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Sok minden történik a városban 
mostanában. A hőmérséklet e 
sorok írása közben is harminc 
fok körül jár, de nyoma sincs az 
úgynevezett uborkaszezonnak: 
egymást követik az érdekes és 
fontos történések. Mielőtt bárki 
holmi hurrá-optimizmussal 
telített lelkendezésre gondolna, 
gyorsan ideírom: nem a néhány 
évtizeddel korábban megszo-
kott győzelmi jelentésekről van 
szó – az akkor egy másfajta 
„nyilvánosság”, ezen belül 
másfajta sajtó eszköze volt. 
Itt egyebek mellett – például 
– közgyűlési vitáról van szó. 
Érvek és ellenérvek egymásnak 
feszüléséről, amelyek eredmé-
nyeként kialakul egy többségi 
szándék. Hogy ez menyiben jó 
hír és mennyiben rossz, azt 
nem a beszámoló írójának kell 
eldönteni, nem az ő felelőssége 
– az viszont feltétlenül hasz-
nos, hogy van vita, és arról 
be lehet számolni. És ha már 
felelősségről van szó: bizony, 
felelősségteljes vállalkozás pél-
dául az úgynevezett szociális 
boltok megnyitása is, hiszen 
a lakosság ily módon ígéretet 
kap arra, hogy jó minőségű 
és kedvező árú termékekhez 
jut ezután, legalábbis ebben 
a két üzletben. A részletekre 
is érzékeny olvasó feltehetően 
észrevette, hogy a beszámoló 
készítője – noha örvendezhetett 
volna – ezúttal sem parttalan 
ünneplésre törekedett, hanem 
tárgyszerűen közölte a ténye-
ket, kiemelten az árakat. 

A hét fő híre pedig minden-
képp a csatornaberuházáshoz 
kapcsolódik. A tényeket bárki 
megnézheti, elolvashatja, akit 
érdekel, a kormánydöntéstől 
a szakmai részletekig – amire 
azonban különösen érdemes 
figyelni, az a háttér. Az a közeg, 
azok az állampolgárok, város-
lakók, akiket mindez közvetle-
nül érint, hiszen ők a legfonto-
sabbak. Az „úgyse lesz ebből 

semmi” vélekedések elhalkul-
tak, a konkrét érdeklődés fel-
erősödött. Ezért is szüksége-
sek újabb és újabb lakossági 
fórumok, ezért lényeges, hogy 
mihamarabb látható történé-
sekre, például helyszíni felmé-
résekre kerüljön sor. És persze 
az sem elhanyagolható, hogy 
minden érintett pontosan tudja, 
forintra-fillérre, hogy mikor, 
mire fordítódtak a befizetései.

Igen, pénzről is szó van, akar-
va-akaratlan előkerül, beszél-
jünk bármiről is, fiatalok sporto-
lásáról vagy százéves városlakó 
nyugdíjáról, útépítésről vagy 
nyári napköziről. Nem az anya-
giak szándékos előtérbe helyezé-
se ez, hanem a helyzet tudomá-
sulvétele. Tekinthetjük akár ez 
utóbbi példát, a nyári napközit: 
természetesen fontos a gyerek, 
az egészséges fejlődése, a meg-
nyugtató környezet, a hasznos 
nyári időtöltés megszervezése, 
csak hát ez mind pénzbe kerül, 
még akkor is, ha tudjuk, hogy 
a gyerekszeretet nem „forinto-
sítható”. Lehet ezen keseregni, 
szitkozódni, és lehet ünnepelni 
is, hogy „ezt a kérdést is meg-
oldottuk”. Lehet, csak ezek így 
nem hírek, az állampolgárt ez 
nyilvánvalóan nem érdekli. Az 
már feltehetően inkább, hogy 
hova, milyen feltételek mellett, 
mikor – és hát igen, mennyiért 
helyezhetik el a dolgozó szülők 
így nyáridőben a gyerekeket.

Ugyanígy végigmehetnénk az 
utóbbi időszak többi történésé-
nek, információjának értékelé-
sén is. Jó hír, rossz hír? Nem 
hiszem, hogy osztályoznunk, 
„felcímkézni” kellene az infor-
mációkat. Közzé tenni konk-
rétan, tárgyszerűen a valódi 
hírekre nyitott, városát szerető 
polgárok számára – azt igen.

