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A Festal  étteremben  fehér  asz-
tal  mellett  rendezték  meg  az 
első  ilyen  jellegû  találkozót, 
amelyen  többek  között  a  köz-
biztonság  is  szóba  került. Eőry 
Csaba  vállalkozó  szerint  már 
ideje  volt,  hogy  összejöjjenek 
és megismerjék egymást a helyi 
üzletemberek,  ezért  örömmel 
szervezte  meg  ezt  a  rendez-
vényt.
–  Összefogva  hatékonyabban 

léphetnek fel a város érdekében 
mindazok,  akik  a  fejlődésé-
ért  többet  szeretnének  tenni 
–  mondta.  –  A jövőben  éppen 
ezért  gyakrabban  találkozunk 
majd, hogy minden  fontos kér-
dést megbeszélhessünk.
Elsőként  sorra  bemutatkoz-

tak  az  érdi  vállalkozók,  akik 
között  találhatók  öt,  de  ötven 

főt  foglalkoztató  cégvezetők  is, 
húsz- vagy akár nyolcszázmillió 
forint évi forgalommal! Sohajda 
István,  Diósd  alpolgármestere, 
aki két cégben is társtulajdonos, 
elmondta,  hogy  „amikor  meg-
ismerjük  egymást,  próbáljunk 
régióban  gondolkodni,  hogy 
egymáson  tudjunk  segíteni”. 
Ezzel arra is utalt, hogy az ide-
gen  vállalkozók  között  gyakori 
eset a körbetartozás, ismerősök-
nél, barátoknál ez talán kevésbé 
jellemző.

Kozma Károly  rendőr  alezre-
des, az érdi kapitányság vezető-
je pedig a közbiztonság  fontos-
ságáról beszélt – ha ebben hiány 
van egy településen, a vállalko-
zókedv is alábbhagyhat.
– A pénz odamegy,  ahol biz-

tonságban  élhetünk  –  szögez-

te  le.  –  A városban  megvan  a 
készség,  hogy  a  közbiztonsá-
gért  mindent  megtegyenek  az 
itt  élők.  Ha  nagyobb  lenne  a 
létszámunk,  még  hatékonyabb 
lenne  a  munkánk,  bár  tudjuk, 
mindez  elsősorban  a  pénztől 
és  a  politikai  akarattól  függ. 
A polgárőrséggel  jól  tudunk 
együttmûködni.
Ezt erősítette meg a követke-

ző felszólaló, Macsotay Tibor, az 
Érdi  Polgárőrség  elnöke  is,  aki 
elmondta,  hogy  mára  komoly 
szervezetté  alakultak,  126  tag-
gal,  s  szeretné,  ha  a  helyi  vál-
lalkozók  is  jobban  támogatnák 
őket,  mert  csak  fejlesztésekkel 
végezhetnek  még  hatékonyabb 
munkát.

Eőry Zsolt,  a  KDNP  megyei 
elnöke  azzal  kezdte  beszédét, 
hogy  a  munka  kiteljesíti  az 
embert, ezért fontos, hogy minél 
több munkahelyet  teremtsenek 
a térségben. 
–  Az  emberi  méltósághoz 

elengedhetetlenül  szükséges, 
hogy  aki  dolgozni  szeretne,  az 
találjon is munkát – hangsúlyoz-
ta.  –  A feltételeket  ehhez  meg 
kell adni a vállalkozóknak, nem 
pedig  elviselhetetlen  terheket 
rakni  a  vállukra.  A következő 
kormánynak  ez  lesz  az  egyik 
legfontosabb  feladata,  hogy 
segítse őket vállalkozásaikban. 
Aradszki András országgyûlési 

képviselőjelölt  megígérte,  ha 
bejut a parlamentbe, azon  lesz, 
hogy a vállalkozók Érden kedve-
ző  politikai  és  gazdasági  körül-
mények  között  tudják  végezni 
munkájukat. 
–  Higgyék  el,  van  kiút  ebből 

a  válságból!  –  mondta.  –  Az 
önök munkáján és a szakszerû, 
kiegyensúlyozott  kormányzá-
son sok múlik. A kis- és közép-
vállalkozókat  mindig  is  támo-
gatni kell, mert ők a legnagyobb 

