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Majdnem egy tonna meggy talált gazdára
szombaton reggel Érden. A kedvezményes
vásárlási lehetőséget a Meggyesek nevű civil
szervezet szervezte.

Anevében az érdi bőtermő nevű, a helyi
kutatóintézetben nemesített meggyfaj-
tára utaló társaság – kellő számú igény
esetén – az akciót most szombaton is
megismétli. Sőt, a nagy érdeklődésre
való tekintettel jelentkeztek maguk az
érdi barackőstermelők is, hogy a civilek
segítsenek nekik az eladásban.

– Az országos akciót a szövetség az
Élő Tiszáért Egyesület kezdeményezte,
miután Dánszentmiklós és Nagykörű
térségében az őstermelőktől ötven fo-
rintért akarták felvásárolni a meggyet.
Mindezt akkor, amikor az önköltségi
ár 100–120 forint, s csupán a kézi sze-
dőknek negyven forint jár kilónként
– mondja Varga Illés Levente, az érdi
civil szervezet elnöke aki – ellentétben
a Parlamentnél történt meggykiöntési
akcióval – inkább hasznosabb megoldá-
son törte a fejét. A közvetlen előzmény,
hogy a termelők Budapesten, a Komjádi
uszoda parkolójában 4,5 tonnát osztot-
tak szét, de a duplájára lett volna igény.

Érden is gyorsan híre kelt, hogy 170
forintért lehet hozzájutni a gyümölcs-
höz – háromszáz helyett. Először csak
az interneten, majd szájról szájra terjedt,
s ennek megfelelően szaporodott a meg-
rendelés, mert ennyi pénzért – a bolti ár
feléért – nemcsak leszedték, elhozták a
meggyet, még helybe is vitték annak,
aki nem tudott elmenni a Ritmus áruház
parkolójába reggel 7-től 9-ig.

– Voltak olyanok, akik nyolcvan
kilónyit rendeltek, igaz, abban már az
egész család és a két szomszéd leendő
dzsemalapanyaga is benne volt, de a
többség 10–20 kilót vásárolt – összegez
a szervező.

Makainé Hejkó Jolán a barátnőjétől
tudta meg a hírt. Azt mondja, minden
olyan drága, nagyon örülnek, ha van
egy-egy ilyen lehetőség a vásárlásra.
A civilek szándéka is szimpatikus, hi-

szen az ilyen „összedolgozással” nem-
csak a termelő, hanem a vásárlók is
jobban járnak.

Horváthné Eszter a kollégáitól hal-
lott az akcióról. Ő sem csalódott: tizen-
öt kilót vásárolt Érden. Ebből jutni fog
evésre, befőzésre, fagyasztásra is.

– Én teljesen megértem az ősterme-
lőket, hiszen nemrégen még én magam
is az voltam – szól Horváth Sándor, akit
a felesége küldött el 15 kiló meggyért.
– Tolna megyében háromhektárnyi föl-
dem van, állatokat tartottam és zöldsé-
get termesztettem, de drágább megter-

melni, mint megvenni. Ezért is vagyok
itt most.Ahárom hektár felét bérbe tud-
tam adni, a másik felét nem művelem,
néha lekaszálom. Meghagytam egy kis
konyhakertet, néha lemegyek, de még
a saját két meggyfámat és cseresznye-
fámat sem szedtem le, a falubelieknek
mondtam, leszedhetik, megehetik.

Mindez történt Érden, ahol szinte min-
den háznál, sőt sokfelé még az utcán is te-
rem a meggy. No meg a híres őszibarack,
amelynek termelői valami hasonló akcióra
készülnek, de bizonyára idén is sokan ki-
ülnek majd az út szélére árulni… N. Cs.

Meggymentés aMeggyesekkel
A Parlamentnél kiöntötték, Érden olcsón adták az igénylőknek

Órákra leállt a 6-os út forgalma július
4-én, pénteken, dél körül, mivel egy
személyautó frontálisan ütközött egy
kamionnal. A balesetben életét vesz-
tette az autót vezető, 47 éves nő. Szem-
tanúk szerint figyelmetlenül előzött,
ez vezetett a tragédiához. A baleset
nagyságát mutatja, hogy a szabályo-
san közlekedő kamionnak kiszakadt az
első tengelye, ami teljesen kettévágta
az autót. A baleset az M0-s és a M6-os
új szakasza között történt (a volt hiz-
laldáknál), a teljes útzár miatt órákra
lezárták mind a Budapest, mind az Érd
felé vezető útpályát. A balesetveszély
csak az M6-os átadásával csökken.

Újra halálos baleset a 6-os úton
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A termelőnek ötven forintot ígértek a meggy kilójáért, a vásárlók százhetvenet fizettek

Biatorbágy: készülnek
a Trianon-emlékmű tervek
Ez év október 15-éig kell benyújtaniuk
a meghívásos pályázat résztvevőinek
emlékműterveiket. Ezt követően
egy hónapig a lakosság is véleményt
mondhat az elképzelésekről, majd
egy szakmai bizottság javaslatai
alapján a testület dönt. A tervek
szerint 2009. június 4-ére szeret-
nék felavatni az ötmillió forintból
készülő emlékművet – olvasható a
Helyi Híradó című, új fideszes lapban,
amelynek első száma a szervezet
biatorbágyi honlapján olvasható.

Budaörs: megtekinthető
a belváros szabályozási terve
Június 26-ától egy hónapon át
látható a városháza aulájában, a Jókai
Művelődési Házban, a Városi Klub-
ban, illetve a Gróf Bercsényi Zsuzsa
Könyvtárban a Szabadság út–Stefá-
nia utca–Vasvári Pál utca–Pozsonyi
utca–Petőfi Sándor utca által határolt
terület szabályozási tervének és helyi
építési szabályzatának tervezete.

Diósd: szeptemberre
javul a közrend
Legutóbbi ülésén a Diósdi Rendőrőrs
tavalyi munkájáról szóló beszámo-
lót vitatta meg a képviselő-testület.
A téma vitája során terítékre került a
bűnügyi helyzet alakulása, a betöré-
sek elszaporodása, a sebességmérő
készülékek és a térfelügyeleti rendszer
alkalmazása. Az új őrsparancsnok a
képviselők kérésére ígéretet tett, hogy
szeptembertől érzékelhető lesz a
rendőri jelenlét az iskola környékén –
adja hírül a Diósd és Környéke Online.

Törökbálint:
többen kaphatnak díjat
A képviselő-testület módosította a
„Virágos Törökbálintért”-díj alapí-
tásáról és adományozásáról szóló
rendeletét. Eszerint „a díj minden
Törökbálinton lévő ingatlan tulajdo-
nosának odaítélhető, aki… udvara,
előkertje és hangsúlyozottan a háza
előtti utcaszakasz virágosításában,
parkosításában részt vesz. Évente
összesen 10 db díj adható át. A díj
átadására az augusztusi képvise-
lő-testületi ülés után kerül sor”.
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