A szerkesztõ jegyzete

Jó hír, rossz hír

A biztonság érzete az egyik leg-
fontosabb emberi tulajdonság. 
Köznapi értelemben: ha az ember 
sehol, semmilyen körülmények 
között nem fél. Amikor az ember 
a gyéren világított utcán, vagy 
ligeten félelem nélkül gyalogo-
san haza mer menni a késő esti 
órákban. A közbiztonság fogalma 
pedig azt jelenti, amikor ez a 
félelemmentes egyéni vagy tár-
sas közlekedés általánossá, meg-
szokottá, természetessé válik. 
Svédország déli kikötővárosá-
ban, Trelleborgban feleségemmel 
éltem át ezt a „hihetetlen” álla-
potot. Szállásunkon a házinéni-
től lakáskulcsot kértünk, hogy 
ha késő este jönnénk haza, ne 
zavarjuk. Negyven éve, hogy áll 
ez a ház, de lakáskulcs, soha 
nem volt hozzá – világosított föl 
szállásadónk. Itt mindig nyitva 
van minden ajtó. Akkor vettük 
észre, a házaknak kerítése sincs, 
csupán egy alacsony sövény jelzi 
a telekhatárokat. Lopásnak, rab-
lásnak, betörésnek évtizedek óta 
hírét sem hallották errefelé.

Érd város közbiztonsági álla-
potának helyzetfelmérése nem 
az én tisztem, sokkal inkább 
Kozma Károly rendőrkapitányé. 
Én csak sajnálattal értesíthetem a 
betörőjelölteket: az összes éksze-
rünktől évekkel ezelőtt megsza-
badított egy társuk. Sem ő, sem 
pedig félmilliós zsákmánya nem 
került elő. Ennek ellenére Érden 
nem rosszabb a közbiztonság 
mint másutt, mégis javítanunk 
kell rajta. Köztudott, nincs ele-
gendő rendőr Magyarországon, 
így Érden is elkelne belőlük 
még néhány. Már a rendszervál-
tás idején gondok voltak ezzel. 

A közbiztonság javítására alakult 
meg akkoriban városunkban a 
polgárőrség.

Az Érdi Újság akkori főszerkesz-
tőjeként foglalkozni kívántam e 
fontos témával, ezért az újság 
első számában (1991. január 15.) 
közöltem dr. Urbán László iroda-
lomtörténész írását, „Polgárőrség 
Érden” címmel. Ő  már sokkal 
előtte kezdte társaival szervezni 
az őrséget. Mint vezetőségi tag 
szellemi irányítója is volt e moz-
galomnak. Még az MDF-ből is 
kilépett, hogy elkerülje a poli-
tikai elfogultság vádjait. Rövid 
idézet írásának bevezetőjéből: 
„A reméltnél is nagyobb létszám-
mal megalakult városunkban a 
Polgárőrség és máris megkezdte 
munkáját. Kellemetlen meglepe-
tés érheti az érdi éjszakák »lovag-
jait«, mindazokat, akik lopásból, 
rablásból, víkendházak feltörésé-
ből próbálnak könnyen szerzett 
jövedelemhez jutni. Ők bizony 
könnyen belefuthatnak az Érdi 
Polgárőrség őrjáratába, amely 
szervezet célul tűzte maga elé a 
vagyonbiztonságot és a polgári 
személyek védelmét.”

A  kéthasábos cikk szerzője 
hangsúlyozta, hogy a Polgárőrség 
alapvetően különbözik a koráb-
ban kezdeményezett önkéntes 
rendőrök mozgalmától, mivel ez 
utóbbinak nincs és sohasem volt 
szervezete. Az Érdi Újságnak, 
mint városunk akkori új, kétheti 
lapjának hírét e cikkel kapcsolat-
ban népszerűsítette a neves publi-
cista, Bajor Nagy Ernő. A Kossuth-
adóban rendszeresen megszólaló 

újságírónak ugyanis elküldtem 
lapunkat. Szeme megakadt ezen 
a fontos közleményen és bizony-
gatta, hogy az ország más városai-
ban, településein is elkelne egy 
ilyen, vagyont és a polgárokat 
védelmező Polgárőrség, amely 
már Érden dolgozik.

