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A Finta  rendezvényterem  megtelt 
egyesületi  tagokkal,  akik  először  is 
moziztak:  egy  videofilm  segítségé-
vel  pergették  vissza  tavalyi  emlé-
keiket,  azt  a  sok-sok  rendezvényt, 
amelyen  most  is  részt  vettek,  akár 
csak  az  elmúlt  években.  Láthattuk, 
amint  nagytakarítottak  bázisukon 
áprilisban,  júniusban  és  szeptem-
berben  a  környezetvédelmi  napo-
kon  a  Duna-parton,  figyelmeztető 
táblákat  állítottak  fel,  kikövezték  a 
partot,  karbantartották  a  stégeket,  jó 
hangulatú  családi  horgásztalálkozót 
tartottak.  Karácsony  előtt  halászlét 
kínáltak  forralt  borral,  süteménnyel 
az  érdieknek,  és  Kolontárra  mentek 
az iszapkárosultakhoz mûsorral, étel-
lel, csomagokkal, pénzzel. Ez utóbbi 
látogatásukról  külön  film  is  készült 
az  Érdi  TV  jóvoltából,  amely  még 
most  is  meghatotta  a  jelenlévőket. 
Különösen  az  a  levél,  amelyet  felol-
vasott Solti Gábor, a horgászegyesület 
elnöke Soháné Csóka Zita, a kolontári 
Táncsics iskola igazgatója tollából, és 
ami így végződik: „Amit az érdiek és 
segítőik  tettek  velünk,  annak  meg-
köszönésére  kevesek  a  szavak.  Egy 
egész  délutáni  evéssel-ivással  össze-
kötött programmal megmutatták azt, 
hogyan  lehet  összefogni  egy  bajba 
jutott  faluért,  és  fájdalmas  napjaik 
közé  fényt,  színt,  gyógyulást  vinni. 
Köszönjük!!!”
– A Mikulás-napi kolontári rendez-

vényünk  jó  példája  volt  az  érdiek 
összefogásának,  amelynek  révén 
csaknem háromszázezer  forint  gyûlt 
össze  ismerősök  adományaiból 
–  mondta  Solti  Gábor.  –  Ezenkívül 
a  helyi  vállalkozók  élelmiszereket, 

italokat,  csokoládékat,  a  Magyar 
Országos  Horgász  Szövetség  száz 
kiló  halat  adott,  amelyből  finom 
halászlét csináltunk. A vidám mûsort 
érdi mûvészek, Feir Krisztina, Szigeti 
Eszter, K. Nagy László,  a  Tranzit 
együttes adta, de fellépett a Szociális 
Gondozó  Központ  Habilitációs 
Központjának Csengettyûs  együttese 
és a Pászti Miklós vegyes kórus  is, a 
Mikulás-csomagokat  pedig  a  Teleki 
Sámuel  Általános  Iskola  állította 
össze. 
Valamennyien  „Köszönjük  a  segít-

séget!”  emléklapot  kaptak,  de  töb-
bek  között  a  helyi  média,  így  az 
Érdi  Újság  is,  valamint  T. Mészáros 
András  polgármesteren  keresztül  a 
lakosság is átvehette ezt a különleges 
elismerést. 

A beszámolóból,  az  összegzésből 
az  is  kiderült,  hogy  jó  évet  zárt  az 
egyesület,  amely  tavaly  85  új  taggal 
bővült,  így  1045-en  fizetnek  tagdíjat 
–  egy  évre  2000,  a  kedvezménye-
zettek  1500  forintot.  Jövőre  ezt meg 
akarják  emelni  2500,  illetve  2000, 
az  új  belépőknek  3000  forintra.  Ezt 
a  javaslatot  egyhangúlag  elfogadta 
a  tagság.  Egyébként  négy  éve  nem 
volt  tagdíjemelés. Muskovics András 
gazdasági  vezető  az  idén  a  tagdíjak-
ból  –  mint  a  legfontosabb  bevételi 
forrásból  –  1,725  millió  forintra,  a 
tagi  támogatásból  850  ezer  forintra, 
a  pályázatokból,  nevezési  díjakból 
és  az  1  százalék  jövedelemadókból 
csaknem  ugyanennyire  számít.  Jól 
gazdálkodtak  tavaly,  még  maradt  is 
pénz  a  kasszában,  pedig  a  kiadá-
si  oldalon  is  volt  bőven  költenivaló, 
például  a  dömsödi  horgásztanya,  az 
iroda, a Duna-parti telek fenntartásá-
ra, karbantartására. 

