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Nemcsak a vásárlókon, hanem a termelõkön is

segít a szociális bolthálózat
Mutasson bármit is a hőmérő, 
próbálhat a közéleti barométer 
is zavart kelteni – a nyár előbb-
utóbb biztosan megérkezik. 
Eddig még mindig megjött, ha 
nem is egyformán. Így a közép-
korúságba érve az embernek 
óhatatlanul gyerekkori nyarai 
jutnak eszébe: egy-két hét nagy-
mamáéknál; ha sikerült, akkor 
vállalati beutaló szülőkkel, 
családdal, üdülőben, meg hát 
tábor. Természetesen kizárólag 
úttörőtábor: őrsök, pajtások 
– itt mindenki pajtás volt, tanár 
pajtástól egészen a kultúrfelelős 
pajtásig. Reggel sorakozó, este 
tábortűz, zengő „Bunkócska”, 
„Szulikó” és „Szép gyermekem, 
jöjj ki a rétre”. 

Persze az eltelt évek, évtize-
dek jótékony nosztalgia-mázzal 
vonják be az eseményeket, fia-
talon még minden könnyebb, 
érdekesebb, elviselhetőbb, 
pedig furcsaságok akkor is vol-
tak. Láthattuk, amikor a szom-
széd üdülőben – amely nem 
vállalati, hanem pártüdülő volt 
– fehér kabátos pincér hozta 
ki a gyereknek is a fagylaltot 
a vízpartra, és tudtuk, hogy a 
fontos emberek csemetéi jutal-
mul Artyekbe, a szovjet úttörő-
paradicsomba mehettek nyaral-
ni, akkor is, ha pocsék volt a 
bizonyítványuk.

Hogy mindennek mi köze 
van a mostani nyárhoz? 
Közvetlenül semmi – közvetve 
is csupán annyi, hogy az akkori 
nyarak gyerekátélői formálják, 
immár felnőtt fejjel a mostanit. 
És most sem egyszerű szabad-
ságra menni, gyerekprogra-
mokat szervezni, egyáltalán: 
élni a nyár lehetőségeivel. 
Van ismerősöm, aki nem mer 
kivenni szabadságot, mert fél, 
hogy mire visszajön, addigra 
nem lesz állása. Olyat is isme-
rek, aki elfogadott egy három-
hetes külföldi ösztöndíjat, és 
visszaérkezésekor már más ült 
az íróasztalánál. Statisztikák, 

internetes fórumok felmérései 
bizonyítják: egyre több helyen 
marad ki a családok programjá-
ból a nyaralás, mert egyszerűen 
nincs rá pénz. Vállalati üdülő, 
beutaló? – már a vállalat sincs 
meg, az üdülőket meg minden-
hol privatizálták. Táborok is 
vannak, igaz, nem úttörő, de 
létezik lovastól vitorlásig min-
denféle, hetenként ötszámjegyű 
összegért. 

Ilyenkor van igazán szükség 
arra, hogy tisztességes emberek 
végiggondolva a lehetőségeket 
megkíséreljenek megoldásokat 
találni. Családoknak is, gyere-
keknek is. Mert ha függetle-
nítjük magunkat a közélet for-
tyogásaitól, áskálódó, mindent 
elrontani igyekvő emberek, 
csoportok akcióitól, találha-
tunk – ha költséges nyaraláso-
kat nem is, de – magunknak is 
feltöltődési lehetőségeket, gye-
rekeinknek is tartalmas prog-
ramokat. Maradva ez utóbbi-
nál, hiszen ők azért mégiscsak 
fontosabbak: igazán változatos 
a kínálat kreatív tábortól termé-
szetismereti vagy akár erdélyi 
táborig, nem is szólva az egyes 
iskolák és az önkormányzat 
által szervezett lehetőségekig. 
Külön fejezetet jelentenek az 
érdi sportegyesületek által szer-
vezett edzőtáborok, amelyeket 
ugyancsak érdemes igénybe 
venni. Nekünk, felnőttkorúak-
nak meg – hacsak a véletlen 
szerencse nem juttat hozzá 
valamilyen jutalomutazáshoz 
– maradnak a megnyújtott hét-
végék, a családdal, barátokkal 
átbeszélgetett esték.

