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Az esős, szeles idő után bekö-
szöntő kánikulának a nyaral-
ni, strandolni indulók örülnek 
ugyan, ám a szervezetünket 
ugyancsak próbára teszi a tartós 
forróság – különösen az idős, a 
beteg, és a szabadban dolgozó 
emberekét. Múlt csütörtöktől 
országos hőségriadót rendelt el 
az országos tisztifőorvos, felkér-
ve a kórházak, a mentőszolgálat 
és az önkormányzatok illetéke-
seit a nagyobb odafigyelésre, 
valamint arra, hogy készüljenek 
fel a fokozódó hőségből adódó 
kihívásokra.

A szakemberek a lakosság 
figyelmét a megfelelő folyadék-
pótlásra hívták fel, illetve arra, 
hogy kerüljék, illetve osszák 
kisebb szakaszokra a fizikai 
munkát, szellőztetni pedig 
este, éjjel és reggel ajánlott. 

A légkondicionált üzlethelyi-
ségek, hivatalok üzemeltetőit 
arra kérték, hogy nyissák meg 
tereiket az emberek előtt, hogy 
a járókelők könnyebben elvisel-
hessék a rekkenő hőséget. 

Az érdi önkormányzat is 
megtette a szükséges intézke-
déseket: a Polgármesteri Hivatal 
előtt kifüggesztették azon lég-
kondicionált közösségi terek 
listáját, ahová betérhetnek a 
forróságtól megviselt járóke-
lők – tájékoztatta lapunkat T. 
Mészáros András polgármester, 
hozzátéve: a hivatal árkádjai-
nál kihelyeztek egy hideg vizes 
automatát is, ahol bárki szomját 
olthatja. A Polgárok Házában is 
hûtött vízhez juthatnak a járó-
kelők. 

– Szükség esetén vizet osz-
tunk a Diósdi úti aluljárónál is, 

hogy a feltorlódó forgalom miatt 
az ott veszteglő autósoknak 
segítséget nyújtsunk – mondta 
T. Mészáros András.

Az Érd és Térsége Víziközmû 
Kft. (ÉTV) több helyszínen 
oszt vizet a kánikula napjai-

Vízosztás a kánikulában
Hideg vizet kínál a hõségben az önkormányzat és 
a vízmûvek, hogy a kánikulában felüdülhessenek a 
járókelõk és az autósok. Az önkormányzat kifüggesz-
tette azon közösségi terek listáját is, ahol a legforróbb 
órákban enyhüléshez juthatnak az utcákon járók.

Elfogad egy pohár vizet?
Ezzel a kérdéssel kínálták a friss, hideg vizet az Érd és Térsége Vízközmű munkatársai a 
városközpontban. A Budai úton, a Stop Shoppal szemben állították fel azt a kis „hidrobá-
zist”, ahonnan a rekkenõ hõségben frissítőt osztottak az arra járóknak. Volt, aki – talán 
tartva attól, hogy ez is csak egy, a megszokott reklámfogások közül – nem fogadta el a 
feléje nyújtott poharat, de az emberek többsége hálás volt érte, és nagyokat kortyolga-
tott belőle, vagy egyből legurította a torkán a kellemesen hűsítő vizet. Képünk a múlt 
csütörtökön készült, amikor már a harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. Ahogyan 
az ország nagy részén, napközben Érden is jóval 30 fok Celsius fölé emelkedett a hőmérő 
higanyszála. Ilyenkor a szakemberek azt tanácsolják, aki teheti, tartózkodjon hűvösben, 
és persze, fogyasszon sok folyadékot. A tanács elsõ részét, mármint a zárt, hűvös helyen 
való tartózkodást nem sikerült mindenkinek megoldania, hiszen vannak halaszthatatlan 
ügyek, az élet ugyanis 30 fok felett sem állhat meg. Ha pedig mégis ki kellett otthonról 
vagy a munkahelyrõl mozdulni, a városközpontban járó-kelõ emberek hideg vizes 
frissítõjérõl a vízművek munkatársai gondoskodtak.  be

ban: Érden a Budai úton, illet-
ve a Szakorvosi Rendelőintézet 
előtt, az Alsó utcánál kínálnak 
mûanyag pohárban vizet hétköz-
naponként 10 és 18 óra között. 
Diósdon és Törökbálinton üve-
ges vizet osztanak az ÉTV mun-
katársai – tudtuk meg a cég 
közleményéből. Sárosi Péter 
gazdasági igazgató kérdésünkre 
elmondta: vízkorlátozásra – és 
locsolási tilalomra – az elmúlt 
évek fejlesztéseinek köszönhe-
tően várhatóan nem kerül sor.

