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Az emberiség nagy utat tett meg a 
fennmaradásáért vívott harcban, 
amíg a vadászgató, gyûjtögető 
életmódtól eljutott a korszerû 
mezőgazdasági mûvelésig, az 
állattenyésztés gazdaságossá 
tételéig. Az önfenntartás ösztö
ne, akár évezredekkel ezelőtt, 
ma is él bennünk, ezért minden 
igyekezetünkkel azon vagyunk, 
hogy családunk minden tagja 
naponta legalább háromszor 
megfelelő mennyiségû és táp
értékû ennivalóhoz jusson. 

Napjainkban mégis kényte
lenek vagyunk a statisztikusok 
közléseit elfogadni, miszerint 
földünk lakosságának egyötöde 
alultáplált, s köztük több mil
lióan éheznek. Közgazdászok 
szerint ez a helyzet a föld népes
ségének ugrásszerû növekedé
se és az egyenlőtlen táplálékel
osztás következtében állt elő. 
Nekünk itt nem feladatunk a 
kérdés megvitatása és eldöntése. 
Sokkal inkább azt kérdezném 
magamtól, és persze olvasóim
tól, valóban azokat az élelmi
szereket fogyasztjuke, amelye
ket megvásárolva elfogyasztani 
szeretnénk? Észrevették talán, 
hogy kerültem a „név” kifeje
zést, amely egy bizonyos élelmi
szert jelöl. Az élelmiszerek neve 
ugyan szerepel a termékek cso
magolóanyagán az áru összeté
telével együtt, ám a termék nem 
minden esetben tartalmazza azt, 
amit a neve szerint tartalmaznia 
kellene.

Itt van például a tej. A tehén 
tejében átlagosan 3,8–4,2 a zsír
százalék. Amikor a tejgyárakban 
zacskóba kerül, a zsírszázaléka 
2,8 százalékra csökken. A kivont 

1,8 százalékból állítják elő a tej
színt, a tejfölt, a vajat, a külön
böző ízû kefireket. A zacskós, 
dobozos tej, a különféle hozzá
adott anyagok és tartósítószerek 
miatt, odahaza nem alszik meg. 
Mivel ifjúkoromtól kezdve az 
aludttej rendszeres fogyasztója 
vagyok, Érdre települve egyik 
tehéntartó szomszédomtól vásá
roltam, majd miután Érd várossá 
lett, a tehéntartás a belterületen 
megszûnt. Így aztán jó ideje az 
egyik érdi tehenészettől hoz
zák hûtőkocsival a megbízha
tó, valódi tejet. Feleségem az 
aludttejnek szánt mennyiségen 
felüli tejből készíti el hetenként 
a vajat, a tejszínt, a tejfölt és 
a túrót. Említhetném most a 
mézet, amely már sajnos szin
tén nem valódi. Nyúlós állagát 
elvesztette a belé kevert külön
böző adalékanyagok miatt, nem 
is beszélve az ízéről.

Nem állítom, hogy min
dent hamisít az élelmiszeripar. 
A szendvicsben lévő csirkehús
ról a zacskóján – igaz, nagyon 
apró betûvel – megírják, hogy a 
húst pótló, csirkeízesítésû szójá
ból készült, az ott felsorolt anya
gok hozzáadásával. Akinek per
sze elegendő pénze van, valódi 
csirkehúshoz is hozzájuthat, ha 
annak éppen nem halíze van. 
(Ez utóbbit nem szokták a cso
magra nyomtatni.) Nem vélet
len, hogy az emberek manapság 
ritkán esznek húst. Fogyasszunk 
zöldséget! – hirdetik a bicsér
disták. Csakhogy újabban a 
zöldségfélék is megdrágultak a 

szegény ember pénztárcájának 
tartalmához képest. 

Ezért aztán jó érzés fogott 
el, amint a napokban a rádió
ból hallom, hogy az Amerikai 
Alapítvány és a Magyar Vörös
kereszt zöldségtermesztési akci
óba kezdett. Abból indultak ki, 
hogy sokan vannak a kertes csa
ládi házban élők között olyanok, 
akiknek megfelelő földjük lenne 
a termesztésre, de anyagiak 
híján képtelenek megvenni a leg
szükségesebb zöldségnövények 
magvait. Az ilyen helyzetû lako
sokat felkutatva nyolcezer ter
meszteni szándékozó családot 
találtak. Közöttük kezdték meg 
az egyenként kétezer forintot érő 
zöldségcsomagok szétosztását. 
Az egyik szerencsés, nagycsalá
dos asszonykát is megszólaltatta 
a riporter. Örömmel sorolta fel, 
mi mindent fog az idén a család 
asztalára tenni abból, amit most 
a jól előkészített földbe magvak
ként elveteget.