Az biztos, hogy akárhogy is 
fúj most, jelen sorok írásakor 
a szél, és bármenyire is zuhog 
az eső, a nyár hamarosan végre 
tényleg itt lesz. Jó lenne ennek 
tisztán és háborítatlanul örülni.

Budai Gyula hangsúlyozta, 
hogy a Magyarországon lete-
lepedett multinacionális cégek 
óriási kedevezményeket kap-
tak, emiatt hátrányba kerültek a 
hazai termelők. Példaként emlí-
tette, hogy Franciaországban, 
Belgiumban vagy Hollandiában 
a termékek zömét az ottani 
kistermelők állítják elő, csak 
nálunk történhet meg, hogy a 
vásárló nem a magyar terméket 
keresi, hanem a legolcsóbbat, 
ami többnyire silány minőséget 
jelent.

– Tovább kell fejleszteni 
a MAGOSZ által létrehozott 
bolthálózatot, hogy a vásár-
lók mérsékelt áron juthassa-
nak hozzá közvetlenül a hazai 
termelőktől származó élel-

miszerekhez, ugyanakkor ez 
lehetőséget is jelent a helyi 
kis- és középvállalkozóknak, 
hogy tisztességes haszonhoz 
jussanak – közölte a szövetsé-
gi igazgató.

Budai Gyula jelezte, kívána-
tos feladat a vásárlói tudat átala-
kítása, mert csak így érhető el, 
hogy magyar termékeket vásá-
roljanak az emberek. A jelenlegi 
gazdasági válság idején jelentős 
termékfelesleg halmozódott fel, 
és nagyon sok kistermelő érté-
kesítési gondokkal küszködik.

– Nem szabad tétlenül nézni 
a dolgok alakulását, élénkíte-
ni szükséges a gazdaságot, és 
ebben a folyamatban nagy sze-
repet kap a szociális boltháló-
zat és a termelők, vállalkozók 
közötti együttműködés – tette 
hozzá az igazgató.

Budai Gyula elmondása sze-
rint január óta négy-ötszörösére 
emelkedett a szociális boltok 
forgalma, és az alacsony árak 
ellenére is hosszú távon bizto-
sítva van a nyereség.

– Szükség van a jó minőségű, 
olcsó magyar termékekre, és 
bebizonyosodott az is, hogy a 
szociális üzletek tulajdonosai a 
gazdákkal kötött megállapodás 
szerint piaci ár alatt juthatnak 
hozzá a termékekhez, amelyek-
nek a fogyasztói ára húsz-har-
minc százalékkal elmarad az 
átlagos üzletek áraitól – jelen-
tette ki a szövetségi igazgató.

Budai Gyula elmondása sze-
rint korábban elsősorban zöld-
séget és gyümölcsöket kínáltak, 
jelenleg már húst és pénzbe-
dobós automatából adagolható 
házi tejet is árusítanak. A Riska 

névre keresztelt tejadagoló 
automatáknál napi 300-400 liter 
tejet vásárolnak az emberek, 
literenként 170 forintos áron. 

Érden kezdetben három szo-
ciális boltot nyitnak, de nem 
zárkóznak el újabb boltok nyi-
tásától sem. Tudni kell, hogy 
nagyon magas követelmények-
nek kell megfelelnie minden 
olyan boltnak, amelyik erre vál-
lalkozik.

A MAGOSZ szövetségi igaz-
gatója jelezte, hogy hama-
rosan megnyílik a szövetség 
első logisztikai központja, és a 
halászteleki raktár látja majd el 
áruval Pest megye boltjait.

