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Aradszki András a társasági-
adó-kedvezmény felhaszná-
lási lehetõségeirõl és annak 
elõnyeirõl beszélt, Hisnyay 
Heinzelmann Béla, a Diósdi 
Torna Club elnöke pedig egy 
jelentõs helyi ingatlanberu-
házásról számolt be, amely a 
társaságiadó-kedvezménynek 
köszönhetõen fejezõdhet be. A 
képviselõ kiemelte, ez a törvény 
adta lehetõség elsõsorban azo-
kat a sportágakat emeli ki, ame-
lyeknek évekig igen esetleges 
volt a támogatása, vagyis egyál-

talán nem volt megoldva. A kor-
mány komoly lépésekre szánta 
el magát, hogy felzárkóztassa 
a labdarúgást, a kosárlabdát, 
a kézilabdát, a jégkorongot, a 
vízilabdát, aminek egyik kicsú-
csosodása az, hogy a vállalkozá-
sok társasági adójuk egy részét 
különbözõ sportirányú fejlesz-
tésekre fordíthatják, ráadásul 
azok a cégek, amelyek élnek 
a jogszabály adta lehetõséggel, 
jelentõs társaságiadó-ked-
vezményt is kapnak. A helyi 
sportszervezeteknek a sport-

szövetségekhez kell benyújta-
niuk pályázatukat, amelyben 
támogatást kérhetnek személyi 
jellegû ráfordításra, versenyez-
tetéssel járó költségekre, tár-
gyi eszközök beruházására, az 
utánpótlás-nevelés költségeire 
és képzési feladatokra. Aradszki 
András elmondta, a pályázati 
rendszer átlátható, követhetõ, 
és szigorú elszámolást követel, 
de mindenképpen segíti az alul-
ról jövõ sportkoncepciókat és 
irányokat, tehát helyet és esélyt 
ad a helyi kezdeményezések-
nek. Hozzátette, a választókerü-
letben többen is eredményesen 
pályáztak. Így például a diósdi 
DTC vagy az ÉTV Kézilabda 
Klub Érdrõl, amely kiválóan sze-
repel az elsõ osztályú bajnok-
ságban, de támogatást kapott 
az Érdi Városi Sport Egyesület, 
valamint a százhalombattai 
sportszervezetek közül is több 
sikeres pályázó akadt. 

Ugyanakkor üdvözlendõ 
mindaz, amit a Diósdi Sport 
Club tagjai megfogalmaztak 
és célul tûztek ki, hogy egy 
új sportlétesítmény létreho-
zásával és befejezésével az 
utánpótlás nevelését kíván-
ják szolgálni, helyet adnak a 
tömegsportnak, támogatva a 
helyi fiatalok sportolási kedvét 
– szögezte le Aradszki András. 
Az elmúlt évek során ugyan-
is a tömegsport finanszírozá-
sa meglehetõsen esetlegesen 
mûködött, és igazán csak azok 
a fiatalok juthattak hozzá az 
ilyen sportolási lehetõségekhez, 
akiknek a szülei, családtagjai 
igen komoly anyagi és egyéb 
áldozatokat hoztak. Mindez 
korlátozta a valódi tehetségek 
kinevelését, hiszen megszûnt 
az a bevált tehetséggondozás, 
amely a magyar sportsikereket 
már a háború elõtt és a késõbbi 
évtizedekben is meghatározta, 
elõbbre vitte. Abban bízunk 
– mondta a képviselõ –, hogy 
egyre többen kimennek a sport-

pályákra, és maguk is szeretné-
nek kiváló focisták, jégkorongo-
zók, kézilabdázók, kosárlabdá-
zók vagy jégkorongozók lenni!  
Sokan megkérdezik, miért nem 
az alapsportágakat támogatjuk. 
Ennek szakmai oka van, hiszen 
az alapsportágak fejlesztése 
már az iskolarendszeren belül 
megtörténik, míg a látványsport 
fejlesztésére a tömegsporton 
keresztül van lehetõség, mert 
nagyon sok labdarúgóból, kosa-
razóból vagy jégkorongjátékos-
ból lehet szelektálni, kiválo-
gatni és kiemelni azokat, akik 
valóban tehetségesek. Aradszki 
András véleménye szerint job-
ban oda kell figyelni az alul-
ról jövõ kezdeményezésekre, 
a helyi sportszervezõdésekre. 
Ha ugyanis helyi szinten van-
nak és lesznek olyan emberek, 
akik lelkesen összefogják és 
népszerûsítik a látványsportot, 
addig ezek a pénzek jó hely-
re kerülnek, és mindenkép-
pen hasznosulnak – mondta 
Aradszki András, majd a sajtótá-
jékoztató folytatásában Hisnyay 
Heinzelmann Béla, a DTC elnöke 
számolt be diósdi Sportcentrum 
beruházásának befejezésérõl, 
amelyre csaknem 55 mil-
lió forintot nyertek a TAO-s,  
azaz társaságiadó-kedvezmé-
nyes pályázaton, így egyetlen 
forint diósdi közpénz felhasz-
nálása nélkül is sikerül a fedett 
lelátót és a kerítést kiépíteni. 

