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Fórum
Elnöki felhívás minden érdi és 
Érd környéki horgászhoz

Kedves Sporttársak! 
Kétéves elnöki és húszéves titkári munkám alatt nagyon sok hor
gásszal beszélgettem, és majdnem mindig felvetődött egy fontos 
téma, nevezetesen: „Mikor lesz az egyesületnek saját horgászvize, 
és hogyan lehet közel ezer tagunk e nélkül?” Ez utóbbira könnyebb 
választ adnom, mivel a tapasztalat szerint rendkívül vonzóak a ren
dezvényeink, alacsonyak a tagdíjaink, és van egy szabadidejét nem 
sajnáló, nagyon keményen dolgozó aktivistákból álló szervező
csapatunk. (Köszönet nekik.)

Velük együtt közösen keressük napról napra a választ a kérdés 
első felére is. 

De valóban van jogos első kérdés? Tényleg nincs az egyesületnek 
saját vize? 

Szerintem van! Még ha jogi értelemben a Duna érdi szakasza 
nem is a mienk, de mi a magunkénak érezzük. Ezért vagyunk 
hálásak a képviselőtestületnek, hogy egy darab önkormányzati 
területet jelképes összegért bérelhetünk, és ezért vagyunk hálásak 
mindenkinek, aki valami jót tesz a parton. Elszállításra kerültek 
a roncsok és a fához kötött engedély nélküli ponton, kialakításra 
került egy szabadidős park asztalokkal, padokkal. Sporttársaink 
anyagi és szakmai támogatásával engedéllyel rendelkező kishajó
kikötő épült. Évente többször környezetvédelmi napot tartunk, így 
tiszta, kulturált környezetben rendezhetjük évről évre a családi 
napot a téglagyári területen.

De a leglényegesebb, hogy tagjaink mindennap óvják, takarítják 
a partot, és egyre szívesebben és egyre eredményesebben horgász
nak a Dunán.

Tudom, és Dunaparti beszélgetésekkor hallom, hogy nem 
mindenki elégedett. „Nincs elég hal! Villannyal halásszék! Sok a 
rabsic! Nehéz a lejutás!” stb. – mondják, és egyetértenek velünk, 
hogy közösen kellene valami tenni. Véleményüket osztjuk, viszont 
sokan meglepődnek, amikor rádöbbentjük őket, hogy nem is a mi 
tagjaink. „De én érdi horgász vagyok!” – hangsúlyozzák büszkén, 
és akkor döbbennek csak rá, hogy tagságuk egy fővárosi vagy 
egyéb településhez tartozó egyesülethez kapcsolódik, amikor meg
nézik az engedélyüket.

Igen, tudjuk, hogy Érden több helyen lehet horgászengedélyt 
váltani, de az egyetlen igazi érdi egyesület az Érd és Környéke 
Horgászegyesület. Ahhoz, hogy a horgászok érdekeit eredménye
sen érvényesíthessük helyi szinten, ahhoz, hogy jelentős pályá
zati pénzhez jussunk, és ahhoz, hogy a Duna az érdi horgászoké 
legyen, minden helybéli horgászra szükségünk van. 

Várunk tehát Téged is – akár kettős tagnak is –, és hogy anyagi 
terheidet ne növeljük, alacsony tagdíjjal, átigazolási díj nélkül 
léphetsz be közénk az Emma utcai irodánkban vagy a munkánkat 
segítő Horgászcentrumban.

Mi, az Érd és Környéke Horgászegyesület vezetői szeretnénk, ha 
magunk között üdvözölhetnénk minden érdi pecást!

Döntésed elősegítése érdekében, kérlek, nézd meg honlapunkat 
(www.erdihorgasz.hu), ahol képest beszámolókat is találsz éle
tünkről.

