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Az ember nem is hinné, hogy 
a technikai, politikai, társadal‑
mi átalakulások következtében 
menyire megváltoznak a hasz‑
nálati tárgyak, eszközök felada‑
tai. Közülük nem egy háttérbe 
szorul vagy éppen megszűnik, 
és más lép a helyébe. Például 
a múlt század ötvenes, hatva‑
nas éveitől kezdve elárvultak, 
majd megszűntek lakásainkban 
az ebédlőasztalok. A lakótelepek 
építésével pedig teljesen kiikta‑
tódtak. Amikor négy és fél évti‑
zeddel ezelőtt nagyméretű bér‑
lakásunkat feladva, lakótelepi 
szövetkezeti lakásba költöztünk, 
fel kellett számolnunk a század 
elejéről ránk maradt nagykreden‑
cet (tálalót), a nagyméretű, tíz‑
személyes ebédlőasztalt, mivel az 
új lakásban az asztalnak helyet, 
a nagykredencnek falsíkot nem 
találtunk. (Sőt, a hagyományos 
hálószobai ágyunk a helyszűke 
miatt két rekamiévá alakult.)

Az ebédlőasztal megszűnésé‑
nek, nem csupán a „nagyszoba” 
kis mérete volt az oka. Sokkal 
inkább az, hogy hiányoztak 
azok a személyek, akik déli vagy 
vacsoraidőben körülülték volna. 
A nők tömeges munkába állítása 
az „El a főzőkanáltól!” mozgalom 
jegyében az édesanyákat, majd 
a lányokat is kiemelte a család‑
ból. Az iskolába járó gyermekek 
részére pedig helyben főzték 
vagy tömegkonyháról hozták az 
iskolába az ebédet. Mindezekkel 
a változásokkal megkezdődött a 
családok felbomlása. De hát ezek 
a változások okozták volna azt a 
bajt, hogy a családok szövedékén 
felszakadtak a fércek?

Gondoljuk csak át a családi 

nagyasztal szerepét. Látszólag 
elhanyagolgató bútordarab. 
A reggelit, ebédet, vacsorát 
másutt is elfogyaszthatják külön, 
egymástól függetlenül a dolgozó 
szülők meg az óvodába, iskolába 
járó gyermekek. Igen, igaz – lát‑
szólag. Ettől még nem kellene fel‑
szakadoznia annak az erős szálú 
fércnek, amelynek a „holtomig‑
lan, holtodiglan” esküszöveg az 
anyaga. Egy családot azonban (és 
minden két egyénből álló közös‑
séget) a közös élmények gyakori, 
naponta megismétlődő kicserélé‑
se tart össze. 

Iskolába járó, nyolcéves déd‑
unokámtól kérdem: „Amikor 
délben a nagy asztalnál össze‑
ültök ebédelni, édesapátok szo‑
kott‑e mesélni külföldi útjairól?” 
Orsolya értetlenül nézett vissza 
rám. „Nálunk nincs nagy asz‑
tal, csak egy kicsi a konyhában, 
aztán apu is, anyu is külön ebé‑
del, mi meg az iskolában, Bogi 
pedig az óvodában.” Itt aztán, 
én tűnődtem el: „De hát édes‑
apátokkal csak beszélgettek, 
nem?” Orsi erre felélénkült: „Ami 
az apuval történik, azt anyutól 
tudjuk. Képzeld dédapa, a múlt‑
kor Argentínában megtámadták 
egy tengerparti strandon vagy 
öten, és késsel fenyegették, ha 
nem adja nekik az óráját és a 
mobilját, megölik! Az egyik srác 
végig is húzta karján a kést.” (Ez 
valóban megtörtént unokámmal, 
aki tv‑operatőrként járja a vilá‑
got. Jelenleg a munkanélküliség‑

ről készít filmet egy tv‑világcég 
megbízásából.) Azt a kérdésemet 
pedig, hogy mikor ebédelt együtt 
a család, nehezen értette meg. 
„Együtt? Mi csak egyszer ebédel‑
tünk így egy vendéglőben, ami‑
kor apu szabadságot vett ki, de 
az csuda jó volt! Egész nap együtt 
voltunk, és sokat beszélgettünk.”