Az önkéntes, lelkes polgárőrök 
azonban, csaknem húsz évig nél-
külözték azt a házat, ahonnan 
munkájukat irányíthatják, ahová 
a segélykérések is befuthatnak. 
Székházuk avatásának híréről 
már az érdi tévéből is értesül-
tem, a múlt heti Érdi Újság pedig 
beszámolót is közölt a Duna utcá-
ban otthont kapott Polgárőrség 
központjának felavatásáról. Ami 
nekem ebben nagyon tetszik, az 
az, hogy a helyi, városi rendőr-
kapitánysággal összefogódzva, a 
rendőrség munkáját is segítve dol-
goznak. Hogy miért? Mert mun-
kájuk így hatékonyabb, eredmé-
nyesebb lehet. A Polgárőrségnek 
azonban ezt az épületet céljának 
megfelelően át kellett alakítani, 
tehát falat bontani, aztán kifes-
teni, tapétázni stb. Volt ebben 
a munkában villany- és vízsze-
relés, padlólerakás, vakolás és 
persze sok-sok anyagfelhaszná-
lás. Mindez pénzbe került. Mint 
hallom, a mesteremberek, iparo-
sok, ingyen végezték a munkát. 
Az anyagot azonban vásárolni 
kellett, amire megint csak akad-
tak nagy összeggel adakozók. 
Érd nagyvállalkozói, iparosai, sőt 
nyugdíjasai is adakoztak. 

Sokak nevében írom: a 
Polgárőrség minden tagjának, a 
közbiztonság jegyében, eredmé-
nyes munkát kívánunk! 

  Bíró András

Biztonság

Érden nyitotta meg az 
elmúlt pénteken 50. és 51. 
számú üzletét a Magosz 
által szervezett szociális 
bolthálózat. Így már az 
érdiek is meggyõzõdhetnek 
róla: az itt kapható, magyar 
termelõk által elõállított, 
nagykereskedelmi haszon 
nélkül árusított termé-
kek nemcsak ízükben, 
minõségükben körözik le 
az olcsó importárukat, de 
árban is versenyképesek. 

Jelentkező sok volt, ám egye-
lőre csupán két üzlet ala-
kulhatott át szociális bolttá: 
a Budafoki út 9/A szám alatt 
található Napsugár, illetve a 
Bajcsy-Zsilinszky út 70. szám 
alatti Norbi ABC. Hogy Érden 
egyszerre két szociális bolt is 
nyílhatott, nagy eredmény, főleg 
annak fényében, hogy a legfris-
sebb adatok szerint országszerte 
760 üzlet csatlakozna szívesen a 
hálózathoz. 

– A   jelentkezőket erősen 
szűrjük. Alapfeltétel, hogy csak 
már működő üzlet alakulhat át 
szociális bolttá, ezenkívül ren-

delkeznie kell megfelelő raktár-
ral, és egyéb kritériumoknak 
is meg kell felelnie – mondta 
érdeklődésünkre Budai Gyula, 
a Magosz szövetségi igazgató-
ja, aki Obreczán Ferenc főtitkár 
kíséretében maga is részt vett a 
boltok megnyitásán. 

– Második körben megnéz-
zük az üzletet; nagyon sokat 
számít, hogy milyen fekvése 
van. Próbálunk minden, a felté-
teleknek megfelelő jelentkezőt 
bevonni a rendszerbe – fűzte 
hozzá a szövetségi igazgató, 
aki úgy látja: a több mint ötven 
üzletből álló hálózat jelentős 
konkurenciát jelent a multina-
cionális kereskedőknek. 

– Nagy előny, hogy itt minden 
termékről tudni lehet, honnan 
származik. A ribizli, a málna 
Nógrádból, a sárgabarack Fejér 
megyéből érkezett. A burgonya 
és a hagyma Alsónémediből, 
a paprika Békésről került ide 
– mutatott körbe Budai Gyula. 
– Az ország minden megyéjé-
ből szállítunk, de csak termelő-
kön keresztül. Erre a Magosz a 
garancia – hangsúlyozta, hozzá-
téve: minden termék rendelke-
zik a szükséges engedélyekkel. 
A zöldség-gyümölcsfélét a most 
megnyitott halásztelki raktár-

ból hozhatják el az üzletek, a 
hús- és tejtermékek szállítása a 
feldolgozókon keresztül törté-
nik – ezek ötven-száz termelőt 
integráló kisüzemek. A szociális 
bolt-rendszerrel egyébként min-
denki jól jár: a gazda el tudja 
adni a termékét, ráadásul az 
önköltségi árnál valamivel job-
ban. A  Magosz ezt beszerzési 
áron adja tovább, haszna nincs 

rajta, ellenben meghatározza, 
hogy a boltok milyen áron kínál-
hatják a termelői árukat – így a 
vevő olcsón jut hozzá. A jó ár, 
a minőség és a bővülő válasz-
ték pedig az üzlet forgalmát is 
fellendíti. 