Pluhár István  egyesületi  titkár  az 
idei  programokról  a  következőket 
mondta  el:  lesz  tavaszi  nagytakarí-
tás  a  parton,  pihenőpadokat  készíte-
nek,  július  elején  újra  megrendezik 
a  szokásos  családi  horgászversenyt, 
de  előtte  a  területet  rendbe  hozzák. 
Õsszel  pedig  börzét  rendeznének 
azoknak,  akik  csereberélni  akarnak 
horgászfelszereléseket,  vagy  olcsón 
vásárolni.  A nyár  elején  újra  elmen-
nének  Kolontárra  egy  kis  segítség-
nyújtásra,  méghozzá  a  falunapra 
– amelyet az érdiek miatt  rendeznek 
meg, hiszen a tragédia után ezt nem 
tervezték  be  az  idén  –,  és  persze 
karácsonykor  ismét  lesz  a  szoká-
sos  érdi  halászléosztás.  A vezetőség 
részéről igény mutatkozott egy plusz-
horgászverseny  rendezésére  is,  arra 
hivatkozva,  hogy  a  szervezés  alatt 
nincs idejük versenyezni, pedig ben-
nük  is  él  a  versenyszellem,  jó  volna 
tehát megmutatniuk, mit is tudnak… 
Reszkessetek halak! 
–  A legközelebbi  rendezvényünk 

e  hónap  utolsó  szombatján  lesz,  a 
hagyományos  jó  hangulatú  horgász-
bál,  jó mûsorral,  amelyre még  lehet 
jegyeket kapni – ezt már Koller József 
alelnöktől tudtuk meg. 
A tiszteletbeli  elnök,  Gabelics 

Tamás  is  szót  kért  a  közgyûlésen, 
aki eredményesnek tartotta az elmúlt 
évet. Fürész György a Magyar Országos 
Horgász  Szövetség  nevében  dicsérte 
az érdi horgászokat, gratulált a fejlő-
déshez,  a  létszámnövekedéshez,  és 
jó zsákmányt kívánt. Példaértékûnek 
tartja,  hogy  a  helyi  tévé  mennyire 
partnere  az  érdi  egyesületnek,  rend-
szeresen  látható  a  munkájuk,  tevé-
kenységük,  ezzel  is  kedvet  adva 
ehhez a szép sporthoz.
Kiderült  ismét,  hogy  Érden  igazi 

lokálpatrióták  az  egyesületi  tagok, 
akik igen mozgalmas életet élnek, és 
ahol  tudnak,  még  a  város  határain 
túl is segítenek. Összetartó közösség, 
ebben van az erejük. Igaz, a jó fogás-
hoz néha erőre is szükség van…

  Temesi László

Az éves beszámoló előtt Dizseri András 
kiemelte: a sok fontos és figyelmet érdem-
lő  esemény  mellett  a  2010-ről  készített 
számvetésből  semmiképpen  sem  hagy-
ható ki, hogy a polgárőrség városi kitün-
tetést  kapott  az  érdi  önkormányzattól, 
amit eredményes mûködésével érdemelt 
ki.  Ugyancsak  sikernek  könyvelhető  el 
a  lovas  polgárőrség  nyár  végén  történt 
megalakulása is. 
A továbbiakban  Macsotay Tibor,  az 

Érd  Város  Polgárőr  Egyesület  elnöke 
elmondta:  fontosnak  tartja,  hogy  az 
elmúlt időszakban is folytatódott a köz-
biztonsági „minicentrumok” kialakítása, 
amivel  már  csaknem  az  egész  várost 
sikerült  lefedni.  Így  a  polgárőrség  a 
rendőrséggel  és  egy  biztonsági  céggel 
együttmûködve  a  jövőben  képes  lesz 
még  hatékonyabban  ellátni  a  feladatát. 
Legutóbb  az  Aradi  utcai  felújított  és 
kibővített  bölcsődében  kaptak  egy  új 
irodát, de mûködik egy Ófaluban, a Bem 
téren,  a  Velencei  úton  és  Diósdon  is. 
Mindegyik összeköttetésben áll a Duna 
utcai központi irodával, valamint a rend-
őrséggel is, így ott fejti ki a hatását, ahol 
a legszükségesebb. 
Az érdi polgárőrség jelenleg hat gépko-

csival rendelkezik, amelyek mindegyike 
el  van  látva  autórádióval  és  navigációs 
rendszerrel, de a mûszaki állapotuk saj-
nos már  hagy  némi  kívánnivalót maga 
után.  Az  önkéntesek  2010-ben  is  elis-
merésre  méltóan  végezték  feladatukat, 
amikor  biztosították  az  oktatási  intéz-
mények  környékét,  az  érdi  piacot  és  a 
sportrendezvényeket. Bekapcsolódtak a 
közterület-felügyelet munkájába is. Erre 
azért  volt  szükség,  mert  a  közterület-
felügyelők hétvégén nem dolgoznak, de 
gyakran  előfordult,  hogy  egyes  esetek-
ben  szükséges  lett  volna  azonnal  rea-
gálni, mert a hétfői intézkedés már vagy 
elkésett,  vagy  okafogyottá  vált.  Ezért 
a  polgárőrök  szombaton  és  vasárnap 
átvállalják  a  közterület-felügyelőkhöz 
beérkező  hívásokat,  és  szükség  esetén 
azonnal  reagálnak  rájuk.  Õsszel  első-
sorban  a  tilos  égetések,  tûzgyújtások, 
illetve az illegális hulladéklerakók miatt 
volt  szükséges  a  gyors  és  hatékony 
intézkedésre – mondta Macsotay Tibor, 
majd  hozzátette:  hatásosnak  bizonyul-
tak  a  szelektív  hulladékgyûjtő  szigetek 
környékére kihelyezett térfigyelő kame-
rák, mert úgy tûnik, a bírságoknak van 
visszatartó erejük.