– A Pest megyei és a fővárosi 
szociális boltok már szövetke-
zetté alakultak, és a közeljö-

vőben megalakuló újabb rak-
társzövetkezetekkel együtt 
megoldják a finanszírozás 
problémáját is – tette hozzá az 
igazgató. 

Csóli Csaba, az Érdi Ipar-
testület ügyvezető igazgatója 
elmondta, lehetőség van az 
érdi Ipartestület és a MAGOSZ 
által üzemeltetett szociális bol-
tok közötti együttműködés-
re, az Ipartestület egyetért a 
MAGOSZ által hirdetett célok-
kal, azt szeretné, ha az érdi és 
az Érd vonzáskörzetében dol-
gozó vállalkozók jól járnának 
a MAGOSZ-szal a közeljövőben 
megkötendő együttműködési 
szerződéssel.

Csóli Csaba az Érdi Újságnak 
elmondta, lehetőség van arra, 
hogy az érdi vállalkozók gyü-
mölcsöt, mézet, húst, tojást, 
kenyeret és más élelmiszer-ipari 
terméket szállítsanak a kijelölt 
üzletekbe.

– Abban bízom, hogy a helyi 
vállalkozóknak munkája lesz, 
értékesíteni tudják termékeiket, 
a vásárlók pedig kedvezőbb áron 
jutnak majd jó minőségű élelmi-
szer-ipari termékekhez – tette 
hozzá az ügyvezető igazgató.

Segesdi János, Érd Megyei Jogú 
Város alpolgármestere elmondta, 
hogy az önkormányzat üdvözli és 
támogatja az Érdi Ipartestülettel 
megkötendő együttműködési 
szerződés megkötését, ugyanak-
kor hangsúlyozta, hogy a fele-
lősség az önkormányzaté, ezért 

különös figyelmet fordítanak a 
korrekt üzleti terv betartására. 
Az önkormányzat már megnézte 
a vállalkozni kívánó üzleteket, 
megbizonyosodtak a szakmai 
képesítésről és a szakhatósági 
engedélyek meglétéről.

– Olyan vállalkozókkal aka-
runk együttműködni a szociá-
lis boltok esetében, akik nem 
hoznak szégyent az önkor-
mányzatra és a MAGOSZ-ra. 
Egy Budafoki úti és egy Bajcsy-
Zsilinszky úti üzlettel már most 
meg lehetne kötni a szerződést, 
ők minden követelménynek 
megfelelnek, de új jelentkezők 
is vannak, ezért elképzelhető, 
hogy a közeljövőben újabb vál-
lalkozókkal tudunk szerződést 
kötni a szociális boltok üzemel-
tetésére – tette hozzá Segesdi 
János.

T. Mészáros András polgár-
mester létkérdésnek nevezte a 
vállalkozások élénkülését, és 

jelezte, a város mindent meg-
tesz azért, hogy kedvező hely-
zetbe hozza Érd vállalkozóit.

– Minden esetben betartjuk 
a közbeszerzési szabályokat, 
ugyanakkor lehetőséget sze-
retnénk teremteni arra, hogy 
a helyi vállalkozók is szerepet 
kapjanak a helyi beruházá-
si munkálatok elvégzésében 
– tette hozzá a polgármester.

T. Mészáros András ismertet-
te, hogy a jelenlegi kormányzati 
politika miatt olyan mértékű az 
önkormányzati pénzügyi meg-
vonás, hogy az már veszélyezteti 
az önkormányzati intézmények 
működését. Az önkormányza-
ti feladatok egyre bővülnek, a 
pénz viszont egyre kevesebb 
– mondta a polgármester.

T. Mészáros András jelezte, 
hogy jól alakul a csatornázá-
si pályázat ügye, már készül 
a kormányzati előterjesztés, 
és valószínűleg az ősszel már 
kiírható lesz a közbeszerzési 
pályázat is.

