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A szerkesztõ jegyzete

dr. Aradszki András nyert Gól, nem gól
Pest megye 8. számú
egyéni választókerületé
ben (Diósd, Érd és Száz
halombatta) dr. Aradszki
András, a Fidesz–KDNP
jelöltje 25 794 szavazattal
a voksok 54,10 százalé
kát szerezte meg, így a
választás eredményes,
nincs szükség második
fordulóra.
Az Országos Választási Iroda
honlapján közzétett adatok
szerint második helyen Tóbiás

József (MSZP) végzett, 13 458
szavazattal (28,23 százalék),
míg Süle-Szigeti Gábor (Jobbik)

7741 vokssal 16,24 százalékot ért
el. Klimsa Arthúrra (TorgyánKisgazda-Koalíció) 686 szavazat
érkezett (1,44 százalék).
Akár a 8. sz. egyéni választókerületet, akár Érdet nézzük,
a szavazók részvételi aránya
magasabb volt a 64,37 százalékos országos átlagnál, illetve a
megyei 66,50 százalékosnál is: a
három települést magában foglaló egyéni választókerületben
az arra jogosultak 68,40 százaléka adta le voksát, Érden 67,74
százalék (városunkban 49 965
szavazópolgárból 33 844 élt e
jogával).
Mint dr. Szabolcs Máriától, Érd
megyei jogú város jegyzõjétõl,

az
Országgyûlési
Egyéni
Választókerületi Választási Iroda
(OEVI) vezetõjétõl megtudtuk,
a 8. sz. egyéni választókerületben rendben zajlott a voksolás.
Az igazolással szavazóknak
nem kellett órákat sorban állniuk, mint ahogy az más nagyvárosokban elõfordult, ugyanis
– mint dr. Szabolcs Mária hétfõn
elmondta – elõre gondoskodtak
két jegyzõkönyvvezetõrõl az igazolással szavazók számára kijelölt 3. számú szavazókörben.
A mozgóurnás voksolás is
rendben zajlott: a szociális otthon lakóihoz délelõtt, a házakhoz zömmel délután szállították
ki az urnákat. 
Á. K.

Az emberek a változás

mellett döntöttek április 11-én
Korszakváltás következik az
ország életében a Fidesz–KDNP
szövetség történelmi választási
gyõzelmével, és amikor feláll a
nemzeti ügyek kormánya, akkor
tudnia kell mindenkinek: a 2010.
április 11-i országgyûlési választási gyõzelemhez hozzájárultak
az érdi, diósdi és százhalombattai polgárok, akik szavazataikkal
támogatták a Fidesz–KDNP közös
jelöltjét és Magyarország legnagyobb pártját, a Fideszt – jelentette ki az Érdi Újságnak dr. Aradszki
András a választási eredmények
közzététele után.
A Pest megye 8. számú választókerületében 54,1 százalékos
eredménnyel, csaknem 26 000 szavazattal parlamenti mandátumot
szerzett dr. Aradszki András – aki
a Fidesz–KDNP közös jelöltjeként
mérettette meg magát – köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik bizal-

muk jeleként õt támogatták szavazataikkal, ugyanakkor elégedettségének adott hangot a választáson
való magas részvételért, mert ez
bizonyítja a legjobban, hogy ebben
a választókerületében is a változás
mellett döntöttek az emberek.
– Nehéz idõszak következik,
hiszen megannyi kérdés gyors
beavatkozást igényel, talpra kell
állítani a magyar gazdaságot,
amelyet szégyenteljes helyzetbe
hoztak a szocialisták és az õket
támogató politikai erõk, szerencsére a Fidesz–KDNP programja
megoldást nyújt a közös nemzeti
ügyekre – tette hozzá dr. Aradszki
András.
Az országgyûlési képviselõ
türelmet kért a választóktól, és
hangoztatta, elérhetõ lesz mindenki számára, és lelkiismeretesen
fogja képviselni nemcsak azoknak
az érdi, diósdi és százhalombattai

polgároknak az ügyét, akik rá szavaztak, hanem méltóképpen kiáll
majd a választókerület minden
polgára mellett.
– Én továbbra is számítok
választóim jóakaratára és segítségére, meghallgatom javaslataikat
és kéréseiket, erõmhöz képest
pedig igyekszem hallatni szavam
a térség gondjainak a megoldásáért – jelentette ki az immár
országgyûlési
képviselõnek
tekinthetõ politikus.
Dr. Aradszki András elmondása szerint nem a Fidesznek van
szüksége a kétharmadra, hanem
Magyarországnak van szüksége
minél magasabb legitimációjú
kormányra. A Fidesz már az elsõ
fordulóban megszerezte a kormányzáshoz szükséges abszolút
többséget (206 mandátum), de
a megkezdett úton a következõ
két hétben is mindent megtesz