Íme, gondoltam magamban, 
helyben vagyunk! Dédunokámnak 
a családi együttlétek, a közös 
beszélgetések hiányoznak. Annak 
a régi, családi ebédlőasztalnak a 
hiánya és vele együtt az életforma 
elvesztése a bajok tárgyias forrása. 
Hálásan gondolok vissza szüleim‑
re, akik gondosan ügyeltek a közös 
családi étkezések létére. Apa, anya 
és mi, hárman gyerekek mindig 
együtt reggeliztünk, ebédeltünk, 
vacsoráztunk. Ezzel a hálaérzettel 
együtt, még a „kispolgári” jelző kri‑
tikáját is vállalom. Mert túl a soka‑
dik évemen, világosan látom és 
érzékelem, hogy milyen hatalmas 
és erős erkölcsi‑etikai tartalommal 
töltekezhettünk és töltekeztünk is 
a közös beszélgetéseken. Ebből a 
„munícióból” az ember haláláig 
meríthet.

Asztal, asztalfő, asztali áldás, 
asztali fohász, manapság kezde‑
nek ismeretlen fogalommá válni. 
De van‑e más valami, ami ezek 
helyére áll? Úgy látom, hogy 
semmi sem pótolja ezeket, és 
ezért is hullnak szét a családok. 
Majd ha tömegesen épülnek az 
emberi léptékű házak, lakások, 
ahol a nagy szobában helyet kap 
a közös étkezések asztala és azt a 
népes család rendszeresen körül 
is tudja üli, akkor remélhetjük, 
hogy ismét megkapaszkodunk.

  Bíró András

Asztal

Még egy írás, sokadik a sorban, 
ami arról szól, hogy a kerék‑
pározás egészséges testmozgás, 
környezetbarát közlekedés, tehát 
hasznos dolog, mégis sok a nehéz‑
ség, kevés a kerékpárút, drága a 
jó bicikli, nincs megfelelő infrast‑
ruktúra, kicsi a támogatottság, az 
elismertség. Nagyjából így szok‑
tak megfogalmazódni a kerékpá‑
rozásról szóló cikkek, méltatá‑
sok, végül többnyire hozzáfűzve, 
hogy figyeljünk, vigyázzunk job‑
ban a biciklisekre. Feltehetően 
most is többen erre gondolnak 
a cím olvastán, de nem egészen 
erről van szó. 

Két keréken ugyanis nemcsak 
a biciklisek, hanem a motorosok 
is közlekednek, ily módon hozva 
létre egy sajátos közúti kultú‑
rát. Ez a „kétkerekű közlekedés” 
többé‑kevésbé leképezi az egész 
jelenlegi társadalmi környezetet. 
Megtalálhatók benne a másutt 
is meglévő ellentétek: szelídség 
és agresszivitás, szerény anyagi 
helyzet és hivalkodó gazdagság, a 
szabályok gondos betartása és az 
előírások nagyvonalú figyelmen 
kívül hagyása – szóval minden 
úgy működik, mint az élet egyéb 
területein a mai Magyarországon. 
Még a szabályalkotás is hason‑
ló színvonalú és átgondoltságú, 
mint másutt. Létrehoztak már 
úgy felfestett kerékpárutat, hogy 
az átlós irányban átvezet zebrá‑
val jelölt gyalogos átkelőhelyen, 
meg úgy is, hogy hosszában 
kettéosztottak egy vonallal egy 
amúgy is keskeny járdát. Ezekkel 
a módszerekkel gyakran sikerül 
egymásra uszítani a közlekedés 
két legbékésebbnek mondható 
csoportját, a kerékpárosokat és a 
gyalogosokat – de ez még a bajok 
kisebb hányada. 

