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Magyarország kormánya felrúg-
va a Magyar Köztársaság alkot-
mányos rendjét, támadást intéz 
a magántulajdon, a demokrácia 
és a jogállamiság ellen – foglalta 
össze véleményét Időben szó-
lunk címû szórólapján a helyi 
MSZP-vezetés, amellyel aláírás-
ra invitálta múlt pénteken az 
érdieket a Stop.Shop melletti 
Európa sétányon.

 A délutáni csúcsforgalom 

elmaradt, a szándék, a követe-
lés azonban nem: szinte egyet-
len kormányintézkedéssel sem 
elégedett a legnagyobb ellenzé-
ki párt. Ennek adott hangot szó-
rólapján a helyi MSZP-vezetés, 
élén Tóbiás József országgyûlési 
képviselővel, aki részleteseb-
ben, pontokba szedve ismertet-
te lapunknak, mivel nem érte-
nek egyet:

 – A magántulajdon sérthe-

tetlenségét tiszteletben kell 
tartani, minden embernek joga 
van ahhoz, hogy maga döntsön 
saját nyugdíj-megtakarításairól 
– kezdte a felsorolást a képviselő 
–, ezért arra kérjük a kormányt, 
adja vissza a dolgozó emberek 
félretett pénzét, tegyen meg min-
dent a devizahitelesekért, hozza 
létre a Nemzeti Eszközkezelőt, 
illetve vezesse be a magáncsőd 
intézményét! Vonja vissza az 
igazságtalan adórendszert, ne a 
kis keresetûekkel fizettesse meg 
a magas jövedelemmel rendel-
kezők adócsökkentését, szün-
tesse meg az indoklás nélküli 
elbocsátásokat, állítsa vissza a 
munkaviszony megszüntetésé-
re vonatkozó garanciális szabá-
lyokat és az Alkotmánybíróság 
eredeti hatáskörét, s törölje 
el a visszamenőleges hatályú 
törvényeket. Aki mindezekkel 
egyetért, azoktól várjuk petíci-
ónk támogatását aláírásukkal. 
Ezekről az akcióinkról termé-
szetesen tájékoztatni fogjuk a 
kormányt.

 Az érdi megmozduláson 
részt vett Bakai-Nagy Zita, a 
helyi MSZP-szervezet elnöke és 
Szûcs Gábor bizottsági tag, akik 
elmondták: az aláírás-gyûjtési 
akció igazából tavaly év végén 
indult útjára a szerintük irritá-
ló kormányintézkedések miatt. 
Tóbiás József kiemelte, hogy 
ez nem népszavazásra ösztön-
ző, csupán figyelmeztető jellegû 
„időben szólás”.

 (temesi)

Tóbiás József: „Figyelmeztetésnek szánjuk a kormánynak”

Az MSZP idõben  
szól és aláírást gyûjt

Aláírókat vártak a helyi MSZP-vezetõk
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helyi társadalom

 Meghívó
az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésére

Az ülés helye: Érd, Alsó u. 3. (Polgárok Háza)
Az ülés kezdetének időpontja: 2011. május 23. 18.00 óra

Napirendi pontok :
1.   Beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés óta végzett tevé-

kenységről
2.  A társulat 2010. évi mérlege és beszámolója
3.  A társulat 2011. évi költségvetése
4.  Könyvvizsgáló választása
5.  Alapszabály-módosítás
6.  Tájékoztató a beruházási projekt előrehaladásáról
7.  Egyebek

Amennyiben a meghirdetett időpontban az ülés nem lesz 
határozatképes, változatlan napirenddel és helyszínen 2011. 
május 30-án 18.00 órától hívjuk össze.  

    Szabó Béla s. k. elnök

Rendkívüli felvétel  
a Kós Károly iskolában

A Kós Károly Szakképző Iskola (2030 Érd, Ercsi út 8.) 
rendkívüli felvételi eljárást tart

 2011. május 2-től május 13-ig az alábbi szakmacsoportokban:

szakközép-iskolai képzés 
01 közlekedés (autószerelő)
02 kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció (kereskedő)
04 rendészet
05 sport

szakiskolai képzés
08 ügyvitel (irodai asszisztens)
09 építészet (festő-mázoló, tapétázó)
10 gépészet (központifűtés- és csőhálózat-szerelő)
11 elektrotechnika-elektronika (villanyszerelő)

Ifjúsági katasztrófa- és polgári védelmi verseny

Általános iskolások vetélkedtek
A Helyi Védelmi Bizottság ez évben is meg-
hirdette a honvédelmi körzetéhez tartozó 
települések (Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút és 
Pusztazámor) általános iskolái részére a tavaly 
is nagy sikert aratott Ifjúsági katasztrófa- és 
polgári védelmi versenyt, amelyre ezúttal 2011. 
április 28-án a TREFF Sportcentrumban került 
sor. A versenyen 7 általános iskolából 4-4 fős 
csapatok mérték össze tudásukat polgári és 
katasztrófavédelmi, elsősegély-nyújtási, közle-
kedésbiztonsági, ár- és belvízvédelmi, valamint 
tûzvédelmi alapismeretekből. A verseny elmé-
leti és gyakorlati feladatokból állt, amelyeket a 
helyi polgári védelmi iroda, az ÁNTSZ, a városi 
rendőrség és tûzoltóság, valamint a Közép-
Dunavölgyi Vízügyi és Környezetvédelmi 
Igazgatóság szakemberei állítottak össze és 
vezettek le. A versenyen a Magyar Honvédség 
fegyvertechnikai, a Pest Megyei Speciális Mentő 
és Önkéntes Tûzoltó Egyesület és az Érdi 
Hivatásos Tûzoltóság mentő- és tûzoltóautó-
technikai bemutatókat tartott.

A verseny vándorserlegét az elkövetkezendő 
egy évre és az ezzel járó 5-5 ezer Ft-os könyv-
vásárlási utalványt, továbbá az iskola részére 
egy nagyméretû csocsóasztalt a diósdi Eötvös J. 
Általános Iskola csapata nyerte, második helye-

zést ért el és 4-4 ezer Ft-os könyvvásárlási utal-
ványt nyert az érdi Bólyai J. Általános Iskola, 
míg harmadik helyezést ért el és 3-3 ezer Ft-os 
könyvvásárlási utalványt nyert a szintén érdi 
Batthyány Általános Iskola csapata.

 Kocsis János védelmi referens


