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December 6-án, hétfőn a városközpontban tartott Mikulás-napi jótékonysági akciót az Érdi
Első Lions Club. A szaloncukorosztó séta során
a Télapó és szorgos segítői – a Krampusz és a
Rénszarvas – sok gyermeknek szereztek örömet.
Az Érdi Első Lions Club decemberben karácsonyi jótékonysági rendezvényeket szervez.
A tagok hatodikán délután három órától Mikulásnapi meglepetéseket osztottak szét az érdi Stop
Shop Bevásárlóközpontban és környékén. A klub
tagjai adományaikból vásárolt édességekkel szereztek örömet és kisérelték meg elfeledtetni a
mindennapok nehézségeit a járókelőkkel.
– A Lions Club szervezésében az OTP Bank
segítségével, plusz a helyi csokoládégyár segítségével jött létre ez a mai rendezvény. A Lions
Club egyebek mellett a szegény gyerekek megsegítésére alakult – nyilatkozta Egri Csaba, az
Érdi Első Lions Club tagja. Arra a kérdésre, hogy
miért személyesen osztják az ajándékokat, így
válaszolt: – Mert én imádok bolondozni, és azt
hittem, hogy ha felveszem ezt a napszemüveget
senki nem fog felismerni…
A 2010. áprilisában megalakult Érdi Első Lions
Club jószolgálati tevékenységet folytató szervezet fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást, az arra rászorulók segítségét, támogatását.
Tagjainak célja, hogy hátrányos helyzetû embereken, főként kisgyermekeken segítsen. A klub
féléves fennállása óta több jótékonysági akciót is

szervezett és szervez. A felsőzsolcai árvízkárosultak megsegítésére – a Magyar Vöröskereszttel
együttmûködve – környezetkímélő tisztítószereket adományozott. Szeptemberben az Érdi Napok
keretében a városban élő rászorulók részére több
mint 100 adag jótékonysági gulyást osztott ki.
Október 29-én Tisztasági Napot tartott.
A szervezet Mikulás-napi akciója után, december 16-án 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Sportcsarnokában több mint
kétszáz hátrányos helyzetû érdi gyermeknek
kedveskedik vidám, zenés karácsonyi mûsorral.
Az iskolánkénti 10 leghátrányosabb helyzetû
alsó tagozatos diákot – akik részt vehetnek az
ünnepségen – a kilenc helyi oktatási intézmény
jelöli ki. A meghívott tanulóknak összeállított
mûsor mellett ajándékcsomagokról is gondoskodnak a szervezők. A zártkörû, elsősorban
nagycsaládosok részére szervezett rendezvényen
programokkal, szendviccsel, apró ajándékokkal
várják a gyerekeket. A klub tagjai, ahogyan az
eddigi rendezvényeken, most is személyesen
adják át az összegyûjtött adományokat a gyerekeknek. A meghívott tanulók a mûsorban is
közremûködhetnek.

Eredményhirdetés a Mérnök tenderen
Lapzárta után tervezik kihirdetni az eredményt a kivitelezési munkák során közremûködõ Mérnök tenderen. Mint
ismert, öt pályázat érkezett be, amelyek mindegyike árban
az elõre megadott keretek között van. Az elmúlt hetekben
a bíráló szakértõk – akik között kötelezõen szerepelnek az
állami támogatás-közvetítõ rendszer delegáltjai – szakmailag is értékelték az ajánlatokat és kiválasztották a legjobb
ajánlatot nyújtó szervezetet.
A Mérnök esetén azért különösen fontos a pozitív referenciák igazolása, mert a beruházás során a Mérnök lesz

Szent Miklós napjának üzenetével, az adományozással, az
emberek egymás iránti szeretetével átitatva és az év végi
ünnepekhez közeledvén – nem
is lehet.
Erre a kezdeményezésre is büszke lehet a város.
Remélhetőleg évről-évre több
csomag és segíteni vágyó
önkéntes gyûlik majd össze a
Városházán.

SZ. A.

Aranyat értek Péter fejrúgásai
A szervezők szeretnének olyan élményt nyújtani a gyermekek számára, amire sokáig emlékezhetnek. Színes szórakoztató programokkal várják
a kisdiákokat, akik az ünnepségen személyesen
találkozhatnak majd a Télapóval: a nagyszakállú
a Rénszarvas segítségével próbálja fokozni örömüket.