Sporttársi üdvözlettel: 
Solti Gábor, 

az Érd és Környéke Horgászegyesület elnöke

Koller József, Gabelics Tamás az egyesület tiszteletbeli és Solti Gábor, a 
jelenlegi elnöke

A legtöbb üzletben még min
dig tartanak a nagy szezonvégi 
leárazások. Óriási piros felira
tok, leárazást hirdető táblák hív
ják fel a vásárlók figyelmét az 
aktuális akciókra. A kereskedők 
hetente egyre nagyobb arányú 
kedvezményeket kínálnak, 
hatalmas kiárusításokkal pró
bálják becsalogatni és vásár
lásra ösztökélni az embereket, 
akik így a fennmaradó készle
tekből egyre alacsonyabb áron 
válogathatnak.

Valószínûleg néhány hétig 
még maradnak az árleszállítá
sok, az árak viszont már nem
igen lesznek alacsonyabbak, így 
most érdemes akár egy egész 
napot rászánni, és körülnézni 
a boltokban, hiszen ilyenkor 
az eredetihez képest jóval ala
csonyabb, kedvező áron sze
rezhető be pár hasznos holmi. 
Átlagosan 2030, de helyenként 
akár 5070 százalékos is lehet 
a kedvezmény egyes ruházati 
cikkeknél. Nemcsak kimondot
tan téli termékek vásárolhatók 
jelentős kedvezménnyel, egy
két tavaszi ruhadarabra: véko
nyabb pulóverre, pólóra és ingre 
is szert lehet tenni.

A rendszerint január ele
jétől induló téli leárazások a 
szokásosnál korábban, már 
december 27ével megkezdőd
tek, viszonylag hamar megje

lentek az első leértékelést jelző 
„sales” feliratok a boltokban. 
Európában több más országban 
is előre hozták a téli akciós 
napokat. A felmérések szerint 
ilyenkor mindig sok a vásárló, 
de viszonylag kevesen vannak, 
akik valóban vesznek is valamit 
– az emberek inkább nézelőd
ni járnak az üzletekbe. Ennek 
magyarázata az is, hogy sokan a 
plázákba menekülnek már csak 
a hideg miatt is, hiszen a fagy 
nem kedvez a nyitott progra
moknak.

A válság hatására az akci
ók, árengedmények vonzereje 
jelentősen megnőtt. A vásárlók 
többsége egyenesen a leérté
kelt termékeket keresi, konk
rét ötlet nélkül: valami olcsót 

szeretne venni, vagy meghatá
rozott ruhadarab (például egy 
télikabát vagy egy farmer) után 
jár. Az általunk megkérdezett 
vásárlók többsége azt mondta: 
ma már kevésbé engedheti meg 
magának a több ezer forintos 
ruhacikkeket, így inkább az 
10001500 forintos, leértékelt 
darabok között keresgél.

Az utóbbi években megnőtt a 
kereslet a használt ruhák iránt 
is. Egyre kevesebben zárkóz
nak el a turkálóktól, és szíve
sen vásárolnak másodkézből, 
hiszen így a legtöbb helyen 
szezontól függetlenül tartósan 
alacsony áron juthatnak hozzá 
ingekhez, csizmákhoz, kabá
tokhoz, kiegészítőkhöz, szinte 
kivétel nélkül mindenhez.

Az érdi bevásárlóközpontban 
több ruházati szaküzlet mun
katársaitól is érdeklődtünk, ám 
– titoktartásra hivatkozva – nem 
kívántak tájékoztatást adni az 
érdiek vásárlási szokásairól. 
A boltokat járva így kénytelenek 

voltunk saját tapasztalatokra 
hagyatkozni. Kiderült például, 
hogy a leértékelt áruk bizony 
nem fogynak a korábbi évekhez 
hasonló nagy mennyiségben, 
így a folyamatosan bővülő új 
kollekciók mellett még mindig 
helyet foglalnak a téli darabok. 
Ezeket a termékeket, amelyek 
végül nem találnak vevőre, 
hamarosan outletekbe szállít
ják, vagy raktáron tartják, egy 
év múlva pedig újra megpróbál
ják eladni.

