, de 
nem sokkal marad el az Egyesült 
Királyság sem. Magyarország 
eddig mintegy ezerhatszáz test-
vérvárosi kapcsolatot tart szá-
mon. Érd önkormányzata az eddi-
giek mellett Németországban, 
Horvátországban és Szerbiában 
kezdeményezett tárgyalásokat 
hasonló kapcsolatfelvételekről, 
hiszen fontosnak látja, hogy a 
város méreteihez és elhelyezke-
déséhez mérten még több ország 
városával együttműködhessen, és 
kialakítsa a jól működő gazdasági 
és kulturális kapcsolatokat. 

A szabadkai küldött elmondta, 
hogy a kapcsolatok építésébe be 
kell vonni a civil szervezeteket, 
sőt akár uniós pályázatokon is 
lehet nyerni ezekre a célokra. 
Szabadkán volt példa arra, hogy 
egy jelentős városi rendezvény-
re testvérvárosokat is hívtak, 
és uniós támogatást is nyertek 
hozzá. Poynton képviselője is 
osztotta az előtte szóló vélemé-
nyét: szerinte is a kulturális szer-
vezetek a legalkalmasabbak arra, 
hogy felvegyék és tartsák egy-
mással a kapcsolatot. Ezen belül 
pedig már megszervezhető, hogy 
a vendégeket családoknál szállá-
solják el. Lubaczów is a civil szer-
vezetekre építi a testvérvárosok 
lakossági kapcsolatait. Példaként 
említette az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesületet, a Lengyel 
Baráti Társaságot, amelyek által 
számos barátság született, és 
kölcsönös a vendéglátás. Mindez 
továbbfejleszthető, ha a polgár-
mesterek irányításával létrehoz-
zák a testvérvárosok szövetségét, 
és közösen pályáznának olyan 
uniós támogatásokra, amelyek a 
kapcsolatépítést célozzák meg. 

A lehetőségek tehát adottak, 
csak élni kell velük – például úgy, 
hogy egy ilyen lakossági találko-
zóra akár Érden is jóval többen 
eljönnek, mint ahányan vasárnap 
délelőtt voltak. Bálint Edit

kosárba! Ha gázszagot érzünk, 
ne csengessünk, ne kapcsol-
junk be villanyt, mert robba-
nást okozhat. Ne parkoljunk 
le tűzoltási felvonulási terület-
re, tűzcsapokra vagy elé, mert 
nehezíthetjük a mentést.

A szakszerű magyarázat, 
tanácsadás után kérdezni lehe-
tett a tűzoltóktól. Egy idősebb 
úr egyebek mellett elmondta:

– Nem gondoltam volna, 
hogy egy panelházban tűz is 
lehet. Azt hittem ezek tűzbiztos 
házak! Mikor most ide készül-
tem, találkoztam egy szomszéd-
dal, aki miután megtudta úti 
célomat, azt kérdezte, minek 
jövök erre a fórumra, hiszen ha 
tűz van, majd úgyis kimenekí-
tenek a tűzoltók… Mi magas-
földszinten lakunk, előfordult, 
hogy fentről egy csikk került az 
erkélyünkre. Felelőtlenül kidob-
ták és a szél hozzánk befújta. 
Szerencsére nem lett baj belőle. 

Egy másik panellakó:
– Ahogy jön a hideg, egyre 

komolyabb veszélyforrást 
jelentenek majd a kukatároló-
ba beköltöző hajléktalanok. Az 
egyik lépcsőaljban pedig motor-
kerékpárt helyezett el egy lakó. 
Egy tanknyi benzinnel ez meg-
engedett? 

A szakértői válasz: 
– Az épületet rendeltetés-

szerűen kell használni, tehát 
motort ott nem lehet tartani, 
tűzveszélyes anyagot nem lehet 
tárolni.

Érkezett más kérdés is:
– Honnan lehet tudni, hogy 

hol a tűzoltóság felvonulási 
területe, hogy ne álljanak oda 
az emberek autóikkal? 

A válasz: 
– Egyszerűen: útburkolati 

jelek, megállni, várakozni tilos 
táblák jelzik.

A tűzbiztonsági lakossági 
fórum végén a város vezető 
tűzoltói hangsúlyozták, hogy 
tűz esetén minden perc szá-
mít („Mi a percekkel küzdünk 
minden eseménynél!”), ezért 
nagyon fontos a fent említett 
utasítások betartása. A legtöbb 
baleset, haláleset füstmérgezés-
ből fakad, ezért a füstelvezetés 
szintén elengedhetetlenül fon-
tos kérdés. 

Remélhetően az itt leírtak 
mind fölöslegessé válnak, s 
nem lesz tűz soha egyetlen érdi 
panelházban sem. Felkészülni, 
ébernek lenni azonban nem 
árt, mert az ördög nem alszik… 
A megelőzéssel életeket ment-
hetünk meg! Temesi László

A panellakások lakóit nem nagyon érdekelte…

Tûzoltók tájékoztatása a biztonságról

Az ilyen és hasonló esetek elkerülésére tartották a tájékoztatót

Lakossági találkozó