Az itt leírtakon eltûnődve 
talán többeknek eszébe jut, 
hogy zöldségeket egy pár négy
zetméteren ők is tudnának ter
meszteni. Mert milyen jó lenne, 
ha a hideg vacsorához a maguk 
termelte retket, zöldhagymát 
fogyasztanák, és nem a piacon 
vásárolnák meg a pudvás retket 
vagy a kissé fonnyadt zöldhagy
mát. De a háznál lehet termesz
teni krumplit, céklát, babot, 
petrezselymet, uborkát, cseme
gekukoricát, répaféléket és még 
sok mindent. Igaz, ásni, gereb
lyézni és vetegetni, majd öntöz
ni kellene. És kell is. Higgyék el, 
megérné!

 Bíró András

Táplálékok

Nagy ásatások folynak a város
központban: gödör gödör 
hátán, ott, ahol eddig utca volt. 
Még a parkoló helyén is gödröt 
ásnak. Azt beszélik, hogy a 
Polgármesteri Hivatal előtt egy 
nagy halastó lesz, a harangjá
ték pedig Händel Vízizenéjét 
fogja játszani. Állítólag arról 
is szó van, hogy a földes utcák 
némelyikét, főleg azokat, 
amelyek lejtősek, patakká ala
kítják, ami azért jó, mert az 
önkormányzat így megspórol
hatja az útfelújítások költsége
it, hiszen nem kell a kátyúkkal 
foglalkozni. Meg aztán a patak 
– ellentétben a földúttal – nem 
is porzik.

Mielőtt bárki komolyan 
venné az eddig leírtakat, sietve 
hozzáteszem: az írás beveze
tő részében olvashatók közül 
SEMMI NEM IGAZ. Fenti 
mondatok csupán példázat
ként íródtak le, szemléltetve a 
városban váltakozó erősséggel 
felfeléledő rémhírek, rossz
indulatú szóbeszédek szín
vonalát, merthogy azoknak is 
körülbelül ennyi a valóságtar
talmuk.

A híresztelések tervszerű, 
átgondolt terjesztésének, a 
rémhírkommandónak ugyan
is Érden már hagyományai 
vannak. Az utóbbi években 
az egyik, talán első nagyobb 
„gurítás” az agárdi popstrand 
volt néhány évvel ezelőtt. 
Hogy nem is félárú az érdiek
nek, hiába hirdetik plakáton 
meg az újságban. Gyorsan és 
egyszerűen – kipróbálással 
– mindenki számára kiderült, 
hogy hazudtak – természete
sen nem helyesbítettek, sem 
szóban, sem az interneten.

Aztán jött a többi, minden
hol terjesztve: utcán, piacon, 
boltban, kocsmában és az 
interneten, meg honlapon is. 
Fülbesúgással, beszélgetéssel: 
hallotta, olvasta…? Tőzsdére 
vitték a társulat vezetői az 
ingatlantulajdonosok által 

befizetett csatornapénzt! Meg 
hogy miért kell most fizetni, 
amikor még nincs is csator
na, más városokban előbb a 
szolgáltatás, aztán a fizetés. 
És eladták a buszmegállók 
beállófülkéit is! Lefűrészelték 
tőből, pedig milyen jó volt oda 
esőben beállni – és a sort még 
hosszan, rengeteg példával 
lehetne folytatni.

Az ötszörös, hatszoros ingat
lanadó, az eladósított város 
meg a csatornázás témaköre 
lankadni látszik. A legfrissebb 
most az iskola. Hogy lesz, 
amelyik megszűnik, ha nem 
is az egész, akkor legalább 
az alsó tagozat. Vagy a felső. 
Mindegy, csak idegeskedjen a 
szülő, esetleg eleve vigye más 
helység iskolájába a gyerekét.

Megvan persze minderre az 
ellenszer: a hiteles tájékoztatás. 
Ezt tesszük: részletesen beszá
moltunk a csatornázás költsé
geiről, a befizetett pénzek sor
sáról, a munkák ütemezéséről, 
bizonyítva, hogy a híresztelők 
hazudtak. Táblázatot közöl
tünk a buszmegállók átépíté
séről, tájékoztatva a fejlesztés 
céljáról, időrendjéről, amiből 
kiderült: a rémhírek megfogal
mazói ismét hazudtak. Jelen 
lapszámunkban az iskolákkal 
kapcsolatos helyzetről, a fej
leményekről kértünk választ 
illetékestől, aki hangsúlyozta: 
nincs szó Érden megszünte
tésről – a rémhírkommandó 
ismét valótlant állított. Ennek 
ellenére újra és újra nekifut
nak, pedig tudhatnák, hogy 
hazudni csúnya dolog, ráadá
sul előbbutóbb kiderül a való
ság és megszégyenül a hazu
dozó. 

