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Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Honfitársaim, Barátaim!

Ismét véget ért egy polgári év, a 
Fidesz–KDNP szövetség kormány‑
zásának első teljes esztendeje. Akik 
figyelemmel kísérték a törvény‑
hozás folyamatát, láthatták, hogy 
alapvető törvényeket kellett igen 
rövid időn belül, gyorsan megtár‑
gyalni és elfogadni. Ennek fő oka 
az volt, hogy be kell végre fejezni 
a húsz éve megkezdett rendszer‑
változtatást, mert a fennálló fele‑
más helyzet nem tartható tovább. 
Magyarország az egyik harcát 
jelenleg a szocialista kormányzás 
örökségével vívja, azzal a züllés‑
sel, amelyet 2002 és 2010 között 
az ország elszenvedett; a másik fő 
probléma pedig az euró válsága.

Mindezek mellett és elsősorban 
újra kell alapozni Magyarország 
állami létét, azaz a 2010‑es válasz‑
tásokon győztes erőknek meg 
kell valósítaniuk azt a történelmi 
fordulatot, amelyre felhatalma‑
zást kaptak, és ez Magyarország 
Alaptörvényében, valamint a 
hozzá kapcsolódó sarkalatos törvé‑
nyekben testesül meg. Ez a doku‑
mentum, amely hazánk évezredes 
hagyományokon alapuló identitá‑
sát fogalmazza meg a mai kor köve‑
telményeinek megfelelően, az újév 
első napján lépett hatályba, ezért 
ez a dátum az új Magyarország 
születésnapja is lehet. 

 A régi, rosszul vagy nem 
rendeltetésszerûen mûködő rend‑
szereket meg kell szüntetni, az új 
struktúrákat fel kell építeni. Az 
Alaptörvény mellett különösen 
nagy érdeklődés kísérte a sajtó‑
törvény, a köznevelési törvény, 
az egyházi törvény megalkotását, 
és a devizahitelesek végtörleszté‑
si lehetőségének megteremtését. 
Megnyitjuk a munka világát azok 
számára, akik tudnak és akarnak 
dolgozni, az igazságtalan gyakorla‑
tokat megszüntetjük.

Munkánkat, amely Magyarország 
talpra állítására irányul, sajnos 
nemcsak a demagógiára építő 
belső ellenzék, hanem – sokszor 
velük együttmûködve – illetéktelen 
külső erők is befolyásolni próbál‑
ják. Ilyen módon hazánk politi‑
kai és gazdasági szuverenitását éri 
folyamatos támadás a szokatlan 
és ezért kellemetlen magyar út 
miatt. A miniszterelnök azonban a 
napokban határozottan leszögezte: 
a magyar jogalkotásba senki sem 
szólhat bele; nincs olyan a világon, 
aki megmondhatná a magyar nép 
választott képviselőinek, milyen 
jogszabályt alkothatnak és milyet 
nem.

Jelenleg a cél az, hogy 
Magyarország Európa leg‑ vagy az 
egyik legversenyképesebb gazda‑
sági környezettel rendelkező orszá‑
ga legyen. Az a konstrukció, az az 
építmény, amelytől azt reméljük, 
hogy Magyarország eléri a kitûzött 
célokat, a törvények szintjén elké‑
szült a 2011. esztendő végére. 
A 2012‑es évben az a feladat, hogy 
„bejárassuk”. Végre áttérhetünk a 
konszolidációs politikára, ugyanis 
végre vannak rendszerek, amelye‑
ket lehet konszolidálni. 2012 elejé‑
re készen áll az a közjogi, politikai, 
gazdasági, szociális, kulturális épít‑
mény, amelynek az elemei véde‑
lemre érdemesek.

Erkölcsileg is vállalható a gaz‑
daságpolitikánk, amelynek közép‑
pontjában a középosztály felerő‑
sítése áll. Ugyanis széles, alulról 
nyitott, a felzárkózás lehetőségét 
megteremteni képes középosztály‑
ra van szükség. 2011‑ben 1.280 
milliárd forintot hagytunk kint a 
vállalkozóknál, a gazdaságban és 
a családoknál. 2012‑ben ennél is 
nagyobb, összesen 1.400 milliárd 
forintos átrendezés lesz a költség‑

vetésben, ami szerintem példátlan 
az újabb kori magyar gazdaságtör‑
ténetben. 

Azokat, akik elégedetlenek az 
elmúlt év eredményeivel és azt 
mondogatják, hogy most sem jobb, 
mint korábban, arra kérem, hogy 
nézzenek kicsit körül, hogy mi tör‑
ténik Európában:

Romániában harmincezer köz‑
alkalmazottat bocsátottak el 2011‑
ben, és 25 %‑os közalkalmazotti 
bércsökkentés; továbbá 15 %‑os 
nyugdíjcsökkentés volt 2010‑ben. 
(Nálunk nyugdíjemelés történt!)