A gondok többsége a veszélyez‑
tetésből származik, és ez minden 
oldalról érkezhet. Mondhatjuk 
persze, hogy általánosságban a 
közmorál, ezen belül a közleke‑
dési morál sem hibátlan, de itt 

életek forognak veszélyben. Itt is 
vannak természetesen szabályok‑
hoz igazodó viselkedésformák: út 
szélén szépen, egymás mögött 
kerekező kiránduló társaságok, 
családok vagy éppen munkába 
közlekedők, előírásszerűen – pél‑
dául lámpával – felszerelt bicikli‑
vel. Látni lehet sáv közepén nyu‑
godtan haladó, irányjelzőt hasz‑
náló motorosokat és kétkerekű‑
ekre figyelő, udvarias autósokat 
is, de mindennek az ellenkezőjét 
is. Erről pedig azért érdemes szót 
ejteni, mert a veszélyeztetés való‑
ban minden oldalú. Ráadásul a 
gyengébbnek mondható fél, tehát 
a kétkerekűvel közlekedő nem‑
csak magát veszélyezteti. Olykor 
szétesés szélén álló roncsbicikli‑
vel merészkednek ki a közútra, 
de nem ritka a jogosítvány nélkü‑
li motoros rodeózás vagy a sávok 
között cikázó sem. Közlekedési 
közhely, hogy karambolnál min‑
dig a kerékpáros és a motoros 
„repül”, ő sérül meg, és ez igaz 
is. Egyre több azonban az olyan 
baleset, amelyben az autós igye‑
kezett elkerülni, hogy a szabály‑
talanul előző motorost vagy a 
váratlanul eléhajtó kerékpárost 
elgázolja, és ezért következett 
be ütközés. Vagyis: nemcsak 
autós lehet agresszív, erőszakos, 
hanem a „gyengébb fél”, a bicik‑
lis és a motoros is. 

Legyinthetünk persze mind‑
erre, mondván valami ilyesmit, 
hogy „ilyen az élet”, miért pont a 
közutakon lenne másképp, csak‑
hogy az utcasarki oszlopokon, az 
országúti sávkorlátokon, a keríté‑
seken egyre több a kis koszorú, 
a néhány szál virág. Ezek láttán 
okkal ébredhetnek indulatok is, 
csak az a fontos, hogy az ne irá‑
nyuljon a kerékpárosok, a moto‑
rosok, vagy éppen az autósok 
ellen. Hanem értük. 

A szerkesztõ jegyzete

Két keréken

Lapunk munkatársa a helyszí‑
nen tájékozódott.

– Javult az általunk vezetett 
üzlet ellátása, rendszeresen kap‑
juk a friss termékeket, áraink‑
kal pedig felvesszük a versenyt 
akármelyik üzlettel – kaptuk 
a tájékoztatást Nagyné Farkas 
Erzsébettől, a Bajcsy‑Zsilinszky 
úti üzlet tulajdonosától.

Elmondása szerint az üzlet‑
nyitás után sokan voltak kíván‑
csiak a beharangozott magyar 
termékek minőségére, és a 
vásárlók nem is csalódtak, szá‑
mosan visszatérő vásárlóként 

szerzik be a különböző porté‑
kákat.

– Természetesen nem min‑
denki látja egyformán a dol‑
gokat, különböző álláspon‑
tok fogalmazódnak meg, de 
elmondhatom, sok vásárlónk 
véleménye szerint rendet kell 
rakni az emberek gondolko‑
dásában is. A vásárlóink fogal‑
maztak úgy, hogy az általunk 
kínált termékeket nem szabad 
összehasonlítani a nagy áru‑
házláncok kínálatában szereplő 
árukkal. A mi árainkban benne 
foglaltatik a magyar gazdák 
verejtéke, és a termékek kiváló 
minősége, ez pedig óriási előnyt 
jelent a nagyáruházak olcsóbb 
termékeivel szemben – mondta 
a tulajdonos.