Az új kormány vállalkozásbarát lesz
Ismerjük meg egymást! – ennek a jelszónak a jegyében 
találkoztak elsõ alkalommal az érdi vállalkozók a hét 
végén,  amelyen  Aradszki  András  alpolgármester,  a 
Fidesz–KDNP  képviselõjelöltje  is  részt  vett.  Kitûnt  a 
beszélgetésekbõl,  hogy  amennyiben  megválasztják, 
azaz bekerül a parlamentbe, sokat várnak tõle a helyi 
kis- és középvállalkozók.

foglalkoztatók,  a  magyar  mun-
kavállalók  hatvan  százalékát 
alkalmazzák. Önök itt húszan is 
csaknem ezer embernek adnak 
munkát.
Ezután  az  alpolgármester 

kitért  az  országos  gazdasági  és 
politikai  helyzetkép  ismerteté-
sére, majd  arról  szólt,  hogy  az 
új  kormány  nem  leszámolni, 
hanem  elszámoltatni  akarja 
azokat,  akik nyolc  év  alatt  ide-
juttatták  az  országot.  Ha  ezen 
az  úton  nem  mennek  végig, 
veszélyes  helyzetbe  kerülhet 
az  ország, mert  előtörhetnek  a 
szélsőségek. 
–  Akinek  nincs  bûne,  annak 

nem  kell  félnie!  –  hangoztatta, 
majd  végezetül  megemlítette, 
hogy  mióta  országgyûlési  kép-
viselőjelölt,  rengetegen  keresik 
meg  azzal,  hogy  milyen  ipart, 
munkahelyet hozzanak ide. 

Horváth András  helyi  képvi-
selő, kampányfőnök szerint bár 
már  csak  három  hét  van  hátra 
a  választásokig,  addig  azonban 
még rengeteg a tennivalójuk. 
–  Arra  fogunk  törekedni  – 

avatott  be  terveikbe  –,  hogy 
egy ember se maradjon otthon 
szavazáskor,  mindenkit  kézen 
fogva  kell  elvinni  a  szavazó-
urnákhoz.  Nekünk  egy  ellen-
felünk van,  az MSZP,  a  Jobbik 
nem  az.  Nem  programokat 
kell felmutatni, hanem bebizo-
nyítani,  hogy  ezt  az  országot 
rendes  mederbe  tudjuk  terel-
ni. Elszámoltatni csak egy kor-
mányképes erő tud, s ilyet csak 
egyet  ismerek,  a  Fidesz–KDNP 
közösségét!
Az  első  érdi  vállalkozók 

találkozóját  minden  jelenlévő 
sikeresnek  tartotta,  így  szinte 
már biztos, hogy egy-két hónap 
múlva újra szívesen összeülnek 
megvitatni közös dolgaikat.
  Temesi László

A vállalkozók a jövõben gyakrabban fognak találkozni egymással 
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Felhívás elsõ osztályosok beíratására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolákban az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

2010. április 14. (szerda) 12.00–18.00
2010. április 15. (csütörtök) 8.00–18.00
2010. április 16. (péntek) 8.00-13.00

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §-a szerint a Magyar Köztársaságban 
minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, 
megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tan-
kötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.
Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről 

• az óvoda véleménye alapján,
• a nevelési tanácsadó véleménye alapján,
• szakértői vélemény alapján.

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
• Az eredeti óvodai (szakértői) vélemény
• Születési anyakönyvi kivonat
• Lakcímbejelentő

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Figyelem!
Érd központjában a Bolyai János Általános 
Iskola, Erzsébet u. 24–32. sz. alatti épü-
letében 2010 szeptemberében is indítunk 
emelt szintű oktatást matematikából és 
idegen nyelvből (angol, német).
Jelentkezési lap kérhető az általános 
iskolákban és iskolánk titkárságán.
Telefonos megkeresésre e-mailben is 
küldünk jelentkezési lapot.
Telefon: 06-23/365-023
Jelentkezési határidő: 2010. március 31.