Görögországban 15 %‑os köz‑
alkalmazotti bércsökkentés és 
150 000 fős közalkalmazotti leépí‑
tés volt 2011‑ben; továbbá a nyug‑
díjkorhatárt 65 évre emelték, a 
nyugdíjjogosultságot csökkentet‑
ték.

Olaszországban az adókedvez‑
ményeket szûkítették, a nyugdíja‑
sok juttatásait csökkentették 2011‑
ben.

Portugáliában 10 %‑os áfa‑emelés 
volt 2011‑ben – nálunk 2 %‑os lesz! 
–, továbbá az oktatási és egész‑
ségügyi támogatásokat jelentősen 
csökkentették.

Lengyelországban felfüggesz‑
tették a béralku intézményét már 
2010‑ben.

Bulgáriában 2010‑ben egyezséget 
kötöttek arról, hogy a bérek nem 
eshetnek a korábbi szint 60‑70 %‑a 
alá! – nálunk: minimálbér‑emelés 
lesz!

Írországban négy év alatt 25 000 
elbocsátás a közszférából 2010‑től.

Ezeket a hagyományosan neo‑
liberális (ortodox) módszereket 
Magyarország kormánya nem vál‑
lalta, helyette az új és ezért szo‑
katlan módszereket választotta. Az 
említett országokban zajló esemé‑
nyeket látva azt mondhatjuk, hogy 
szerencsés helyzetben vagyunk, és 
nálunk sokkal kecsegtetőbbek a 
kilátások, mint sok más európai 
országban.

Felelősséggel mondhatjuk, hogy 
az ország áll a lábán: 2011‑ben 
még egyedi intézkedésekkel, 2012‑
ben már ezek nélkül is 3% alatti 
a hiány, 2013 pedig már meredek 
emelkedést hozhat. 2012‑ben bein‑
dulnak azok a motorok, amelyek 
2013‑ra kiemelik Magyarországot 
a jelenlegi súlyos gazdasági hely‑
zetből.

Ehhez a munkához azonban 
legalább annyi áldozat és kitar‑
tás szükséges, mint a mögöttünk 
hagyott esztendőben. Ezért kérem 
mindnyájukat, hogy bízzanak ben‑
nünk, törvényhozókban, és felelős‑
séggel gondolkodjanak a jövőről. 
Tudatosítsák: történelmi időket 
élünk; hazánk jövője és személyes 
jövőnk alakulása most összekap‑
csolódik.

Ehhez kívánok sok erőt és tisz‑
tán látást a következő esztendőre 
mindnyájunknak!

Isten áldja Magyarországot!
Dr. Aradszki András

országgyûlési képviselő

Noha a karácsony a szeretet, a család 
közös ünnepe, sokan vannak, akik nem 
tudnak kivel – vagy épp miből – ünne‑
pelni. Van, akinek nem a dús menü, 
hanem a társaság, az együttlét hiány‑
zik, másoknak az ajándékok a fa alól. 
Nekik nyújthatott maradandó élményt 
két rendezvény: a horgászegyesület 
karácsonyi vendégsége, meg a városi 
Mindenki Karácsonya.

Immár tizedik alkalommal vendégel‑
te meg a halászlét, illetve a kellemes tár‑
saságot kedvelőket az Érd és Környéke 
Horgászegyesület december 22‑én, a 
mûvelődési központ előtt. Az idei ven‑
dégség is széleskörû összefogással jött 
létre: a forralt borról, meleg teáról az 

Érdi Pincetulajdonosok Egyesülete gon‑
doskodott, a süteményekről a Pataki 
Cukrászda, a 120 kiló hal megvásárlásá‑
hoz szükséges összeget pedig az önkor‑
mányzat teremtette elő. A halászléhez 
a friss, meleg kenyeret a Soós Pékség 
szállította, a helyszínt pedig a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ biztosította. 
A szervezők nemcsak a test örömére, 
de a lélekére is gondoltak: az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is Szigeti 
Eszter énekelt karácsonyi dalokat, 
Varga Zoltán kíséretével. 

A vendéglátás ugyan csak egy órakor 
kezdődött, de már dél körül megér‑
keztek az első érdeklődők. Aki később 
jött, annak végig kellett állnia a hosszú 

sort, hiszen idén is több százan voltak 
azok, akik szerették volna megkóstolni 
a Horgászegyesület hamisítatlan érdi 
halászléjét. Nagy sikere volt a forralt 
bornak is, amit a pincetulajdonosok 80 
liter borból (és ugyanennyi vízből) főz‑
tek. Aki nem ihatott alkoholt, azt forró 
gyümölcsteával kínálták. Mint Hudák 
Mihály elnöktől megtudtuk, a forralt 
bor akkor igazán jó, ha többféle bor‑
ból főzik – márpedig a téren felállított 
hatalmas kondérba igencsak sokféle 
bor került, hiszen az egyesület tagjai a 
muskotálytól a száraz vörösig minden‑
féle bort felajánlottak. 