Ingatlanadó, csatorna, iskola
bezárás megvolt – vajon mi 
lesz a következő?

A szerkesztõ jegyzete

Azt beszélik…

Hamarosan kezdõdhet a téli 
idõjárás által megviselt utak 
helyreállítása. Elsõként a várost 
hosszanti irányban átszelõ fõ 
közlekedési útvonalakon kelet
kezett hibákat javítják, ezt kö
vetõen kerül sor a keresztirány
ban futó utakra. A nem szilárd 
burkolatú utcákat egy külön 
program keretében állítják hely
re tavasszal – mondta sajtótájé
koztatóján T. Mészáros András.

Készül a kátyúzási ütemterv: 
elsőként a várost hosszanti 
irányban átszelő fő közlekedési 
útvonalak – BajcsyZsilinszky, 
Riminyáki, Szovátai, Lőcsei, 
Szent István, illetve Ürmös és 
Csaba utak, utcák – helyreállí
tása kezdődik majd el – tájé
koztatott T. Mészáros András 
múlt szerdai polgármesteri sajtó
tájékoztatóján. Természetesen 
a keresztirányban futó szilárd 
burkolatú utak helyreállításá
ra is sor kerül – tette hozzá 
a polgármester, hangsúlyozva: 
a földutak rendbehozatala sem 
marad el: gréderezéssel, a felület 
megerősítésével és portalanítá
sával javítják majd a téli fagyok 
által igencsak megviselt földutak 
állapotát. A szilárd burkolatú 
utak javítása és a földútprog
ram külön keretből történik – az 
aszfaltutak kátyúzására mintegy 
5060 millió forintot tud költeni 
az önkormányzat. 

A polgármester beszélt a köz
biztonsági és bûnmegelőzési 

koncepcióról is, amely a sajtótá
jékoztatót követő napon került a 
közgyûlés elé.

– Az elmúlt négy esztendő
ben kiemelt figyelmet fordítot
tunk a közbiztonság javítására. 
Ezt a jövőben is folytatni sze
retnénk, új irányokat is keres
ve. Létrehoztuk a Szomszédok 
Egymásért Mozgalmat (SZEM), 
amelyben számítunk a lakosság 
együttmûködésére. A polgárőr
ség felállításával, a kamerarend
szer mûködtetésével, a körzeti 
megbízotti irodák létrehozatalá
val és a rendőrség munkájával 
nagy esély van arra, hogy egyre 
kevesebb betöréses lopás fordul
jon elő a városban. Ha az itt élők 
is odafigyelnek a lakókörnyeze
tükre, és jelzik, ha szomszéd
ságukban gyanús események 
történnek, jóval hatékonyabb és 

eredményesebb lesz a közbiz
tonság megőrzése – hangsúlyoz
ta T. Mészáros András.

A polgármester beszámolt 
arról is, hogy a napokban meg
alakult mind a hat településrészi 
önkormányzat; a lakóközössé
gek összeállították javaslataikat, 
amelyeket a közgyûlés várható
an támogatni fog – fûzte hozzá 
T. Mészáros András.

– A város életében, a közös
ség számára az idei év nagyon 
nagy előrelépést jelent majd. 
A közelmúltban kiírtuk a csa
tornahálózat kivitelezésével kap
csolatos pályázatokat, és remé
nyeink szerint hamarosan, azaz 
a beérkezési, elbírálási határ
idők lejártával megkezdődhet a 
munka – zárta szavait a polgár
mester.

 Á. K.

Tavaszi út-helyreállítási program

Készül a kátyúzási ütemterv

A földutak állapotát gréderezéssel, a felület megerõsítésével és portalaní-
tásával javítják majd (képünkön nem az idei munkálatok láthatók)
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A március végi értekezleten első
ként dr. Csőzik László kért szót, 
aki a FenyvesParkvárosban 
lakó Janicki Andrea kéré
sére rövid képes bemuta
tót hozott a képviselőknek a 
városrész jelenlegi állapotáról. 
Szeméthegyek, hulladékkal teli, 
életveszélyes árkok tátonganak 
az egyébként nem lakott része
ken. A környéken élő lakosok 
összefogtak, és eldöntötték, 
hogy április 16án „szemétszü
retet”, azaz tavaszi nagytaka
rítást tartanak. A Sóskúthoz 
tartozó területet és két másik, 
kizárólag érdi illetőségû részt 
fognak megtisztítani a felgyü
lemlett rengeteg hulladéktól. Az 
ott élők szeretnék élhetőbbé, 