Folyamatosan épül az új szakrendelő

Az elmúlt időszakban is a terveknek megfelelően zajlott az Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ építkezése. Mivel az
időjárás is kedvezőbbre fordult, ezért a kivitelezési munkálatok is intenzívebbé váltak.
Az elmúlt hetekben folytatódtak az új épület szerkezetépítési munkái. A kivitelező elvégezte a második emeleti zárófödém szerelését
és betonozását. Elkészültek a földszinti feltöltések, így megindulhatott a vasbeton alaplemezek szerelése is. Határidőre végeztek a Felső
utcai oldalon létesítendő portaépület alapozási földmunkáival, és megkezdődtek a konkrét alapozási munkák is. Az orvosi műszerekre kiírt
közbeszerzési eljárás folyamatban van.
A járóbetegközpont kialakítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2-2008-0003 számú pályázat keretében biztosított
1 320 167 360 forintos támogatásból valósul meg. A 2010 decemberében elkészülő beruházás során az intézmény egynapos sebészettel,
egy új mozgásszervi rehabilitációs nappali kórházzal bővül, megújul a kúraszerű ellátások infrastruktúrája és az orvosi eszközpark.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében a projekt során a Strukturális Alapok Programiroda jár el közreműködő szervezetként, a
kivitelezési munkákat pedig a Progress-B ’90 Zrt. végzi.

A mûemléki világnap programjai
a Magyar Földrajzi Múzeumban

2010. április 17. (szombat)
13–15 óra – Kézmûves foglalkozások (nemezelés,
jurtamakett-készítés – 200 Ft/fõ) és ingyenes lovaglási lehetõség
a Varázslatos Mongólia címû kiállításhoz kapcsolódóan
15 óra – Ingyenes tárlatvezetés a Magyar utazók,
földrajzi felfedezõk címû kiállításon
16 óra – Skorka Lajos: A Wimpffen-kúria építészeti
érdekességei címû elõadása
Ezen a hétvégén mindhárom állandó kiállításunk
ingyenesen látogatható
10 és 18 óra között.
Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum, 2030 Érd,
Budai út 4.
Tel./fax: 06 (23) 363-036  

Meghívó

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár
szeretettel meghívja önt és családját
2010. április 21-én (szerdán) 17 órára

N. Goller Ágota
Moszkváról – távol Moszkvától.
(Nyolc év az Arbaton...)
c. könyvének bemutatójára.

A könyvet bemutatja:
dr. Mayer Rita minisztériumi fõtanácsos,
a moszkvai Magyar Kulturális Intézet volt igazgatója.
Helyszín:
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
(Érd, Hivatalnok u. 14.)
www.csukalib.hu Tel.: + 36 23 365-470

annak érdekében, hogy minél jobban szerepeljenek állva maradt
jelöltjei.
– Örvendetes eredménynek
tartom, hogy a választási kampányban – kevés esetet leszámítva
– a képviselõjelöltek nem sértették meg az írott és iratlan erkölcsi
normákat, senki nem ejtett mély
sebeket. Reményeim szerint a
helyi és a nagypolitikában jártas
társaim is szívügyüknek tekintik majd a térség felemelkedését
– fogalmazott a politikus.
Dr. Aradszki András végezetül
sajnálkozását fejezte ki azért, mert
az Országos Választási Bizottság
tagjai megfosztották az embereket
az ünneplés lehetõségétõl, hiszen
a kampánycsend meghosszabbításával valóságos káoszt teremtettek, ami lejáratta a választási
bizottság tekintélyét.

