Ünnepi munkarend
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal munkarendje a 2009. évi
munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 16/2008. (IX. 26.) SZMM-rendelet alapján
az alábbiak szerint alakul:
2009. december 18. (péntek)

Munkanap

Okmányiroda, ügyfélfogadás:

2009. december 19. (szombat)

Pihenőnap

2009. december 24. (csütörtök)

Pihenőnap

Érdi Újság

információk

XIX. évfolyam, 2009. december 3.

MEGHÍVÓ
az Óváros–Újváros Településrészi Önkormányzat
2009. december 10-én,
csütörtökön 17.00 órakor
kezdõdõ ülésére.
Az ülés helye:
Bolyai János Általános Iskola
(Érd, Erzsébet u. 24–32.), ebédlõ

8.00–18.30
8.00–11.00

Közérdekû tájékoztatás
Tisztelt érdi Polgárok!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
sikeresen pályázott a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-4.3.2. jelű
pályázatán, amely alapján megújul és
bővül az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet.
Az építés beruházás 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 építés kivitelezés óhatatlanul is kellemetlenségeket okoz, hisz a rendelőintézetet ezentúl csak az Alsó utcáról lehet megközelíteni. Kérjük megértésüket és
türelmüket a beruházás alatt.
T. Mészáros András polgármester

Közvilágítás
Számos panasz és bejelentés érkezik az Elműhöz az érdi közvilágítással kapcsolatban, azonban az Elmű nem illetékes ebben
az ügyben.
A közvilágítással kapcsolatos problémákkal kereshetõ cég neve
és elérhetõsége:
RFV, amit helyi díjjal lehet hívni: (06-40)-200-855.

Felhívás

Tisztelt Állampolgárok!
Közeledik a karácsony, elérkezett az adventi gyertyagyújtás
ideje. Évente több ember esik áldozatul az ottfelejtett gyertyák,
nem megfelelõ mûszaki állapotú karácsonyi égõk által keletkezett tûzeseteknek.
Saját és családtagjaik, lakótársaik biztonsága érdekében felhívjuk figyelmüket a következõkre:

Az Érdi Kézmûves
Mûvészeti Mûhely és Alkotóház
Kiállítók:
Bálint Noémi
Csabai Erzsébet
Fazekas Albert
Fazekas Éva
Friedl Zsolt
Gombásné Fitos Györgyi
Lády Vera
A kiállítást megnyitja:
Pálvölgyi Margit
Major Gábor Istvánné
Póth Diána
Póthné Viczing Gabi
Műsor: kerámiaékszer-bemutató. Szekér Gizi
tisztelettel meghívja
Önt és barátait
első közös- karácsonyi
enteriőr- kiállításának
megnyitójára
2009. december 11-én
(péntek) 16ºº órakor.

A kiállítás helye:
Gesztelyi-ház
Érd, Alsó u. 2.
(megközelíthető a Földrajzi
Múzeum Alsó utcai bejárata felől,
a tűzoltószertár mellett).

A kiállítás megtekinthető:
2009. december 12–19.
10ºº–18ºº óráig
Az első 200 látogató ajándékba
kézműves karácsonyfadíszt kap.

• A karácsonyi égõk üzembe helyezése elõtt minden évben
gyõzõdjenek meg arról, hogy nem zárlatos, nem melegszik-e
túl.
• A meggyújtott gyertyákat soha ne hagyják õrizetlenül.
• Az égõket és a gyertyákat ne tegyék közvetlenül gyúlékony
anyag mellé (pl. függöny, papírkép stb.).
• A gyertyákat eldõlés ellen biztosítsák.
• Karácsonyfára égõ gyertyát ne tegyenek, csillagszórót csak
fokozott figyelemmel használjanak.
Tûz- és balesetmentes, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Vörös János tû. ezredes s.k.
tûzoltóparancsnok

Dirndliruhavásár
Bajor népviseleti ruhák, kabátok,
blúzok, szoknyák vására lesz
2009. december 7-én,
hétfôn 14–18 óráig
Érd, Fürdő u. 4. szám alatt.
Érdeklődni lehet Falusiné Matics
Zsuzsannánál a (06-30)-336-4003-as
telefonszámon
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