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A szervezők és a résztvevők 
egyetértettek abban, hogy van 
olyan alkalom, amikor a külön-
böző felekezethez tartozó embe-
rek kötöttségek nélkül, együtt, 
egy szívvel ünnepelhetnek. 
A történelmi egyházak tagjai 
pedig a cselekvő szeretetről tettek 
tanúbizonyságot, amikor a Szepes 
Gyula Művelődési Központban 
megtartott rendezvényen a moz-
gáskorlátozottak vendéglátásáról 
és jó hangulatáról gondoskodtak. 

– A valódi keresztény értékek 
elsősorban tetteinkben mutatkoz-
nak meg, ezért tartjuk fontosnak, 
hogy megkülönböztetett figyelmet 
szenteljünk azoknak, akik nehe-

zebb körülmények között élnek, 
mint az átlagemberek. Őszintén 
örülünk, hogy az idei hóesés elle-
nére sem jöttek el sokkal keve-
sebben, mint a tavalyi karácsonyi 
rendezvényre. Reméljük, ebben 
az évben is sikerül egy olyan 
műsorral kedveskednünk, ami túl 
azon, hogy rávilágít az ünnep 
lényegére, jó szórakozást is jelent 
azoknak az embereknek, akiknek 
egész évben ritkán van alkalmuk 
kimozdulni otthonról – nyilatkoz-
ta lapunknak Tarnóczi Istvánné, a 
délutáni program szervezője. 

A rendezvény kezdetén 
Aradszki András alpolgármester 
a mozgássérülteket köszöntve 

hangsúlyozta: az emberi méltó-
sághoz való jog mindenkit meg-
illet, függetlenül attól, milyen 
állapotban van, és a mindenko-
ri kormányzatnak kötelessége 
gondoskodni azokról, akik erre 
nem, vagy kevésbé képesek. 
Ugyanakkor úgy vélte, az egysze-
rű emberek sem zárkózhatnak el a 
segítségtől, hiszen valamennyien 
felelősek vagyunk egymásért, 
és az erősebbeknek segíteniük 
kell a gyengébbeket. Jézus erre 
utalt, amikor azt mondta: amit 
a legszegényebbel cselekszetek, 
velem teszitek. 

Noha ökumenikus igehirde-
tést terveztek, a betegség közbe-
szólt, így a történelmi egyháza-
kat egy személyben képviselve 
Baki Ilona református lelkész 
asszony osztotta meg karácso-
nyi gondolatait a jelenlévőkkel, 
majd a postástelepi katolikus 
hittanosok megható betlehemes 
játékát láthatta a hálás közön-
ség. A Mozgáskorlátozottak Érd 
és Környéke Egyesület tagjai két 
verssel kapcsolódtak be a prog-
ramba. Nagy Sándor egyesületi 
tag Békét akarunk című versét 
Alpek Gergely tanuló mondta el, 
Fila Zoltán pedig maga olvasta 
fel karácsonyról szóló versét. 
A meghitt ünnepi hangulatról 
Szigeti Eszter szívet-lelket melen-
gető dalaival gondoskodott, és 
ugyancsak kellemes színfoltja volt 
a műsornak az ercsi „Jorgovani” 
(Orgonák) rác női kar, amely 
alkalomhoz illő népdalokat éne-
kelt magyar és horvát nyelven.

 be

Az utóbbi időben interne-
tes fórumokon ismét kritikus 
megállapításokat olvashattunk 
az érdi kommunális hulladék 
elszállításának gyakorlatáról. 
A vállalat vezetőiként komoly 
erőfeszítéseket teszünk azért, 
hogy az Érd-Kom megfeleljen 
a lakosság elvárásainak. Nem 
lehetünk azonban jelen min-
den színtéren, ahol önök nap 
mint nap munkatársainkkal 
találkoznak. Visszajelzéseik 
alapján azonban feltételezzük, 
hogy egyes dolgozóink viselke-
dése, hozzáállása esetleg rom-
bolja azt az ügyfélkapcsolatot, 
amelyet folyamatosan kialakíta-
ni, erősíteni igyekszünk. Ezért 
szeretnénk közvetlenül önöktől 
és konkrét esetekre is vonatko-
zó visszajelzéseket kapni arról, 
hogy az önöket, érdieket rend-
szeresen bosszantó megnyilvá-
nulások hol és mikor történnek, 
és mik ezek pontosan.

Ezért összeállítottunk egy 
kérdőívet, amelynek segítségé-
vel képet akarunk alkotni arról, 
hogy a kommunális hulladék 
rendszeres begyűjtése melyik 

utcában, melyik városrészben 
milyen mértékben felel meg a 
közszolgáltatás minőségi krité-
riumainak. 

A felmérés időszaka: 2010. 
január 10-től február 28-ig.

A kérdőív elérhetősége: www.
erdkom.hu honlapunkról a leg-
frissebb hírben elhelyezett link-
re kattintva, ügyfélszolgálatun-
kon és a hulladékudvar haszná-
latakor nyomtatott formában is 
kitölthetik, és leadhatják mun-
katársainknak. 