Papp János
A napokban hallom a rádióból,
hogy nagy bajok vannak nálunk
a táplálkozás területén. Mi a baj?
Csak annyi, hogy a magunkhoz
vett ételek aránya, milyensége,
minősége, tápértéke nem megfelelő. Ez önmagában nem újdonság egyikünknek sem, hiszen évtizedek óta fennálló problémáról
van szó. Kiegészíti a témát társadalmunk szociális, mondjuk ki
bátran, leromlott állapota. Új fogalommal, a gyermekszegénységgel
is meg kellett ismerkednünk az
utóbbi időben. Hazánkban az
éhező, az alultáplált gyermekek
számát kétszázezerre becsülik. És
itt ne is részletezzük azokat a gazdasági nehézségeket, amelyek a
hozzávetőlegesen egymillió munkanélküli létével kapcsolatban
folyamatosan felmerülnek.
A harmincas évek derekán
nagy szenzáció volt, amikor
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjat
kapott. Miért is kapta? Azért,
mert kimutatta, hogy a paprikában C-vitamin van! Divatba jöttek hát a vitaminok. Az egyik
napilap vasárnapi mellékletében
olvastam akkoriban, hogy közel
az idő, amikor éhező ember nem
lesz már köztünk egy szál sem!
Az ipar tömegesen gyártja majd a
viszonylag olcsó vitamin-kapszulákat. Ezekből naponta néhányat
vízzel lenyelünk, és jóllakunk!
Így lelkesedett a cikk írója. Ha
jól emlékszem, az MTA táplálkozás-tudományi intézetvezetőjének kellett nyilatkoznia, hogy
szétoszlassa ezt a badarságot.
Kellemetlen volt neki bizonygatnia, hogy az ember gyomrának az
emésztéshez, sőt az életben maradáshoz bizonyos táperőt hordozó

A rendszerváltozás – -módosítás,
-átalakítás – éveiben, tehát úgy
jó két évtizede szerencsém volt
egy központi napilapnál dolgozni. Kalandos, vitákkal, közéleti
ütközetekkel tarkított idõszak
volt; naponta több alkalommal
is össze kellett ülni, megbeszélni
a fejleményeket, azok megfelelõ
megjelenítését az újságban. Régi
és új pártok, személyiségek bukkantak fel, korábban nyilvánossághoz nem jutó elméletek, ideo
lógiai irányok, szándékok kértek maguknak teret – mindezek
kezelésérõl, az olvasó számára
történõ korrekt bemutatásukról
kellett ezeken a szerkesztõségi
megbeszéléseken dönteni. Egyik
ilyen alkalommal, amikor ugyancsak dúlt az elvek, nézetek közötti
csata, összefüggések, sejtések és
következtetések felvonultatása,
az egyes történések kül- és belpolitikai, gazdasági, kulturális,
sõt sportbeli kihatásának értékelése, egyszer csak megszólalt egy
addig hallgatásba burkolódzó
kolléga. Rovatvezetõ volt, talán
minden idõk legjobb magyar
sportújságírója. Középkorú, vagy
annál idõsebb olvasók még emlékezhetnek is rá, Zsolt Róbertnek
hívták. Csak ennyit mondott:
gyerekek, ne bonyolítsuk a helyzetet, bonyolult az magától is.
Egyszerûsítsünk, azt nézzük
meg, mint a meccsen; gól, vagy
nem gól. Aztán tegyük a dolgunkat. Mondanom sem kell, a
rövid mondat gyorsan szállóigévé nemesült a szerkesztõségben.
Attól kezdve, ha valaki hozzákezdett valamiféle komplikált helyzetmagyarázathoz, összefüggésrendszer felvázolásához, mindig
akadt, aki szelíd mosollyal elcsitította: foglald össze röviden; gól,
vagy nem gól.
A helyzet ma sem egyszerû.
Azt sem könnyû megállapítani
egy-egy adatról, információról, hogy „gól, vagy nem gól”,
azaz: valóban konkrét, értékes

Segítség
ballasztanyagokra is szüksége
van. A gyomrot legalább naponta
egyszer meg kell tölteni!
Lám, ma is ez a probléma. De
hol a segítség? A családi házzal
és egy kis földdel – amit teleknek, kertnek mondunk – rendelkezők remélhetnek segítséget.
A megoldás több ezer éves, én
semmi újjal nem szolgálhatok. Csak éppen elmondom,
hogy a zöldségfélékről van szó.
A témához tartozik az ezerszer hallott és jól bevált közmondás is, miszerint: „Segíts
magadon, az Isten is megsegít!”
A közmondáshoz egy kis anyagi
befektetés is szükséges, amelyet néhány kéziszerszám képvisel. Legszükségesebbek: ásó,
kapa, gereblye. Ha mindhárom
birtokában vagyunk, a telekből, kertből felásva és apróra
elmunkálva néhány négyzetméternyi földet elvetjük, ültetjük a
kiválasztott zöldségek magvait.
A továbbiakban a jó gazda gondosságával gyomláljuk, öntözzük, a friss termést pedig élvezettel felhasználjuk.
Nemrégiben beszélgettem
a századik évét betöltött, hat
évtizede megismert, s azóta is
jó barátomnak nevezett Búza
Barna szobrászmûvészünkkel.
Elégedetten hallgattam, amint
terveiről beszélt. Amikor ételei
felől faggattam, örömmel nyugtáztam, hogy ösztönösen szereti a zöldségféléket, a salátákat
és azt, hogy elvétve eszik húst.
Ennek is köszönhető talán – tette