A sajtótájékoztatón megtud-
hattuk, hogy a társasági adóból 
levonható sporttámogatásokra 
összesen 1800 pályázat érkezett 
be, s a jóváhagyott 26,5 milliár-
dos keretbõl 12 milliárd forint 
jut a labdarúgásra, 1,5 milliárd 
a jégkorongra, 4,5 milliárd a 
kosárlabdára, és ez utóbbihoz 
hasonló nagyságrendû összeg-
gel gazdálkodhat a kézi- és a 
vízilabda is. A pénzek jelentõs 
részét, 60-65 százalékát az 
utánpótlás-nevelésre lehet fel-
használni. Bálint Edit

A 2012-es évben az Érdi Városi 
Polgárőr Egyesület tovább foly-
tatja az általa megkezdett utat, 
és jelenlétével tevékenyen részt 
vesz Érd közbiztonságának 
javításában. Fő feladatunknak 
továbbra is a bûnmegelőzést, 
nem pedig a bûnüldözést 
tekintjük. Ez utóbbi a rend-
őrség feladata. Többek közt 
azért, mivel ők rendelkeznek 
azzal a jogkörrel, amellyel haté-
konyan eljárhatnak. Ebben a 
munkamegosztásban, az Érdi 
Városi Rendőrkapitánysággal 
együttmûködve végezzük a fel-
adatunkat. 

A gyalogosan vagy gépjár-
mûvel történő járőrözésnél 
kiemelt figyelmet fordítunk 
továbbra is a közintézmények 

védelmére. Az iskolai tanu-
lók védelmében reggelenként 
rendszeresen jelen vagyunk az 
iskoláknál a balesetek megelő-
zése érdekében. Mivel a fiatalok 
számára sajnos egyre nagyobb 
veszélyt jelentenek a különbö-
ző drogok, ezért a rendőrséggel 
és a családsegítő szolgálattal 
együttmûködve számos drog-
prevenciós előadást tartottunk 
tavaly is. 

Az intézmények felügyele-
te mellett számos rendezvény 
biztosításában vettünk részt. 
Ebben nagy segítséget jelent, 
hogy a város közgyûlésének 
köszönhetően az év végén két 
Suzuki Ignis autót vásároltunk. 
Terveink szerint a közeljövő-
ben még egy autóval bővítjük a 
gépjármûflottánkat. 

A 2011-es év egy új együtt-
mûködést is hozott a polgár-
őrség életében. Az Érdi Cigány 
Tanáccsal megkötött meg-
állapodás azt a célt szolgálja, 
hogy hatékonyabb legyen az 
együttmûködés a két szerve-
zet között a bûncselekmények 
visszaszorítása érdekében. 

Az elmúlt év másik fon-

tos feladata a Szomszédok 
Egymásért Mozgalom (SZEM) 
beindítása volt, amelynek célja 
a lakosság aktív bevonása a 
bûnmegelőzésbe. Ennek rész-
leteiről, tapasztalatairól decem-
berben már beszámoltunk az 
Érdi Újság olvasóinak. 

Ebben az évben is tevéke-
nyen részt kívánunk venni a 
Bûnmegelőzési Tanács mun-
kájában, amelynek feladata 
az, hogy a bûncselekmények 
és a szabálysértések visszaszo-
rításában a lehető leghatéko-
nyabban mûködjenek együtt 
az illetékes szervek. Ezt az 
együttmûködést jelenleg azért 
is tartjuk fontosnak, mivel a 
kellő odafigyelés nélkül a csa-
tornázás beindulása és az azzal 
járó átmeneti rendezetlenség 
számos veszélyforrást jelenthet 
a bûnözés terén. Szerencsére 
eddig a megelőzés sikeresnek 
bizonyult. Egyesületünk számá-
ra könnyebbséget jelent, hogy 
a Bringacentrum kerékpárüz-
lettől kapott három biciklivel 
lényegesen könnyebben tudjuk 
megközelíteni a csatornázásban 
érintett utakat. 

A 2012-es évnek fontos fel-
adata lesz a térfigyelő rendszer 
továbbfejlesztése is, amiben 
korábban is tevékenyen részt 
vettünk. Itt prioritásként kell 
kezelni a vasúti aluljáró beka-
merázását is. 

Mivel a statisztikák szerint 
tavaly jelentősen csökkent a 
vagyon elleni bûncselekmények 
száma, ezért őszintén reméljük, 
hogy ez a tendencia az új évben 
is így marad. Ehhez a továb-
biakban is tevékenyen hozzá 
fogunk járulni. 

Kérjük Önöket, hogy ha tehe-
tik, támogassák az Érdi Városi 
Polgárőr Egyesület mûködését 
adójuk 1%-ával, a keretben 
jelölt számon. 

