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Parkvárosban jó néhány zsák 
illegális hulladéktól tisztítot-
ták meg a SPAR tulajdonában 
lévő területet is. Az akcióban 
önkéntesek vettek részt, köztük 
a Lions Klub, Baracskai Angéla, 
Németné Fülöp Marianna, 
valamint a Teleki Sámuel isko-
la 22 diákja, akik Brunczvik 
Zsuzsanna vezetésével szor-
goskodtak. Dr. Veres Judit azt 
javasolta T. Mészáros András 
polgármesternek, hogy hozzák 
létre a Polgármesteri Dicséret 

címet, amivel megköszönhe-
tik a város takarításában részt 
vevő tanulóknak az áldozatkész 
munkáját. A képviselő asszony 
egyben bejelentette, hogy leg-
közelebb május 21-én újra 
végigjárják a megtisztított terü-
letet, hogy ellenőrizzék, tiszta 
maradt-e, vagy „újratermelő-
dött” a szemét.

A polgármester egyetértett a 
dicséretre vonatkozó javaslattal, 
és ígéretet tett arra, hogy a diá-
kok a gyermeknap alkalmából 

– lehetőség szerint egy szerény 
ajándék kíséretében – hama-
rosan megkapják az oklevelet. 
T. Mészáros András egyúttal 
köszönetet mondott mindenki-
nek, aki részt vett a tavaszi 
nagytakarító, szemétgyûjtési 
akcióban. Hozzátette, elsősor-
ban azoknak kellene szégyen-
kezniük, akik szemetelnek. 

Antunovics Antal képvi-
selő az Ófaluban lezajlott 
szemétgyûjtési mozgalom 
sikerességéről számolt be, 
amiben a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat tíz tagja is 
derekasan kivette a részét, 
Balogh Csaba vezetésével. Az 
összegyûjtött hulladékkal két 
kukás autót sikerült megtölteni. 
Minden hétvégén folytatják az 
önkéntes munkát, és a május 
21-én is csatlakozni fognak a 
város takarítási akciójához. 
Antunovics Antal afelől is érdek-
lődött, hogy a kistermelő nyug-
díjasok mikor tudnak végre az 
Európa sétány területén zöld-
séget és gyümölcsöt árusítani, 
valamint az ófalusiak nem értik, 
hogy az egész Érden érvényes 
buszbérlet Ófaluban miért nem 
használható, és vajon miért 
nem lehet a busz járatainak 
menetrendjét a vonatok indulá-
sához igazítani? Legtöbbször öt 
percen múlik csupán. 

Tóth Tamás alpolgármester 
válaszában közölte, sajnála-
tos tény, hogy a buszbérletek 
vonalakra szólnak, azaz helyi- 
és helyközi jártatokra, és a 
Volánbusz menetrendjével kap-
csolatban is a társasággal kell 
megegyezni. Hozzátette, ezeket 
a kellemetlenségeket remélhe-
tőleg majd ki lehet küszöbölni a 
városi közösségi közlekedésnek 
elindításával. 

Pulai Edina szerint vissza kel-
lene állítani a belvárosi forgalmi 
rend sebességkorlátozását, és a 
Béke tér felől egy kijelölt gya-
logátjáróra lenne szükség, mert 
az autósok nem figyelnek a gya-
logosokra. Kéri Mihály a Ébenfa 
és a Facélia utca járhatóvá téte-
lét kérte. Ez utóbbi nem is út, 
hanem szakadék – jegyezte meg 
T. Mészáros András – éppen 
ezért igen nehéz tartósan rend-
be hozni. Javasolta, az ott lakók 
megfontolhatnák az út közös 
megépítését. 

Bakai-Nagy Zita kérte a kép-
viselőket, értesítsék, rendben 
lezajlott-e a zöldhulladék elszál-
lítása. 

Segesdi János közölte, elég 
sok panasz érkezett az Érd-
Komra, de mint kiderült, sok 
esetben azért maradtak kinn a 
zsákok, mert az ingatlantulaj-
donosok már a zöldjárat elha-
ladását követően helyezték ki, 
gondolván, hogy a szállítás 
folyamatos, pedig a zöldjárat 
csak egyszer halad végig a város 
utcáin, és ezt sokan figyelmen 
kívül hagyják. 