eredményrõl van szó, vagy csak
látszatsikerrõl, valójában pedig
a csatár alaposan mellélõtt.
Célszerû tehát a tényeknél
maradni. Igaz, mostanában
a média tele van „megmondó
emberekkel”, alkalmi jósokkal,
akik hol saját nézeteiket, közösségüket, pártjukat igyekeznek
olykor az elért eredményekkel
szemben kedvezõ színben feltüntetni, hol pedig egyszerûen riogatnak, „csúnya jövõ” érkezését
jövendölve. Az Érdi Újság eddig
sem agitált semmilyen irányban,
most sem tesszük, a választási
küzdelmek egy tényezõjét azonban nem hagyhattuk korábban
sem, és most sem figyelmen
kívül. Azt írásainkban – vállalva
az egyoldalúság vádját is – rendre egyértelmûvé tettük: a demokrácia lehetõségeivel élni kell. Az
állampolgár személyes sorsának
alakításában is úgy vehet részt,
ha elmegy szavazni, azaz biztattuk az olvasókat, hogy minél
többen járuljanak az urnákhoz.
Így természetesen sikernek tartjuk, hogy – mint jelen újságoldal
szomszédos írásából is kitûnik
– az érdiek részvételi aránya az
egyéni választókerületi adatokat tekintve az országosnál és a
megyeinél is nagyobb volt. Ez jó
dolog, ha úgy tetszik, gól. Hogy
a listás eredmények hogyan alakultak, milyen százalékokat értek
el a pártok a megyei vagy az
országos arányokhoz képest, azt
nyilván a pártok szakértõi majd
elemzik, és levonják az adatokból
a megfelelõ következtetéseket.
Ez azért is fontos, mert nemsokára újabb kampánynak nézhetünk elébe: néhány hónap múlva
kezdõdnek az önkormányzati
választások.
A meccs folytatódik.

hozzá –, hogy jó az emésztése, nagy a munkakedve és optimistán néz a jövőbe. Száz év?
– kérdezte vissza. – Sok, valóban sok, de az ember terveinek
végrehajtásához nagyon kevés.
Biztatásul elmondtam neki, hogy
dédnagynéném 102 éves volt,
amikor 19 évesen nála vendégeskedtem. Õ sütött-főzött rám és az
általa „nyamvadtnak” nevezett
83 éves lányára. Irma néném
szoktatott rá a fokhagyma és az
aludttej rendszeres fogyasztására, mondván, hogy a fokhagyma szabályozza a vérnyomást,
tisztán tartja és rugalmassá teszi
az ereket, erősíti az immunrendszert. Amikor csalánkiütést
kaptam, készített egy zsíros
kenyeret, és sárgarépa-reszeléket
tett rá. Rám parancsolt, hogy
egyem meg. Képzeljék: néhány
óra múlva egyetlen kiütést sem
lehetett látni bőrömön. A „titok”
egyszerû. A sárgarépában sok az
A-vitamin, amely a bőr háztartásáért felelős és a zsír jelenlétében
tárul fel, majd fejti ki hatását.
Ma, április nyolcadikán, mikor e
sorokat írom, kertünkben már tíz
centi magasan sorjáznak a tavaly
ősszel földbe tett fokhagymák.
Feleségem tervei szerint az idén is
sorra konyhára kerül a friss piros
és fehér, majd a fekete retek, lesz
egész évre való sárgarépa, cékla,
karalábé, káposzta, paprikából és
paradicsomból többfajta, lila- és
vöröshagyma, fejteni való zöld- és
szárazbab, főzőtök és csemegekukorica. Mindez nagy segítség,
különösen ott, ahol szeretik tudni,
hogy hol, hogyan, miként terem
mindaz, ami a konyhára kerül.
 
Bíró András

