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A Stop  Shop  előtt  várakozott 
mindenki csodálatára a korszerû 
közlekedési  eszköz  a  sok  sze-
mélyautó  között,  ahol  valóban 
furcsa  látvány  volt,  hiszen  ide 
nem  szoktak  csak  úgy  buszok 
beállni,  igaz  nem  is  nagyon 
lehet. Klér Károly  volt  a  sofőr, 
aki többször fordult az üzletház 
és a piac között a délelőtti órák-
ban. Sokan voltak kíváncsiak az 
úrvonalra, amely innen a piacig 
vezetett. Tíz percig tartott az út 
megállás  nélkül,  hiszen  most 
céljáratként  mûködött,  tehát 

nem  igazi  forgalmi helyzetben, 
ahogy  azt  a  szakember  Hajdú 
Nagy Péter, a Molitus Kft. veze-
tője mondta:
– Be  volt  súlyozva  a  jármû a 

hátsó  üléseknél,  így  végeztünk 
méréseket.  Oda  most  nem  is 
mehettek  utasok,  éppen  ezért 
hamarabb  megteltünk,  fel-  és 
leszállók  csak  a  két  végállomá-
son  voltak.  A Stop  Shop  és  a 
piac között  ingáztunk  reggeltől 
kora délutánig, és bárki igénybe 
vehette  jármûvünket  természe-
tesen ingyen.

– Mi volt a tapasztalatuk?
–  Úgy  érzem  jól  sikerült  a 

bemutatónk, pozitív volt a meg-
ítélésünk.  Technikailag  min-
denképp megfelelt az autóbusz, 
amelyből  remélhetőleg  már 
jövőre több fut az érdi utakon.

T. Mészáros András  polgár-
mester  és  Segesdi János  alpol-
gármester  utazott  a  modern 
jármûvön,  és  mindketten  elé-
gedettek  voltak  a  tapasztala-
tokkal,  s  láthatóan  esztétikai-
lag  is  megnyerte  tetszésüket. 
A mozgáskorlátozottak  is  fel-

tudnak  „kerekezni”,  lépni  a 
midibuszra,  amely  esélyes  a 
BKV midibusztenderének meg-
nyerésére is.
– Megbízható,  bevált,  külföl-

dön  is  bizonyított  konstrukció 
– tájékoztatott Hajdú Nagy Péter 
–, melyet a mai igényekhez ala-
kítottak  át.  A kocsi  elődje  az 
Ikarus Egyedi Gyáregysége által 
gyártott  E91-es midibusz, mely 
a  legsikeresebb  ilyen  méretû, 
főleg  exportra készülő  jármûve 
volt  az  Ikarusnak.  Rába  alváz-
ra,  Rába  futómûvekkel  épül, 
hajtáslánca  a Mercedestől  szár-
mazik.  Itt  Érden  sokan  nem  is 
hitték,  hogy  teljes  egészében 
magyar  szellemi  termékről  van 
szó,  azt  hitték  külföldi  gyártá-
sú, de mondták nagyon tetszik, 
„valahol  már  találkoztak  vele”. 
Persze,  egy-két  évvel  ezelőtt 
már  megfordultunk  ezzel  a 
városban.

– Mennyibe kerül darabja?
–  Harminchattól  negyvenhat 

millió forintig terjed az ára, attól 
függően, milyen  extrákkal  sze-
reljük fel. 
Intelligens megállók épülnek, 

új  buszok  várnak  bevetésre 
Érden,  ezzel  szeretnék megújí-
tani,  sûríteni  a  városi  közleke-
dést  –  írtuk  korábban.  Olyan 
buszhálózat  kiépítését  tervezik 
a  városban,  amely  összesen 
tizenegy  viszonylatból  állna, 
s  ehhez  korszerûsíteni,  illetve 
építeni  kell  buszmegállókat 
és  ki  kell  alakítani  egy  busz-
parkot  is,  ami  első  lépcsőként 
kilenc,  később  negyvenhárom, 
majd igénytől függően hatvanöt 
jármûből állna. Ez igen komoly 
beruházási  összeget  igényel 
–  ezt  már  Tóth Tamás  fejlesz-
tési  tanácsnoktól  hallottuk. 
– A hagyományos megállók,  az 

Próbajáraton az új midibusz a Stop Shop és a piac között

Megtetszett az érdieknek a korszerû jármû
Nincs Érdnek minden igényt kielégítõ buszhálózata, ezért egyre sürgetõbb, hogy 
beinduljon a városi közlekedés, mert az megélénkítheti a belsõ forgalmat, de a 
turizmust is, ugyanakkor megkönnyítené az itt élõk életét – írtuk elõzõ számunk-
ban. A múlt héten szombaton mutatkozott be sikerrel az érdieknek az új, modern 
autóbusz. 

intelligens  megállók  –  melyek 
jelzik,  illetve  gombnyomás-
ra  bemondják  mikor  érkezik  a 
busz – megépítése, valamint az 
akadálymentesítés,  a  garázs,  a 
szerviz  és  az  irányító  központ 
létesítése mintegy kétszázötven 
millió  forintba  kerül.  Ötszáz 
méteres  körzetben  találha-
tunk majd megállót, a  jelenlegi 
három  kilométer  helyett,  s  ez 
nem  mindegy  az  itt  élőknek, 
akiknek ezzel nagyobb mozgás 
lehetőséget  kínálunk  a  koráb-
binál  és  sûrûbben  elérhetők 

lesznek  számukra  a  célpontok. 
Ezek  a  kisbuszok  huszonkét 
ülőhellyel  rendelkeznek,  de 
állóhellyel  együtt  kényelme-
sen negyvenketten  férnének el. 
Célunk, hogy összekapcsoljuk a 
városrészeket,  és  a  vonatokhoz 
is  lenne  csatlakozás,  hogy  ne 
kelljen sokat várakozni az állo-
másosokon,  csúcsidőben  akár 
négy  percenként  közlekedné-
nek  a  forgalmasabb  helyeken, 
de a ritkább járatok is legfeljebb 
harminc percenként járnák útja-
inkat.  Temesi László
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Csoportos úszásoktatás Tisztelt Szülők!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2010. szeptemberétől az Érd, Szent László tér 1. szám 
alatt található tanuszodában idén is folytatódik az óvodák, illetve iskolák szervezésében 
az úszásoktatás.
Érd megyei jogú város önkormányzata ingyenes vízfelület-használattal+belépővel támo-
gatja a gyerekek úszásoktatását a következő kedvező feltételekkel:
Nagycsoportos óvodás és általános iskola első osztályos tanulók részére:
–  a csoportos úszásoktatás kedvezményes térítés ellenében vehető igénybe  

(600 Ft/ fő/ alkalom )
–  a csoportok részére biztosítjuk és megszervezzük a kedvezményes oda-vissza szállí-

tást ( 5 000 Ft / busz / alkalom )
–  nagyobb ( kb. 30 fős ) csoportok esetében szállítással együtt így maximum  

800-850 Ft  egy alkalom
Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszó reménységgel fog Érd városa is gazdagodni 
és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló 
egészséges, támogatott mozgásformát.
 Jelentkezni lehet személyesen az óvodákban, iskolákban.
Érdeklődni Fülöp Henriett munkatársunknál lehet, a 06-20-2215-502 telefonszámon.