Kovács Renáta

az, aki a kivitelezõ vállalkozóktól megköveteli a minõségi
és határidõre történõ munkavégzést. Ezért a felelõssége is
ehhez mérhetõ lesz, viszont már jó elõre tudni kell, hogy
helyt tud-e állni ennek az óriási feladatnak.
A beruházás lebonyolításának lépései
Az utóbbi napokban többen érdeklõdtek, hogy mikor, mi
történik a projekt során. Ismert, hogy a pályázat beadásának
szükséges feltétele volt a lakosság részvételével mûködõ
társulat megalakítása. Ezzel még nem indulhatott el a projekt, hisz egy ekkora méretû és ennyi EU-s pénzt igénybe
vevõ beruházás során vannak kötelezõen elõírt lépések. Az
alábbiakban közöljük ezeket a lépéseket, amelyeket szükséges megtenni ahhoz, hogy az EU-s forrásból megvalósuló
projekt sikeres és szabályos legyen. Tájékoztatásul közöljük azokat a lépéseket is, amelyeket már megtettek, hogy
értékelhetõ legyen, miért volt fontos az elmúlt két és fél
év (az elõkészítés idõszaka)
és miért fontos a következõ
két és fél év (a megvalósítás
idõszaka)
Csatorna Társulati hírek
Kérjük, ellenõrizze befizetéseit! Online egyenleg
ellenõrzés!
Továbbra is éjjel-nappal lehetõség van a befizetések és
az egyenleg ellenõrzésére a Társulat honlapján keresztül
(www.erdicsatornazas.hu). A legújabb fejlesztés után, ha
adásvétel vagy öröklés okán volt elõzõ tulajdonos, akkor
az õ befizetéseit is lehet ellenõrizni.
Társulati ügyfélszolgálat
Az új iroda a Szabadság téren, a „Siker Üzletházban”
került kialakításra. Ez a régi postától nem messze van, jól
megközelíthetõ helyen, közel mind az ÉTV Kft. ügyfélszolgálatához, mind a régi társulati irodához. Hétfõ: 12,0017,00 óra, Szerda, csütörtök: 10,00-13,00 óra, Telefon: 06
23/521 340 , email: info@erdicsatornazas.hu

Víziközmû Társulatok megalakítása

2008-07-28

Pályázati dokumentáció benyújtása

2008-12-28

Pályázat befogadása, értékelés megkezdése

2009-02-03

Hazai értékelés lezárása

2009-05-28

Brüsszeli jóváhagyás megkérése

2009-07-14

Támogatási Szerzõdés hatályba lépése

2009-08-17

Kiviteli tervezés

2009-08-30

Brüsszeli döntés

2010-06-29 (kb. fél év csúszás)

Közbeszerzések lebonyolítása kivitelezésre

2010 július-2011 március

Szennyvíztisztító-bõvítés

(Itt tartunk most! Folyamatban!)

Szerzõdéskötés a kivitelezõvel

2010-12-01

Fõbb építési munkák befejezése, próbaüzem elkezdése

2012-05-30

Próbaüzem befejezése

2013-05-30

Csatornahálózat-építés
Szerzõdéskötés a kivitelezõvel

2011 március (tervezet!)

Csatornahálózatok kivitelezése

2011 április-2013 június (tervezet!)

Projektzárás
Rákötések megvalósítása:

ezáltal, ha lehet még jobban
megismerve választókerületük
helyzetét. A csomagok december 6-ig mindenhova eljutottak,
legtöbbjük már a csomagolás
estéjére megérkezett.
– Egy évvel ezelőtt mintegy
70 családot leptünk meg Érden
Mikulás-napján és a kezdeményezés rendkívül sikeresnek
bizonyult. Idén már 100 csomagot válogattunk össze és
visszük az érintett családok
otthonaiba lelkes önkénteseink és a képviselők segítségével – kaptuk a tájékoztatást
Kardosné Gyurkó Katalintól.
Sok segítő kéz szorgoskodott
a Városházán, a legfiatalabbaktól kezdve az idősebb generációkig, mindenki csillogó szemmel pakolgatta a finomságokat.
Különösen a gyermekeket volt
jó látni, akik nagy buzgalommal serénykedtek a felnőttek
között, és ez nem is csoda,
hiszen a felsorolt egyesületek
minden tagja nagy figyelmet
szentel annak, hogy a felnövő
nemzedék mindenhol keresse;
hol segédkezhet nemes ügy
érdekében. Márpedig ennél
magasztosabb szándék, mint
örömszerzés a rászorulóknak

Jeles a tanulásban, jeles a küzdõtéren

Az Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési Önkormányzati Társulás hírei
Elindult az érdi térségi szennyvízprogram megvalósítása. Szerzõdést kötöttek az érdi szennyvíztisztító bõvítésére kiírt tenderen gyõztes Érd-EK-2010
Konzorciummal.
2010. november 10-én 10 órai kezdettel eredményt
hirdettek az érdi szennyvíztisztító-telep bõvítési munkáinak megtervezésére és elvégzésére kiírt pályázaton. A
jogszabályok szerint 2010. november 30-ig még nem volt
megköthetõ a kivitelezési szerzõdés. Miután a határidõig
nem érkezett jogorvoslati kérelem, így megkötötték a
szerzõdést. A minisztériumi ellenjegyzést követõen a
beruházó átadja a munkaterületet a kivitelezõknek, és
elkezdõdhet a munka.
Az eljáráson nyertes Érd EK-2010 Konzorcium tagjai
az Euroaszfalt Kft. és a KÖZGÉP Kft. Az Euroaszfalt Kft.
szennyvízberuházások terén szerzett referenciái közül
megemlíthetõ Szeged szennyvíztisztítójának és szennyvízcsatorna hálózatának bõvítésében és fejlesztésében, Zirc
szennyvíztisztító telepének fejlesztésében és bõvítésében,
Sopron és környéke csatornázási programban, Hatvan és
környéke csatornázási programban, Debrecen csatornázási programjában való részvétele. A KÖZGÉP és alvállalkozói részt vettek a veszprémi és debreceni csatornázási
programokban, valamint ismerõs számukra az érdi tisztító
is, hisz a legutóbbi, 2005-ös érdi tisztító fejlesztésben is
részt vettek.