Felhívás
Az Érd Város Önkormányzata által ado-
mányozható díjakról és kitüntetésekről 
szóló 16/1999. (VII. 19.) ÖK számú ren-
delete értelmében Érd Közbiztonságáért 
és Tűzbiztonságáért Díj adományozható 
mindazoknak a személyeknek és közössé-
geknek, akik Érd város közbiztonsága és 
tűzbiztonsága fejlesztésének érdekében 
kiemelkedő munkát folytattak, valamint 
megelőző és nevelő tevékenységükkel 
hozzájárultak a város közbiztonságának 
és tűzvédelmének fokozásához. 
Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbizton-
ságáért Díj odaítélésére a Közrendvédel-
mi Bizottság tesz javaslatot.
A Közrendvédelmi Bizottság javaslato-
kat vár 2010. március 22-ig a kitün-
tetendő személyekre. A javaslatokat 
kérjük eljuttatni Dombai Tamásnak, a 
Közrendvédelmi Bizottság elnökének 
címezve a Polgármesteri Hivatalba 
(2030 Érd, Alsó u. 1.).  
 Közrendvédelmi Bizottság

Fundoklia-takarítás
Az Érdi Környezetvédő Egyesület foly-
tatja a Fundoklia-takarítást. Kérjük 
a környék, illetve a környezet- és ter-
mészetvédelem iránt érzékeny embe-
reket, szervezeteket, csatlakozzanak 
mozgalmunkhoz. Egyesületünk biztosít 
szerszámokat, szemeteszsákot, kesztyűt, 
ásványvizet. Találkozás március 21-én és 
28-án, április 4-én és 18-án 9 órakor, a 
Dévai utca végén (a piros háznál).
A program 16 óráig tart.

Felhívás

pedagógusoknak adományozható 
arany, gyémánt, vas és rubin  

díszoklevelekre

Az arany, gyémánt, vas, illetve rubin dísz-
oklevelek adományozása a felsőoktatás-
ról szóló, többször módosított 2005. évi 
CXXXIX. törvény 65. § (3) bekezdése alap-
ján a felsőoktatási intézmények hatáskö-
rébe tartozik.
Azoknak a tanítóknak, óvónőknek (további-
akban: pedagógusoknak), akik oklevelüket 
50, 60, 65, valamint 70 éve szerezték meg, 
és a nevelő-oktató munkában legalább 
30 évet eltöltöttek, arany, gyémánt, vas, 
illetőleg rubin díszoklevél adható.
A jubileumi oklevelek átadására minden 
évben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
ünnepélyes tanévnyitóján kerül sor, ami-
nek pontos helyéről és időpontjáról az érin-
tetteket a főiskola meghívóban értesíti.
A jubileumi oklevél adományozása iránti 
kérelmet a jogosult pedagógus a lakhely 
szerinti illetékessége (Pest megyei állan-
dó lakhellyel rendelkezők) vagy az egy-
házi pedagógusképző intézetben szerzett 
végzettsége alapján nyújthatja be Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Humánpolitikai Irodáján (Érd, Alsó u. 3. 
Polgárok Háza) ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 13–18.30 óra; szerda: 8–16.30 
óra), illetve a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján.
A kérelemhez csatolni kell (első alkalom-
mal):
–  a működésnek az előírt időre kiterjedő, 

a pedagógiai tevékenységet is tartal-
mazó részletes önéletrajzot,

–  az utolsó munkahely javaslatát,
–  a szakképesítést tanúsító oklevél máso-

latát.
A kérelmező, ha részesült már jubileumi 
oklevélben, akkor csak annak fénymásola-
tát kell a fenti címre eljuttatni.
Ha a kérelmező több diplomával rendelke-
zik, akkor mindegyikre jár a díszdiploma a 
fentiek szerint.
A jubileumi oklevél erkölcsi elismerés, ha 
erre a célra támogatást nyújt az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium, akkor a pénzjutal-
mat a főiskola továbbítja a díszdiplomások 
lakcímére.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2010. március 26., a Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Irodáján.

Ügyintéző: Pató Anna 
Telefonszám.: 06-23/522-349

Tisztelt parkvárosi lakók, kocogók, természetet szeretők!
Segítségeteket kérem egy rendhagyó tavaszi nagytakarításhoz, a környezetünket borító, 
illegálisan elhelyezett szemét eltávolítását célzó gyűjtési akcióhoz. 

Időpont: 2010. március 19., péntek 15 órától és március 20., szombat 9 órától
Gyülekező: Parkváros határán, Érd, Burkoló utca 51. előtt

A hulladékgyűjtés Sóskút irányában a levendulás és fenyves erdő területén, Érd határában 
lesz. Kesztyűt, zsákot, konténert az önkormányzat biztosít.
Fogjunk össze, közös erővel vegyünk részt a természet megóvásában, környezetünk 
tisztaságának megteremtésében!
Segítségetekre feltétlenül számítunk!

Csukáné Tarnói Katalin, 06-30/206-6675