A polgármester reményét 
fejezte ki, hogy hamarosan 
olyan politikai erő vezeti majd 
az országot, amelyik érzékeny 
a kis- és középvállalkozók élete 
iránt, és támogatja a hazai ipart.
 Papp János

A szociális bolthálózat beváltotta a hozzá fõzött remé-
nyeket, országszerte már több mint negyven bolt áru-
sít termelõi élelmiszert, és ha nagyobb mennyiségû 
árut tudnak majd tárolni, akkor Budapesten és Pest 
megyében, többek között Érden is újabb üzletek nyíl-
nak – jelentette ki az Érdi Ipartestület tagjai elõtt a 
múlt hétfõn megtartott tanácskozáson Budai Gyula, a 
szociális bolthálózatot irányító Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége igazgatója.

Csóli Csaba, az Érdi Ipartestület ügyvezetõ igazgatója
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A szerkesztõ jegyzete

Ha végre itt a nyár…

Szép számmal vannak – és ők 
vannak lassanként többen –, akik 
nem éltek a múlt század húszas, 
harmincas éveiben, nem élték át 
a második világháborút s annak 
következményeit, sőt, akik szen-
vedő alanyai lettek volna a szov-
jet megszállásnak. Lassanként 
azok is eltávoznak az élők közül, 
akik valamiképpen részesei vagy 
tanúi, esetleg áldozatai voltak az 
1956-os forradalomnak és sza-
badságharcnak, mivel a megtor-
lás rájuk is rátalálhatott volna, 
ha nem lépik át nyugat felé a 
határt.

Mostanában, a rendszerváltás 
huszadik évfordulóján, megso-
kasodtak az emlékezések. Az 
emlékezésekben a legtermé-
szetesebb vonás az, hogy min-
denki másként, máshogyan és 
tárgyát, tartalmát tekintve a meg-
szokottól eltérően emlékezik. 
Természetes dolog ez, hiszen 
ahányan vagyunk, korban, tudás-
ban, erkölcsiekben, anyagiakban 
erősen különbözünk egymástól. 
Egyéni különbözőségünk meg-
nyilvánul a társadalmi osztály-
különbségekben is. Ami pedig 
mindent felülír, az a politika. 
A nagypolitika, amely bizony 
mindenki életébe beleszól.

Idehaza a második világhábo-
rú idején virágzott már a politikai 
megmérettetés. Mint a falukutató 
szociológus írónemzedék emlőin 
nevelkedett fiatalokat – köztük 
engem is – a harmincas évek 
végén, a forradalminak bélyegzett 
baloldal táborába sorolták. Ez a 
besorolás keményedett, amikor 
a világháború végén hazatértem, 
és munkaszolgálatosként szerel-
tem le. Ám amikor mint írószö-

vetségi tag, nem írtam alá 48-ban 
a Rákosinak szóló hűségnyilatko-
zatot, „tiltott” írólistára kerültem, 
s a Hatalom beígérte: „kiradí-
roznak a magyar irodalomból”. 
Harminchat év kemény próbája 
után kerültem 82-ben a „tűrtek” 
listájára, majd az 1990-es, rend-
szerváltó év decemberében nyílt 
meg előttem a szólásszabadság 
joga és gyakorlata. Látszólag a 
„magam nótáját” fújom, pedig 
az én sorsom százezrek, milliók 
sorsa volt 1945-től. Igaz, Rákosi 
szerepét mostanában a diktatúra 
rendjét visszasírók, a bosszúálló 
rágalmazók veszik át, de rájuk 
már szánalmasan nézek, hiszen 
a bennünket „kiradírozási szán-
dékuk” meddő kísérletezés, ami-
vel csakis saját magukat radíroz-
zák ki a társadalomból.