Az érdligeti volt CBA területén 
máig nem kezdett el építkezni 
a LIDL, de a környéken élők 
arra panaszkodnak, hogy a 
tulajdonos nem gondozza az 
ingatlanát. Sajnos, a területet jó 
néhány évvel ezelőtt úgy érté-
kesítette az akkori szocialista 
önkormányzat, hogy a szerző-
désben nem kötötte ki a beépí-
tési kötelezettség határidejét. 
A LIDL ezzel visszaél, és folyton 
megváltoztatja az építési tervét. 
Ráadásul ma már ott tartanak, 
hogy a környékbeli ingatlantu-
lajdonosokat már-már zaklatják 
a terület bővítésével, felvásárlá-
si ajánlataikkal.  Bálint Edit

Képviselõk egypercesei a közgyûlés áprilisi ülésén

Polgármesteri Dicséret a város takarításáért
Rendkívül sikeres volt Parkvárosban az április 16-
ra meghirdetett szemétgyûjtési akció – mondta a 
közgyûlést tájékoztatva dr. Veres Judit, a településrész 
önkormányzati képviselõje az április végén megtartott 
közgyûlés egyebek napirendi pontjában, amikor a 
képviselõk egy-két percben bármilyen témában kifejt-
hetik véleményüket, tájékoztathatják egymást, vagy 
kérdéseket tehetnek fel.

A közelmúltban épült meg Érd felsõ vasútállomás közelében a korszerû 
buszmegálló. Már csak a közösségi közlekedés városi járatait várják az 
emberek. 
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A Születés Hete  
érdi rendezvényei
A Születés Hete az évnek az a kiemelt hete, amikor a család-
alapítással kapcsolatos fontos információk egységes arculatú 
országos rendezvénysorozat keretében koncentráltan érhetők el 
az érdeklődők számára. A rendezvény célja a várandósok és csa-
ládjuk minél szélesebb körû tájékoztatása választási és döntési 
lehetőségeikről, a hazai ellátás hagyományos és újszerû alterna-
tíváiról, az informált döntést elősegítő kutatási eredményekről 
és a nemzetközi egészségügyi szervezetek ajánlásairól.

Idén Érd is csatlakozott a több tucat város mellé, amelyek már 
több éve rendezik meg sikeresen programjaikat. Érden május 
5–6–7-én várják az érdeklődőket a szervezők és előadók. Az elő-
adók maguk is édesanyák és elismert szakemberek, akik támo-
gatni kívánják a Fonodába betérőket abban, hogy döntéseiket a 
helyes információk birtokában hozhassák meg.

Programok Érden a Fonodában (Érd, Alispán u. 4.):
május 5., csütörtök
10:00  Módosult tudatállapot – Dr. Dékány Ágnes, szülészorvos 
11:00   Work Shop Test-Harmónia várandósan – Horváth Éva, 

sportrekreátor, perinatális szaktanácsadó 
16:00    Hogyan lesz ezután? Kinyílik a világ vagy bezárul? 

– Csörgőné Polgár Andrea, pedagógus, perinatális szak-
tanácsadó 

17:00    Work Shop Intim testrészeink kéSZÜLÉSe – Zsíros 
Andrea, KIT tréner

május 6., péntek
09:30   Work Shop Érintéseink, Panarom babamasszázs-bemu-

tató – Tóthné Ambrus Márta
10:00   Az „aranyóra”, a megszületés első órái az anya- és baba-

barát szülészeti ellátás tükrében – Horváthné Kondor 
Katalin, szülésznő, perinatális szaktanácsadó 

11:00   „Szüléskódok”: Tényleg csak császárral szülhetek?
12:00    Work Shop Kismamahastánc – Dr. Guttman Orsolya 
május 7., szombat
09:00  Work Shop Mama-torna kismamáknak
10:00   Work Shop Kisbabával az élet, újszülött hordozása 

– Csörgőné Polgár Andrea, hordozókendő tanfolyamve-
zető, Lana

11:00   „Szülés és szoptatás – van közük egymáshoz?” – anya- 
és bababarát szülészeti ellátás – A Párthus Birodalom 
mostohagyermeke a történetírásnak. Dr. Kun Judit 
orvos, laktációs szaktanácsadó (IBCLC)

12:00   Család és karrier – hogyan? – Dr. Crespo Zsuzsanna 
jogász, ügyvezető

A Fonodában játékok, frissítő, és ropogtatni való vár minden-
kit. Az emeleten intim sarok áll rendelkezésre szoptatós fotellel, 
és pelenkázóval.

További információk a www.szuleteshete.hu-n és a www.
fonoda.hu-n. 

Tõzike-avatás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Környezetvédő Egyesület 
meghívja az érdeklődőket

2011. május 10-én 14 órára
a Beliczay-szigetre,

a Tőzike tanösvény ünnepélyes avatására.

Találkozó 14 órakor a Termál Hotel Liget előtt.
Déli 12 órától a gyermekeknek 
a Pilisi Parkerdő munkatársai 

tanösvény bemutatót szerveznek.
14.30 órakor T. Mészáros András polgármester 

adja át a tanösvényt.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

További információk: Bartos Kornélia Csilla
36-30/328-2750; www.avarosvedo.hu 