A Pénzcentrum.hu úgy tudja, 
kora tavasszal kerül sor a 
mûszaki áruházláncok leértéke
léseire. Várhatóan egyes termék
csoportokat (például televízió
kat, mosógépeket) értékelnek 
le, illetve az áruházak akár tel
jes kínálatára is adhatnak majd 
kedvezményt – ilyenek lehetnek 
például az „áfamentes” napok, 
amikor a mûszaki cikkek szinte 
teljes választékát 27 százalékos 
kedvezménnyel kínálják.

 Kovács Renáta

Áfamentes napok várhatók

Leárazások és végkiárusítások 

február közepén
Utolsó leárazás, az akció a készlet erejéig tart – úton-
útfélen hatalmas feliratok hirdetik a téli kiárusítások 
kedvezményeit. Az üzletek változó mértékû akciókkal 
várják a vásárlókat: 20 százalékos kedvezménytõl 
egészen a 70 százalékos árlefaragásig. Sok boltban 
akár február végéig, március elejéig is elhúzódhat a 
leértékelési szezon.

Az érdi bevásárlóközpont parkolója a hét minden napján tele van
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Ha békát nem is, kígyót biztos kiáltottak azok az érdi gyerekek, akik ellá-
togattak a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban rendezett hüllõkiállításra. 
Legjobban a varánuszok, teknõsök, kaméleonok tetszettek a kicsiknek, no 
meg a törpenyulak. Az óvodai csoportok egymásnak adták a kilincset, a 
gyerekek pedig nevetve barátkoztak – persze az üvegen keresztül – a nem 
mindennapi állatokkal. Aki akart, vásárolhatott is – egyebek között törpe-
nyulat, amit meg is simogathattak a látogatók.

A magánkiállítás egyébként Siófokról érkezett – aki lemaradt róla, itt 
pótolhatja majd a nyáron.

Tekeredik a kígyó

Támogassa  
a közbiztonságot  

adója 1%-ával!
Érdi Városi  

Polgárőr Egyesület:  

64800035-10314184

Adószám: 18703117-1-13

Munkaszüneti napok
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal munkarendje a 2012. évi munkaszüneti 
napok körüli munkarendről szóló 39/2011. (X. 14.) NGM-rendelet alapján az alábbiak 
szerint alakul:

2012. március 15. (csütörtök) Munkaszüneti nap
2012. március 16. (péntek) Pihenőnap
2012. március 24. (szombat) Munkanap 8.00–12.00 óráig
Ügyfélfogadás az Okmányirodában Nincs
Ügyfélfogadás a Hivatalban Nincs

Dr. Ferencz Dóra
 jegyző

Felhívás
A Dr. Romics László Egészségügyi In-
tézmény tüdőgondozó részlegébe mun-
katársat keres OKJ-s végzettséggel, köz-
alkalmazotti besorolásba. Előnyt jelent 
pulmonológus-allergológus szakasszisz-
tensi területen szerzett gyakorlat. 

Érdeklődni lehet Bacsóné Szabó 
Julianna intézetvezető főnővérnél 
a 06-20-326-8863 telefonszámon.

Meghívó
Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szeretettel meghív minden érdeklődőt a 
2012. február 18án tartandó 

Hagyományőrző Sváb Báljára, 
amelyre a Szepes Gyula Mûvelődési Központban 

(2030 Érd, Alsó u. 9.) kerül sor 
19.00 órai kezdettel. 

A zenét az érdi Brüder Kapelle szolgáltatja, 
 további mûsorokkal és tombolával várják a résztvevőket.

Érdeklődni Eszes Máriánál lehet a 30/3364004 telefonszámon. 

Jelentkezési  felhívás
A    MARIANUM Általános Iskola felvételt hirdet a 2012/2013-as tanévben  induló első 
évfolyamára.

Az egyik osztály általános tanterv szerint angol nyelvet, a másik osztály német nemzeti-
ségi tanterv szerint emelt óraszámban német nyelvet tanul. 

Jelentkezés: 2012. február 20–21-én 14 és 17 óra között az iskolában.

Kérjük, a felvételi beszélgetésen a gyermekkel együtt mindkét szülő jelenjen meg. 

Az óvodai szakvéleményt és a születési anyakönyvi kivonatot is hozzák magukkal!

Szalma István igazgató

mozaik