Nagyné Farkas Erzsébet meg‑
elégedéssel jelentette ki, hogy 
üzletében egyre bővűl a kínálat, 
és a vevők örülnek a magyar 
szürkemarhából és mangalicá‑
ból készült termékeknek, de 
más az íze a baromfinak és a 
baromfiból készült termékek‑
nek is.

– Közvetlenül a termelőtől 
érkezik az áru, és ez mindenki 
szerint nagyon előnyös. Most 
kezdtük árusítani az érdi terme‑
lők által szállított őszibarackot, 
amihez elérhető áron juthatnak 
hozzá a vásárlók, és ugyancsak 

olcsó áron kínálunk lángolt kol‑
bászt, májast, zöldséget – tette 
hozzá az üzletvezető.

Nagyné Farkas Erzsébet 
elmondása szerint sokan csak 
az olcsó árut keresik, nem 
törődnek a minőséggel, és ilyen 
esetekben az is közömbös, hogy 
marokkói zöldpaprikát esznek, 
vagy hazait…

Jánni Jánosné a lányával 
vezeti a Budafoki úton megnyílt 
üzletet. Ottjártunkkor éppen 
érkezett a friss zöldség és gyü‑
mölcs, az emberek keresték a 
Varga‑pékség termékeit.

– Határozottan állítom, amió‑
ta csatlakoztunk a Magosz által 
üzemeltetett szociális boltháló‑
zathoz, megnőtt az üzletünk for‑
galma. Kiváló minőségű húské‑
szítményeket kínálunk jó áron, 
és azt vettük észre, megnőtt a 
magyar termékek iránti keres‑
let. Nekünk a Tesco, a Penny 
Market és az Aldi vásárlóival 
kell versenyezni, de eddig álltuk 

a sarat – közölte az üzletvezető.
Jánni Jánosné is elmondta, 

hogy kívánatos lenne minden 
rendelkezésre álló eszközzel 
tudatosítani a vásárlókban, 
hogy előnyben kellene részesí‑
teni a magyar termékeket.

Az egyik érdi vásárló, Nagy 
József szerint a szociális bolt‑
hálózat létrehozása több szem‑
pontból előnyös, például azért 
is, mert – véleménye szerint 
– most már van piaca a meg‑
termelt, jó minőségű magyar 
termékeknek. 

– Jól emlékszem, amikor a 
közelmúltban a zöldség–gyü‑
mölcs‑ágazatban és a tejágazat‑
ban már olyan mértékű érté‑
kesítési gondok jelentkeztek, 
amelyek gazda‑demonstráció‑
kat eredményeztek. Ez a fajta 
kereskedelem egyidejűleg segít‑
het a fogyasztóknak, a vevők‑
nek meg a gazdáknak is – tette 
hozzá Nagy József.

 Papp János

Bõvülõ kínálat a magyar 
áruk érdi boltjaiban
A közelmúltban két boltot avattak Érden a Magosz 
égisze alatt, amelyekben a magyar kistermelõk áruit 
kínálják a vásárlóknak. A Budafoki út 9/A és a Bajcsy-
Zsilinszky út 70. alatt nyílt úgynevezett „szociális bol-
tok” minden jel szerint elnyerték a vásárlók tetszését; 
egyre többen keresik a magyar szürkemarhából és 
mangalicából készült hústermékeket, a friss háztáji 
tejtermékeket, valamint a kiváló minõségû friss zöld-
séget és gyümölcsöt. 