tisztává varázsolni környezetü
ket. Az akcióban önkéntes mun
kával vesznek részt, kesztyût, 
zsákokat, lapátokat és egyéb 
eszközöket biztosítanak, ám az 
összegyûjtött hulladék elszállí
tásában a városvezetés segítsé
gét kérik. A tisztaság megőrzésé
ben is szükség lesz segítség
re, például le kell zárni a nem 
hivatalos bevezető utat, térfi
gyelőket kihelyezni és rendsze
resen ellenőrizni kell a területet, 
hogy az illegális szemétlerakók 
leszokjanak arról, hogy teherau
tószám idehordják a hulladékot 
– mondta dr. Csőzik László, a 
2030 Egyesület képviselője. 

Dr. Veres Judit is hasonló 
tervekről számolt be a képvi

selőknek, ugyanis a Parkvárosi 
Részönkormányzat megalakulá
sakor a résztvevők eldöntötték 
a városrész kitakarítását, ami
ben a Lions Klub is felajánlotta 
a segítségét, és a Teleki iskola 
diákjait is bevonják. Úgy vélte, 
akár össze is hangolhatják a két 
akciót, és a jövőben jobban oda 
kell figyelni arra, hogy ne legyen 
szemetes a város. T. Mészáros 
András felhívta a képviselők 
figyelmét arra, hogy a szemét 
újratermelődik, ha nem óvják 
folyamatosan a kitisztított terüle
teket. Ebben a SZEM mozgalom 
is részt vállalhat, kifigyelhetnék 
az illegális hulladéklerakókat. 

Antunovics Antal Ófaluban, a 
kastély környékén, a gazdatiszti 

házzal szemben jelentett be tava
szi nagytakarítást, Bakai-Nagy 
Zita pedig a Föld napja alkal
mából szerveződő kezdemé
nyezésekre, takarítási és egyéb 
környezetvédelmi akciók szer
vezésére hívta fel a figyelmet, 
amibe az iskolások is bekap
csolódnak. A polgármester arra 
tett ígéretet, hogy a következő 
héten összehangolják a takarítá
si akciók időpontját, és megpró
bálnak a szükséges eszközök
ről is gondoskodni, hogy minél 
előbb elkezdhessék ezt a mun
kát a városban. Fülöp Sándorné 
pedig sürgette a kapcsolatfelvé
telt a cigány önkormányzattal, 
mert, mint mondta, nemcsak 
közterületeken, hanem egyes 
magánterületeken is rengeteg 
szemét gyûlt össze, ahol a kör
nyéken élők már az egészségü
kért aggódnak emiatt. 

Pulai Edina, a Jobbik kép
viselője az érdi őstermelők 
érdekében szólalt fel, és emlé
keztette a közgyûlést, hogy amíg 
a kistermelők a városközpont
ban árusíthatták saját terméke
iket, az érdiek szívesen vásá
roltak tőlük, mert mindig meg
bízható, jó minőségû zöldséget 
és gyümölcsöt vihettek haza. 
Hozzátette, a visszatérő vevők 
keresik az évek óta itt árusító 
őstermelőket, ezért minél előbb 
megoldást kell találni arra, hogy 
újra engedélyt kapjanak kis pia
cuk mûködtetésére. 

T. Mészáros András válaszá
ban kifejtette, nem a kisterme
lőkkel volt a probléma, hanem 
a szemtelenül odatelepülő 
viszonteladókkal, kereskedők
kel, akik már egész teherautóval 
hozták oda portékájukat az áru
ház elé. Ígéretet tett arra: meg
próbálják úgy szabályozni a kis
termelők árusítási engedélyét, 
hogy kizárják a visszaélőket. 
Azt is el tudja képzelni, hogy az 
Európa sétányon reggeltől pia
cozhatnak a kistermelők, majd 
10 óra után megtisztítják a terü
letet, és újra a sétálóké lehet. 

 B. E.

A települési képviselõk is részt vállalnak a város kitakarításában

Tavaszi szemétgyûjtés önkéntesekkel
A városi közgyûlésen az egyebek napirendi pontban a képviselõk elmondhat-
ják véleményüket, észrevételeiket, és beszámolhatnak a körzetükben történõ 
eseményekrõl, valamint tolmácsolják a lakosság kérdéseit, kéréseit. 

Sokatmondó képek igazolják: szükség van a lakosság összefogására a szemét és a szemetelõk ellen
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