Szent Miklós napjának előestéjén, december 5-én, az
önkéntesség
világnapján,
Kardosné Gyurkó Katalin, az
önkormányzat ifjúsági referense, a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete (NOE) főtitkárának
szervezésében gyûltek össze
a lelkes és segíteni vágyó érdi
polgárok a Városházán. Az
elmúlt év után másodszor,
hagyományteremtő
céllal
ismét Mikulás-napi csomagokat készítettek össze, hogy az
„Ága-Boga” Nagycsaládosok
Érdi Egyesülete és a német
példát követendő „Helyi szövetség a családokért” program
keretében tavaly megalakult
„Szövetség az érdi családokért” egyesületének több tagja
önzetlen segítségével és támogatásával Mikulás-napi csomagokat juttassanak el fogyatékos
gyermeket nevelő, illetve mélyszegénységben élő, rászoruló
családokhoz. Több érdi képviselő a gyümölcsökből, édességekből és T. Mészáros András,
Érd Megyei Jogú Város polgármesterének ünnepi, üdvözlő
leveléből álló meglepetéscsomag kiszállításában próbált
meg segítő kezet nyújtani,

A szerzô felvétele

A szerzô felvételei

Mikulás-napi jótékonysági akció Ajándékcsomagok rászorulóknak

szennyvíztisztító-kapacitás rendelkezésre állásától
függõen, a próbaüzem alatt is!

Halkan, csinnadratta nélkül megrendezett verseny volt a november közepén a Pestszentimrén
megrendezett kiokusin karate utánpótlás Európa
Kupa. A ,,halk,, viadalon azonban érdi siker
született. A gyermek kategóriában a városunkat
is képviselő Parádi Péter aranyérmet szerzett a
nehézsúlyú fiúk mezőnyében.
A tízéves fiúnak, lévén hétköznap, éppen a
munkahelyén, a Hunyadi Általános Iskolában
volt elfoglaltsága, így helyette a ,,szóvivő,, az
édesanya mesélte el, mekkora örömöt is jelentett Péternek ez a szép siker.
– Úgy készült erre a viadalra, mintha olimpiára utazott volna – mondja a hölgy –, és ez
érthető volt, hiszen korábban még nem indult
ilyen rangos nemzetközi versenyen.
Aztán azt is elmondja az anyuka, hogy három
győzelem kellett a végső sikerhez. Ezek közül
kettő olyan akció után született meg, amelynek
a neve háborzongató – feltéve, ha ez a bizonyos rúgás nem ebben a sportágban történik.
Fejrúgás. A karatéban, így a kióban is azonban bevett fegyver ez. Péter két alkalommal
is bevitt ilyen találatot. Olyannyira sikeresen,
hogy az egyik után az ellenfele ,,padlót fogott”, s
bizony csak nehezen, orvosi kontroll után tudta
elhagyni a küzdőteret. Fel is adta a versenyt,
megkönnyítve ezzel azok dolgát, akik ezután
küzdöttek volna Péter pórul járt ellenfelével.
A másik fejrúgásos siker is tiszta győzelmet ért,
s csupán a döntőben tudott ellenállni úgy az
ellenfele, hogy mindvégig állta Péter akcióit.
– Természetesen sokszor láttam boldognak
és önfeledtnek Petit, de ilyennek, mint amilyent
ez a győzelem jelentett a számára, még sosem.
Mondanom sem kell, hogy a számomra ez is
felkért egy arannyal.
Péter nemcsak a sportban áll helyt, de otthon

A bajnok a serleggel
van a tanulásban, a ,,tudományok,, területén
is. Büszkén mondja a mama, hogy a fia kitûnő
tanuló, ami jótékonyan hat a tanárokra, s ezáltal
arra is, hogy könnyen, gond nélkül elengedik a
fiút a versenyekre. Ezekből mostanában egyre
több van, s tudva a mestere, sensei Kurucz
Mihály által is elismert talentumát, egyre több
lesz
Ha pedig így ível Peti karrierje, nem elképzelhetetlen az sem, hogy a nevét sokszor hallhatjuk majd a világversenyek eredményhirdetésekor is.

Róth Ferenc