A kérdéssort név nélkül kell 
kitölteni, de az utcanév feltün-
tetése elengedhetetlen, hiszen 
csak ennek alapján tudjuk azo-
nosítani, hogy a beküldött érté-
kelés mely dolgozóink munká-
jára vonatkozik. 

Addig is, amíg a felmérés-
nek eredménye lesz, szeret-
nénk beszámolni arról, hogy 
mi a legutóbbi intézkedésünk 
a szolgáltatás minőségének 
javítása érdekében. A műszaki 
problémák okozta fennakadá-
sokat elkerülendő új, korsze-
rű gyűjtőautót szereztünk be, 
amelyet a napokban veszünk 

át. A tehergépkocsi Mercedes 
gyártmányú 3 tengelyes jármű, 
amelynek a felépítménye 22 m3 
hulladékot tud egyszerre magá-
ba tömöríteni és elszállítani. 
Hogy a nagy tömegű hulladék 
mozgatása ne okozzon gondot, 
az autót 320 lóerős motorral 
szerelték. Reméljük, hogy az 
üzembiztonság javulása hama-
rosan az önök és jómagunk szá-
mára is érzékelhető lesz. 

Visszatérve a felmérésre: kér-
jük, minél nagyobb számban 
legyenek a segítségünkre a csu-
pán kattintásokat, illetve iksze-
lést igénylő, legfeljebb tízperces 
kérdőív kitöltésében. Ne feled-
jék, a beérkezett adatok alap-
ján tudjuk meghozni azokat a 
döntéseket, amelyek a jobbítást 
lehetővé teszik. Például azok-
nak a munkatársainknak, akik-
kel szemben a legtöbb bírálat 
fogalmazódik meg, egy teszt-
időszakban kell majd bizonyíta-
niuk, hogy képesek a fejlődésre, 
ha továbbra is az Érd-Kom alkal-
mazottai kívánnak maradni.

Segítségükért előre is köszö-
nettel:  az Érd-Kom vezetői

Közlemény

Felmérés hulladékgyûjtésrõl
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Óváros – Újváros 
Településrészi 
Önkormányzat

2010. január 14-én, 
csütörtökön 17.00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye: 
Nevelési Tanácsadó (volt II. 

Lajos Általános Iskola) 
2030 Érd, Fő u. 42.

Felhívás
Segítség hajléktalanoknak
A rendkívüli hideg időjárásra tekintettel kérem a lakosság szíves 
segítségét. Ha ismeretségi körükben vagy látókörükben vannak 
olyan személyek, családok, akik hajléktalanságuk, betegségük 
vagy egyéb ok miatt nem tudnak fűtött helyiségben tartózkodni, 
tájékoztassák őket, hogy az önkormányzat hajléktalanszállója 
– Érd, Fehérvári u. 89. – bármikor nyitva áll a rászorulók előtt. 

Az alábbi telefonszámokon kérhető tájékoztatás, segítség:
Munkaidőben:  06-23-366-104,
 06-23-366-105
  06-23-362-240 
  06-23-522-345
Bármely időpontban:  06-20-316-5007
 06-23-363-767
 06-23-373-890

 Dr. Szabolcs Mária jegyző

Hóügyelet
Az Érdi Közterület-fenntar-
tó hóügyeleti telefonszáma: 
365-610. 

Ezen a számon fogadják a 
lakosok hóhelyzetre, esetle-
ges akadályokra vonatkozó 
bejelentéseit.   

Tisztelt érdi polgárok!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
sikeresen pályázott a Közép-magyaror-
szági Operatív Program KMOP-4.3.2. jelű 
pályázatán, amely alapján megújul és 
bővül az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet.
Az építésberuházás 2009. október 
26-ával megkezdődött. A beruházás befejezésének határideje 2010. december 20. 
A beruházás ideje alatt a szakorvosi rendelőintézet zavartalanul folytatja a betegellátást. 
Természetesen az építéskivitelezés óhatatlanul is kellemetlenségeket okoz, hisz a ren-
delőintézetet ezentúl csak az Alsó utcáról lehet megközelíteni. Kérjük megértésüket és 
türelmüket a beruházás alatt.

T. Mészáros András polgármester

Közérdekû tájékoztatás

Ajándék rendezvény mozgáskorlátozottaknak

Szívmelengetõ dalok és  
betlehemes játék
Az elmúlt év végén immár harmadik alkalommal került 
sor arra a nagyszabású karácsonyi ünnepségre, ami-
vel az érdi történelmi egyházak a Kereszténydemokrata 
Néppárt támogatásával a Mozgáskorlátozottak Érd és 
Környéke Egyesület tagjait ajándékozták meg. 

„Jorgovani”, azaz az Orgonák rác énekkar
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Besenyei Gergely
fényképész

Telefon:
+36(20)313-6020

gbesenyei2002@yahoo.de