– Tizedik éve már, hogy az érdie‑
ket vendégül látjuk egy jó halászlé‑
re. A halat ugyan nem mi fogjuk ki, 
hanem az önkormányzat által biztosí‑
tott összegből vesszük, de a munkát 
– azaz a hal megtisztítását, a hozzáva‑
lók beszerzését és a halászlé elkészíté‑
sét – a horgászegyesület tagjai végzik. 
Ezt a halászlét, ami itt gőzölög, reggel 
négykor kezdtük főzni az irodánkban. 
Két 80 literes, tele kondérral készülünk, 
hogy elég legyen a körülbelül három‑
száz embernek – mondta lapunknak 
Solti Gábor, a horgászegyesület elnöke. 
Mint megjegyezte: ők nem szegedi vagy 
bajai, hanem kifejezetten érdi halászlét 
készítenek.

– A mi halászlénk attól érdi, hogy 
érdiek csinálják, és nemcsak a hal van 
benne, hanem a horgászok szeretete is 
– tette hozzá az elnök. 

Ezt a vendégséget nem kifejezetten a 
rászorulóknak, hanem minden érdinek 
rendezték, aki szeretne együtt ünne‑
pelni a horgászokkal. Akik eljöttek, 
többnyire évről évre visszajárnak, mert 
– mint mondták – nagyon szeretik ezt 
a jó halászlét, no meg a karácsonyi 
mûsort és a társaságot, hiszen itt szinte 
mindenki találkozhat ismerőssel, barát‑
tal. Nemcsak idősek és egyedülállók, 
de fiatalok és gyermekes családok is 
eljöttek, hogy megkóstolják az érdi 
halászlét – többen a környező települé‑
sekről érkeztek.

Solti Gábor azt kívánta minden 
vendégnek: járja át testüket a halász‑
lé melege, érezzék a szeretetet, ami 
2012‑ben is kísérje őket. Ez minden 
bizonnyal így is lesz – hiszen nem‑
csak a jó halászlé, hanem a szervezők, 
közremûködők szeretete is biztosítja e 
karácsonyi program évről évre nagyobb 
sikerét. 

Nemcsak étellel‑itallal, de egy‑egy 
karácsonyi ajándékkal is gazdagabbak 
lehettek az ünnepet megelőző napon 
az érdiek. December 23‑án – első ízben 
– szervezte meg az Érdi Létesítmény 
Üzemeltető Kft. a Mindenki Karácsonya 
elnevezésû rendezvényt, magánsze‑
mélyek, cégek támogatásával, a város 
kezdeményezésére. Mint Zólyomi 
Ádámtól, a kft. üzemeltetési vezető‑
jétől megtudtuk, céljuk az volt, hogy 
minden rászoruló találjon olyan aján‑
dékot a Fő téren felállított közös kará‑
csonyfa alatt, aminek örülhet. 

– Egy héten át gyûjtöttük az ajándé‑
kokat a Fő téren: rengeteg ruhanemût, 
játékot, könyvet, tartós élelmiszert, 
mûszaki cikket adományoztak cégek és 
magánszemélyek egyaránt, és összesen 
nyolc‑kilenc raklapra való ajándék gyûlt 
össze pár nap alatt – mondta Zólyomi 
Ádám. A 23‑i rendezvényen mintegy 
ötvenen válogattak az ajándékok közül. 
Az adományok szétosztásában az érdi 
kézilabdás lányok és focisták segítet‑
tek; legnagyobb sikere (természetesen 
a tartós élelmiszerek mellett) a ruhák‑
nak és a könyveknek volt.

– Az akciónak lesz folytatása, de 
2012‑ben az ajándékgyûjtésre több 
időt szeretnénk szánni. A mostani 
rendezvényről megmaradt adományo‑
kat az Ága‑Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületének adjuk, ők osztják majd 
szét a rászoruló tagcsaládjaik között 
– zárta szavait Zólyomi Ádám. 

 Ádám Katalin

A parlamenti képviselõ 

újévi köszöntõje

Aradszki András: 2012-ben beindulnak 
azok a motorok, amelyek 2013-ra 
kiemelik Magyarországot a jelenlegi 
súlyos gazdasági helyzetbõl
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helyi társadalom

Évkezdés halászlével és Mindenki Karácsonyával

Vendéglátás és ajándékosztás
Tizedik, azaz jubileumi karácsonyi vendégségét rendezte meg ünnepek elõtt az Érd és Környéke 
Horgászegyesület. A szervezõk halászlével, forralt borral, süteménnyel és karácsonyi mûsorral várták 
az érdieket december 22-én. Egy nappal késõbb, december 23-án a Mindenki Karácsonya elnevezésû 
városi rendezvényen egy-egy ajándékkal lehettek gazdagabbak azok, akik ellátogattak a Fõ térre.

Az érdi halászlét nemcsak a hal és a fûszerezés, hanem a készítõk szeretete is egyedivé 
teszi
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Több százan álltak sorba a híres érdi halászléért a mûvelõdési központ elõtt

Mintegy ötvenen válogattak december 23-án az összegyûlt ajándékok közül