Nagyné Farkas Erzsébet: Sokat 
számít, hogy idõben kapjuk a friss 
termékeket

Jánni Jánosné: Kiváló minõségû húskészítményeket kínálunk

Tájékoztató

112  http://ec.europa.eu/112

Napjainkban egyre több európai keres fel más uniós 
országokat üzleti céllal vagy turistaként; emberek 
milliói kerülhetnek rendkívüli helyzetbe.
A 112‑es telefonszámot tárcsázva az Európai Unió 
valamennyi tagországából 
mind vezetékes, mind mobiltelefonról ingyenesen 
lehet a segélyszolgálatokat hívni.
Hívja a 112-t,
– ha segélyszolgálathoz kell fordulnia,
– az Európai Unió bármelyik tagállamában, 
– vezetékes, nyilvános vagy mobiltelefonról, 
díjmentesen.
Mikor hívja a 112-t?
Tárcsázza a 112‑t, ha a mentők, a tűzoltók vagy a 
rendőrség segítségére van szüksége, így például akkor, 
ha 
– súlyos közúti baleset résztvevője vagy szemtanúja,
– égő épületet lát, betörést észlel.

Ne tegye le a telefont, ha rájön, hogy tévedésből hívta 
a 112‑t!
Mondja el a diszpécsernek, hogy minden rendben. 
Ellenkező esetben a szám azonosítása révén a központ 
segítséget küld a helyszínre.

Testmozgásra  
és segítésre 
jelentkezõket várnak
A Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület a 
közeljövőben lehetőséget nyújt az érdi és a város kör‑
nyékén lakó, fogyatékossággal élők aktív sportolására.

Egyesületünk a kerekesszékes sporttevékenységet ter‑
vezi beindítani. Azért választottuk ezt a sportágat, mert 
ebben korhatárra és nemre való tekintet nélkül a legtöbb 
sérült ember – nem csak mozgássérültek – részt vehet, 
hiszen itt egyszerűen csak a mozgás, a csapatban való 
aktív részvétel öröme számít.

Ezzel együtt természetesen azt is célul tűztük ki, hogy 
a kedvtelésből kosárlabdázók közül idővel egy verseny‑
ző csapat alakuljon. 

Az első lépés már megtörtént: pályázati pénzből ter‑
met tudunk bérelni az edzésekhez. Így szakemberek 
segítségével elkezdhetjük a kondicionáló edzéseket. 
Ezeket a „tornaórákat” természetesen bárki látogathatja, 
az is, aki nem akar a kosárszékbe beülni, de szívesen 
mozogna más módon.

Egyelőre nem rendelkezünk még a játék elsajátításá‑
hoz szükséges, úgynevezett „aktív” kerekesszékekkel, 
de az elméleti tudás és a minimális kondíció megszer‑
zéséig szeretnénk beszerezni ezeket az eszközöket is. 
(Később a versenyszerű sport elindításához speciális 
versenyszékekre is szükségünk lesz.)

Ezúton is kérünk mindenkit, hogy aki fel tudja aján‑
lani a feleslegessé vált „aktív” kerekesszékét, vagy az 
ismeretségi körében tud olyanról, aki erre a célra átadna 
az egyesületnek kerekesszéket, jelentkezzen egyesüle‑
tünkben.

Sportolásra és segítésre egyaránt várjuk a jelentke‑
zőket.

Telefonszám: 06‑20/984‑3101, vagy személyesen az 
irodában (Alsó u. 5.)

Az augusztus 20-i állami ünnep miatti 
munkarend változás
Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Polgármesteri 
Hivatal munkarendje a 2009. évi munkaszüneti napok 
körüli  munkarendről  szóló  16/2008.  (IX.  26.)  SZMM 
rendelet  alapján  az  augusztus  20‑ai  állami  ünnepnap 
körül az alábbiak szerint alakul: 

2009. augusztus 21. (péntek)  Pihenőnap

2009. augusztus 28. (péntek)   Munkanap 8‑16.30
  Ügyfélfogadás nincs

Okmányiroda ügyfélfogadás:   8‑15.00