Sokszor jut eszembe Mózes, 
aki pénzimádó népe aranybor-
júján törte össze az Úr által 
diktált, két kőtáblába vésett 
Tízparancsolatot. Bölcsen belátta 
Mózes, hogy akkori népével nem 
sokra megy. Őket nem vezetheti 
az Ígéret Földjére. Negyven évig 
bolyongott hát a sivatagban, míg 
felnőtt egy kemény, életre való 
nemzedék, az Isten felé forduló 
ifjúság. Sok tépelődés után az 
ifjak egyikét bízta meg a vezér-
séggel. Úgy látom, darab ideig 
még a mi népünknek is van egy 
csipetnyi várakozási ideje, hogy 
végre ki-ki elfoglalhassa érdemes 
helyét e hazában. 

Ha valaki nem tudná, sok 
millió munkabíró és tehetséges, 
gondolatokban gazdag ember 

él közöttünk, körülöttünk. De 
bocsánatot kérek, ez a „fene nagy 
demokrácia” még nem elég érett 
munkájuk, tehetségük kibonta-
kozására. 

Saját példámmal zárom, hang-
súlyozva, hogy számomra a 
rendszerváltás valódi szabadsá-
got hozott. A példa régebbi. Még 
1971-ben feleségemmel együtt 
gépkocsival megjártuk Ausztriát, 
Csehszlovákiát, NDK-t, Svéd- és 
Finnországot, majd vissza. Az 
úton naplót írtam, amelynek 
kiadását itthon megtagadták. 
A rendszerváltás után több kiadó-
nál próbálkoztam. Dicsérték, 
de hangsúlyozták: akkor kellett 
volna kiadni, amikor nem lehe-
tett. A napokban akadt egy kiadó, 
de feltételt szabott: ha elhagyok 
belőle néhány sort, megjelenteti. 
Melyik sorokra gondol? – Amikor 
Finnországban a kutyás egyesü-
let elnökének kérésére elmond 
egy pesti viccet. – Nem, azt nem 
hagyom ki! – tiltakoztam. Szóval 
itt van a kutya eltemetve! Nos, 
a viccet ideírom. Brezsnyev föl-
keresi a török miniszterelnököt, 
és tudakolja, hogyan érték el 
akkoriban, hogy 150 évig marad-
tak Magyarországon? – Nézze, 
kérem – volt a válasz –, mi soha 
nem mondtuk a magyaroknak, 
hogy ideiglenesen tartózkodunk 
náluk, soha nem tettük kötelező-
vé a kolostoriskolákban a török 
nyelv oktatását, és soha nem 
ünnepeltettük meg a magyarok-
kal a mohácsi csata évfordulóját  
mint nemzeti örömünnepet! 

Lám, írom 2009-ben, ez a vicc 
abban a naplóban ma is „politikai 
terhet” jelent. De még meddig?

 Bíró András 

Érd Város Tisztes Iparosa
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Ipartestület 
együttmûködési megállapodást kötött még 2009. év elején a helyi 
vállalkozói és fogyasztói kapcsolatrendszer megújítása érdekében a 
tisztességesen mûködõ kisipari tevékenység védelméért, munkájuk 
szakmai minõségének tanúsítása és a fogyasztói tudatosság, valamint 
a tájékozottság növelése érdekében.
A megállapodás értelmében az Ipartestület „Érd Város Tisztes Iparosa” 
megnevezésû, sorszámozott, határozott idõre szóló szakmai tanúsít-
ványt bocsát ki. Tanúsítványt az a vállalkozó igényelhet, aki az Érdi 
Ipartestület mûködési dokumentumait és az együttmûködési meg-
állapodás mellékletét képezõ tanúsítványszabályzatot magára nézve 
kötelezõen elismeri. 
A kibocsátott tanúsítvány igazolja, hogy a vállalkozó a tevékenységé-
hez szükséges képzettséggel és hatósági engedéllyel rendelkezik, és a 
vállalkozóval szemben az Ipartestületnél panasszal nem éltek. 
 A múlt héten mintegy 50 vállalkozónak adták át a tanúsítványt. –p–

Az Ipartestület tagjai, a vendégek és az önkormányzat képviselõi

Emlékeink