A múlt pénteki lapzártá-
ig nem volt szükség az asz-
faltutak külön locsolására, de 
amennyiben ez szükségessé 
válik, a városvezetés intézke-
dik az Érdi Közterület-fenntar-
tó Intézménynél. Az ÉKF-nél 
lapzártánkig nem vezettek be 
különleges intézkedéseket, ám 
a szabadban dolgozó kollégákat 
védőitallal látták el.

 Ádám Katalin

Az önkormányzat elõtt felállított ivóvízautomatából mindenki szomját olt-
hatja a forróságban
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Itt a fagylaltszezon, az isko-
laszünet, a nyár – a kánikula 
már többször ránk tört –, nem-
rég meg is rendezték az érdi 
Pataki János segítségével az Év 
fagylaltja versenyt. Az ország 
legjobb fagylaltkészítői mutat-
ták be kreativitásukat a pest-
szentlőrinci Zila Kávéházban 
az ínyencek és a gyerekek leg-
nagyobb örömére. 

A fagyi ünnepén jól járt min-
denki, mert ingyen nyalhatta 
a „hideg nyalánkságot”. Meg 
is rohanták a pultokat kicsik 
és nagyok, sokan többször is 
fordultak. Volt egy ötvenfős 
hátrányos helyzetû gyermek-
had Pándról, akiket vendégül 
láttak a cukrászdában, és nem 
egy gyerek közülük – bármi-
lyen hihetetlen – bizony most 
nyalt először fagylaltot… 

A hagyományos versenyre 
38-an neveztek be. Az alapanya-
gokat mindenki magával hozta. 

 – Örömünkre egyre nagyobb 
a szakmai érdeklődés a ver-
seny iránt – mondta Pataki 
János főszervező Érdről, a 
Magyar Cukrász Szövetség 
és Ipartestület elnöke, akitől 
azt is megkérdeztük: milyen 
a jó fagylalt? Íme a „szakmai” 
válasz: 

– Kellemesen krémszerû, ne 
legyen túl édes, és hidegérzetû. 
Például az eperfagyi adja visz-
sza a friss eper illatát. 

Az elnöknek a fügés és a 
sárgadinnyés ízû, és persze 
a győztes, a „házi vidámság” 
ízlik a legjobban, amiket szí-
vesen ajánlana vendégeinek 
érdi cukrászdájában. A fődíjat 
az idén ez a bizonyos „házi 
vidámság” nevû fagylalt nyer-
te el Csákvárról, aminek az 
alapja fehér csoki fagyiból 
készült és amelyet szilvalek-
várral, agárdi szilvapálinká-
val, valamint kis fahéjjal íze-
sített a cukrászmester. Csuti 
Zsolt, aki Érden is megfordult 
a Patakiban szakmai úton, 
elmondta lapunknak, fagyiját 
nem a versenyre készítette, 
hiszen már egy éve árusít-

ja, és vendégeinek azóta is 
nagy kedvence. Azt is közöl-
te rajtunk keresztül, hogy 
Magyarország idei legjobb, az 
Év fagyiját szívesen bemutat-
ná az érdi cukrászdában is. 
Egyébként nagyon büszke a 
fődíjra, amellyel szerinte az 
eredetiséget, a kreativitását, 
és a magyar házias alapanya-
gokat is díjazták.

 (temesi)

Fagylaltünnep,  
érdi szervezésben

Pataki János és a gyõztes házaspár a serleggel
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Nyár, napsütés, jó fagyi – mi kell még?

Közlemény – Avarégetés
Tisztelt Érdi Polgárok!
Az utóbbi időben számtalan olyan bejelentés 
érkezett a Polgármesteri Hivatalba, amelyben 
a lakók panasszal élnek a város egyes részein 
tapasztalható, az érvényben lévő rendelete-
ket megszegő égetésekkel kapcsolatban. 

Ezt a kérdést a 23/2005. (VII. 01.) ÖK. 
számú rendelete „Az ingatlanok és közterü-
letek tisztán tartásáról, és a szervezett hulla-
dékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybe-
vételéről” egyértelműen szabályozza:

„34. § (6) a) Az avar és kerti hulladék 
égetése a város egész területén minden év 
február 15. és április 30., valamint október 15. 
és november 30. között engedélyezett. Tilos 
vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt 
megelőző napon délután 16 óra után, illetve, 
ha az illetékes miniszter fenti időszakban 
tűzgyújtási tilalmat rendel el.

c) Érd Felső-Parkváros M7 autópályán 
túli területein tilos az avar és kerti hulladék 
égetése. ”

Kérünk minden érdi polgárt, hogy a fenti sza-
bályokat szíveskedjen betartani. A szabályok 
megszegői ellen a szükséges hatósági intéz-
kedéseket megtesszük.

  Polgármesteri Hivatal