T. Mészáros András polgár-
mester szerint Érden még leg-
alább kettő, de inkább három 
szociális boltra lenne szükség. 

– Fél évvel ezelőtt kezdtük 
meg a Magosszal a tárgyaláso-
kat, ennek eredménye ez a két 

üzlet. Annak, aki itt vásárol, 
magyar és minőségi termék jut 
az asztalára. Miért vegyük meg 
a kínai fokhagymát, a szlovák 
tejet, mikor ezekből kapható a 
hazai is? Ráadásul a fogyasz-
tók sokkal olcsóbban juthatnak 
hozzá ezekhez a termékekhez, 
és a hálózatnak köszönhető-
en még munkahelyek is jön-
nek létre – sorolta az előnyö-
ket T.  Mészáros András. Mint 
elmondta, az önkormányzat 
minden érdi jelentkezőnek segít 
felvenni a Magosszal a kapcsola-
tot, de a boltnyitással kapcsola-
tos döntést a gazdakörök szövet-
sége hozza meg.

Az egyik „szerencsés nyertes”, 
a Napsugár ABC üzletvezetője 
elmondta: figyelemmel kísérte a 
médiában a szociális boltokkal 
kapcsolatos híreket, és elhatá-
rozta, amint mód és lehetőség 
nyílik rá, csatlakozik a hálózat-
hoz. 

– Szeretnénk, ha az átalaku-
lás következtében nőne a for-
galmunk, hiszen a közelünkben 
működik a Tesco, szemben épül 
az Aldi. Most már versenyké-
pesek lehetünk, hiszen nagyon 
sok – és ráadásul magyar – ter-
méket tudunk olcsón árusítani. 
A kínálatunk is nőtt: jóval több 
zöldségféle kapható a boltban, 
mint eddig, színesedett a hús- és 
tejtermékek palettája is – fűzte 
hozzá Jáni Jánosné.

Nagyné Farkas Erzsébet, a 
Norbi ABC üzletvezetője már 
januárban megtette az első 
lépést, hogy csatlakozhasson a 
hálózathoz, erre azonban Pest 
megyében csak most nyílt mód. 
Mivel a termelői tejtermékek és 
húsfélék már egy hete megérkez-

Megnyílt a két szociális bolt Érden

Minõségi és magyar, 
bõséges és olcsó

Ízelítõ a kínálatból és az árakból
(a nyitás napján, azaz múlt pénteken)

Nyers tej  200 Ft/liter
Háztáji tej  160 Ft/liter
Háztáji gyümölcsjoghurt  325 Ft/50 dkg
Háztáji kőrözött  550 Ft/25 dkg
Háztáji túró  250 Ft/25 dkg
Tehén fűszeres gomolya  1600 Ft/kg
Kecske gomolya  2600 Ft/kg
Tojás  29 Ft/db
Málna  150 Ft/doboz
Ribizli  99 Ft/doboz
Dinnye  99 Ft/kg
Lecsópaprika  130 Ft/kg
Lángolt kolbász  1000 Ft/kg
Csípős páros  1650 Ft/kg

Budai Gyula Magosz-elnök, Obreczán Ferenc fõtitkár, Jáni Jánosné, a Napsugár ABC üzletvezetõje és T. Mészáros 
András polgármester az üzlet megnyitásán
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tek az üzletbe, tapasztalatokról 
is beszámolhatott. 

– A gyári tejtermékeket 95 szá-
zalékban kiszorította a termelői, 
a húsáru is népszerű, bár ezt 
még meg kell szokniuk a vásár-
lóknak, mivel eddig más jelle-
gű termékeket árultunk. Nőtt a 
vevőkörünk is az elmúlt héten, 
illetve a vásárlók több mindent 
vesznek nálunk, mint eddig 
– tette hozzá Nagyné Farkas 
Erzsébet. 

A két üzlet vezetőjének elmon-
dása szerint érdi beszállítóik 
egyelőre nincsenek, de – csak-
úgy, mint a Magosz – várják a 
jelentkezéseket.

 Ádám Katalin

Bõséges zöldség- és gyümölcskínálat a Norbi ABC-ben