A polgárőrök  vezetője  újdonságnak 
és  kiemelkedő  eredménynek  ítélte  az 
országban  is  ritkaságnak  számító  lovas 
polgárőrség megalakulását.  Az  augusz-
tus  végén  létrejött  egységnek  jelenleg 
12 tagja van, valamennyien lovakat tartó 
emberek,  akik  szívügyüknek  tekintik 
a  közbiztonság  védelmét  is,  amiért 
hajlandók  a  szabadidejükből  áldozni. 
A lovasok  a  gépkocsival  nehezen  vagy 
sehogy sem megközelíthető helyekre is 
eljutnak,  és  főként  a  fatolvajokra,  vala-
mint az  illegális  szemétlerakókra  jelen-
tenek  „veszélyt”,  de  jelenlétükkel,  jár-
őrözésükkel  egyéb  bûncselekményeket 
is  sikerül  megelőzni.  A továbbiakban 
bővülhet  a  lovas  polgárőrök  létszáma, 
és  a  jövőben  részletesen  kidolgozzák 
majd  a  mûködési  rendszerüket,  hogy 
mindenhová  eljussanak,  ahol  igény  és 
szükség van rájuk.
A sajtótájékoztatón  elhangzott:  a 

polgárőrök  legnagyobb  támogatója  az 
érdi  önkormányzat,  de  Diósd  is  segí-
ti  a  mûködésüket.  A rendőrséggel  is 
felhőtlen  a  viszonyuk.  Mivel  a  rend-
őrségnek  nincsenek  megfelelő  forrásai 
a  bûnmegelőzésre,  ezért  a  polgárőr-
ség  elsődleges  feladatának  tekinti  a 
bûncselekmények  megelőzését,  de 
amennyire  tud,  a  bûnüldözésben  is 
segítséget nyújt a rendőrségnek. 
A jövő  évi  tervekről  szólva Macsotay 

Tibor  elárulta,  már  elkezdődtek  a  tár-
gyalások  egy  úgynevezett  „krízisköz-
pont”  létrehozásáról.  Hozzátette,  erre 
azért  lesz  szükség,  mert  előfordulnak 
olyan krízishelyzetek,  amikor  a  szociá-
lis  jellegû  segítségnyújtásra  is  szük-
ség  van,  de  ezt  csak  az  érintett  intéz-
ménnyel  együttmûködve  tudják  meg-
nyugtatóan  megoldani.  A családsegítő 
központtal  folytatott  tárgyalások  már 
eddig  is  eredményesnek  bizonyultak, 
így  nincs  akadálya  annak,  hogy  jövőre 
elkezdje  mûködését  a  krízisközpont. 
Természetesen  az  eddig  vállalt  felada-
taikat: a piac és az iskolák környékének 
biztosítását,  a  rendszeres  járőrözést, 
a  Biztonságos  Magyarországért  moz-
galomban  végzett  tevékenységüket  a 
jövőben  is magas színvonalon kívánják 
ellátni  – mondta  a  sajtótájékoztató zár-
szavában  az  Érdi  Polgárőr  Egyesület 
vezetője.  B. E.

Horgászbálra, jótékonyságra, versenyekre készülve

Érdi horgászok sikeres (múlt) éve
Egy kis közösségnek is lehet nagy ereje. Az Érd és Környéke 
Horgászegyesület ezer tagja ezernyi ötlettel lepi meg rendsze-
resen környezetét, de még távolabbi, bajba jutott embertársait 
is. A kolontáriakról beszélünk, akiknek a tragédiába „fényt, 
színt és gyógyulást vittek” az év végén. Az elmúlt évi tevé-
kenységükre ezzel tették fel a koronát, s akkor még nem is 
beszéltünk a karácsonyi halászléosztásról, amellyel sokaknak 
ízesítették meg az ünnepét. Közgyûlésükön ezeken kívül még 
sok mindenrõl hallhattunk a hét végén.

Az egyesületi tagok megtöltötték a Finta rendezvénytermet
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Elismerést vehetett át a Városi Televízió 
képviseletében Saibán József

Összegezõ sajtótájékoztatót tartott a polgárõrség

Jövõre „krízisközpontot”  
is mûködtetnének
A települési önkormányzatok-
kal szorosan együttmûködve, 
és a 2009. évi stratégiát foly-
tatva, a polgárõrségnek 2010-
ben sikerült lezárnia a hatékony  
mûködéséhez szükséges infra-
struktúra kialakítását – állapítot-
ta meg Macsotay Tibor, az Érd 
Város Polgárõr Egyesületének 
évértékelõ sajtótájékoztatóján. 
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helyi társadalom