Macsotay Tibor elnök

Támogassa a közbiztonságot  
adója 1%-ával!

Érdi Városi Polgárőr Egyesület: 
64800035-10314184   

Macsotay Tibor,  
a polgárőrség elnöke

Érdi Városi  
Polgárőr Egyesület

06-30-621-2596
06-30-621-2579
06-23/374-459

0–24 órás ügyelet

A fõ feladat továbbra is a bûnmegelõzés

Javult a közbiztonság Érden

Aradszki András rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Diósdon

Példaértékû a magyar sportcélú  

adókedvezmény
A sportcélú adókedvezmények bevezetésének diósdi 
tapasztalatai és az általa elért eredmények indokolták, 
hogy Aradszki András országgyûlési képviselõ rendkí-
vüli sajtótájékoztatóra várta a körzet újságíróit. Ezúttal 
a helyszín nem Érd, hanem a diósdi polgármesteri 
hivatal díszterme volt. 

A diósdi polgármesteri hivatal dísztermében tartott rendkívüli sajtótájékoz-
tatót Aradszki András – a  helyi DTC sikereirõl Hisnyay Heinzelmann Béla 
tájékoztatta az újságírókat
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helyi társadalom

Meghívó
Az Érd és Környéke Ipartestület tisztelettel meghívja Önt az 

Egészségklub 
második összejövetelére 

2012. január 23-án 17 órai kezdettel

az Érdi Ipartestület tanácstermébe.

Szív- és érrendszeri problémák dr. Vecsei Magdolna főorvosnő 
előadásában, vérnyomás- és vércukorszintméréssel egybekötve.

Szeretettel vár minden érdeklődőt  
az Érd és Környéke Ipartestület!

A képzőművészeti szakkör felhívása 
A Szepes Gyula Művelődési Központ képzőművészeti köre sze-
retettel hívja a képzőművészet iránt érdeklődőket, korhatár 
nélkül.
A foglalkozásokat csütörtökönként 17.15 órai kezdettel Lukácsi 
Andrea képgrafikus, vizuális nevelőtanár tartja.

Jelentkezés személyesen az első foglalkozáson: január 19-én, 
csütörtökön 17.15 órakor a művelődési központban, illetve 
folyamatosan a későbbi csütörtöki alkalmakon. 
Kérjük, hogy a jelentkezők szintfelmérés céljából az első alka-
lommal hozzák el néhány korábbi alkotásukat, továbbá hozza-
nak magukkal eszközöket: papírt, ceruzát és radírt. 

Bővebb információ: lukacsi.andrea.grafika@gmail .com.

Megalakult az Érdi Diabéteszes 
Gyermekekért és Fiatalokért Egyesület
Megtartotta alakuló közgyûlését az ÉrDiab Gyermek Klubból 
átszervezõdõ Érdi Diabéteszes Gyermekekért és Fiatalokért 
Egyesület. Az egyesület célja a cukorbeteg kiskorú gyermekek 
és fiatal felnõttek érdekeinek védelme, segítése és támogatása, a 
betegségükkel való együttélés minõségének javítása, a kapcso-
lódó egészségügyi ismeretek és tapasztalatok átadása. Szándéka 
továbbá a közösség erejével és lehetõségével összefogni a 
cukorbeteg gyermekeket, fiatalokat és a mögöttük álló családok 
és szakemberek törekvéseit a helyes életmód, az egészséges 
étkezés rendjének kialakításában, a lelki segítségnyújtásban, 
rendezvények szervezésében.

A rendezvényre Szabó Ádám is ellátogatott, aki harmoniká-
jával, hangulatos muzsikájával hamar elvarázsolta a gyerekeket 
és szüleiket. A – december lévén – személyesen megjelenõ 
Mikulás sem érkezett üres kézzel. Ádám zenei ajándéka mellé 
kis csomagokat hozott diabetikus édességekkel, a testvéreknek 
természetesen hagyományos finomságokkal megtöltve.

A hangulatos programot a szülõk közötti beszélgetés, tapasz-
talatcsere zárta.

Az egyesület kéthavonta tervezi összejövetelek szervezését, 
melyekre szeretettel várja az érintett gyermekek, szülõk, segítõ 
szakemberek jelentkezését az alábbi elérhetõségeken. 

E-mail: erdiabklub@gmail.com vagy erdiab.egyesulet@gmail.
com, telefonszám: +36 20/537-0397.             

Meghívó

a Dombos–Fenyves Parkvárosi 
Településrészi 
Önkormányzat

(9. és 12. választókerület)

2012. január 24-én (kedden) 
17.00 órakor kezdõdõ ülésére.

Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános 

Iskola
(2030 Érd,  

Törökbálinti u. 1.)

Meghívó

a Parkvárosi 
Településrészi 
Önkormányzat

(10. és 11. választókerület)

2012. január 25-én (szerdán) 
18.00 órakor kezdõdõ ülésére.

Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános 

Iskola
(2030 Érd,  

Törökbálinti u. 1.)


