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Az ügyfelek ilyenkor rájuk sem 
ismernének. Több mint két-
száz érdi köztisztviselő sze-
mélyes ismerősünk, alig telik 
el nap, hogy ne találkoznánk 

velük. Hivatalos ügyintézése-
ink idején kicsit mintha spórol-
nánk a mosollyal oda-vissza, 
persze adó- vagy számlaügyek-
ben vajon min derülhetnénk? 

A pult másik oldalán komoly 
munka folyik – a tévedést 
azonnal a bőrünkön éreznénk 
meg –, a pult innenső olda-
lán pedig sorsokról, sokaknak 
kiizzadt összegekről, nehéz-
ségekről van szó, amelyre a 
„hivatal” nem minden esetben 
lehet tekintettel. Most nélkü-
lünk, egymás közt töltöttek 
egy napot, nem is oly távol, a 
Sóskúti Lovassport Clubban, 
ahová már szinte hazajárnak, 
hiszen tavaly is itt ünnepelték 
napjukat. Ilyenkor a hivatal 
természetesen „pihen”.

A házigazda, Litauszky 
Ferenc mindent megtett a 
kikapcsolódásukért, azt vallja: 
a lovagláson túl a családta-
goknak, barátoknak is aktív 
kikapcsolódást kell nyújtani. 
Ha kellett, nyilazásra tanította 
az érdeklődőket, ha kellett, 
lovaglásra, vagy fogta a biz-
tonsági zsinórt, le ne essen 
a bátor kólásrekeszmászó… 
A táncba már nem szállt be, 
ment ez nélküle is, jó zené-
re, a bőséges ebéd után jött 
a koncert és a vonatozás. 
Segesdi János alpolgármestert 
is kapacitálták, hogy szálljon 
fel a „vonatra”, de nem váltott 
jegyet… T. Mészáros András 
polgármester minden asztal-
nál váltott néhány szót kollé-
gáival, miközben a tölcséres 
fagylalt sem maradt el a kezé-
ből. Külön fagylaltpult állt az 
érdi köztisztviselők rendelke-
zésére, volt, aki háromszor 
állt sorba. A bátrabbak lóra 
pattantak, a kevésbé bátrak 
csak simogatták a pacikat. 

Ilyen gazdag programmal 
hamar elszállt az idő, minden-
ki tudta, hamarosan jönnek az 
„ügy”-es hétköznapok… 

Addig nézegessük a fotókon 
megőrzött pillanatokat.

 Temesi László

Egy felháborodott olvasónktól kaptunk levelet, 
aki bizonyára szülőként aggódott a fiatalok egész-
ségéért, miközben az alábbiakban közölt sorokat 
írta. Mondandójának lényege: szegény gyerme-
kek az új uszoda büféjében csupa káros étel és 
ital közül válogathatnak. Lehet egyetérteni vele, 
de meg lehet a másik felet is érteni, persze csak 
akkor, miután körbejártuk a témát. Mi legalábbis 
ezt tettük. 

Íme a levél: 

„Tisztelt Szerkesztőség!
Azért írok önöknek, hogy az alábbi témáról 

mindenképp jelentessenek meg egy cikket, mert 
nagyon fontos lenne a tájékoztatás és figyelmez‑
tetés szempontjából. A Gárdonyi iskola új uszo‑
dájának a büfékínálatáról lenne szó. Ajánlom 
önöknek, hogy fényképezőgéppel látogassanak 
el az uszodába, és vegyék szemügyre a büfében 
kínálkozó rengeteg egészségtelen, káros édességet, 
nyalókákat, chipseket, cukorkákat, édes üdítőket, 
amely vonzza a gyerekek szemét és a szülők pénz‑
tárcáját. Hogyan lehetséges az, hogy egy egész‑
séget szolgáló helyen a gyerekek számára káros 
és felesleges édességeket lehet kapni, és ráadásul 
igyekeznek ott úgy kirakni a cukorkákat, hogy 
minél feltûnőbb legyen. Ahányszor csak belépek 
oda, mindig felháborít az ott fogadó látvány. 
Nem az egészségre és egészséges nevelésre tes‑
szük a hangsúlyt egy uszodában? Nem lehetne 
szárított gyümölcsöket, vizet, gyümölcsöt, szend‑
vicset, esetleg bionyalókát árulni? Miért kell 
elrontani azt a rengeteg gyereket, akik odajárnak 
nap mint nap?

Kérem, írjanak erről a témáról, nagyon fontos‑
nak tartanám, hogy történjen valami, nézzék meg 
a jogszabályokat, az üzemeltető céget, hogy egyál‑
talán van‑e joga ilyeneket árulni, mert úgy tudom, 
az iskolákban már tiltják az ehhez hasonlókat.

  Üdvözlettel: Görög Anikó”

Belépve az új impozáns uszodába, a Gárdonyi 
iskola mellett, a bejárattal szemben egy szok-
ványos, takaros, „édes” büfét pillanthatunk 
meg, amiben semmi meglepő nem volt, annál is 
inkább, mert nem iskolai büféről van szó, aminek 
árukészlete törvényileg eleve behatárolt. Baráth 
Lászlóné, miután elpanaszoltam az olvasó búját-
baját, meglepetés nélkül, higgadtan érvelt:

– Szinte minden, ami egészséges, a kukában 
landol. A müzliszelet a kutyának se kell, legyen 
az cukormentes vagy gyümölcsös, tejet, tejter-

méket nem tarthatok. Gyümölcsöt? Ez büfé, nem 
zöldséges, különben szemben két zöldséges is 
van… Amikor megnyitottam fél évvel ezelőtt, 
mindenféle egészséges árut tartottam, de senki-
nek nem kellett, sorra dobtam ki a szendvicseket, 
a szezámmagos pékáruk rám száradtak, a többi-
nek meg lejárt a szavatosságija. Már rég csődbe 
mentem volna, ha olyat tartok, amire nincs igény. 
Ide nemcsak gyerekek járnak, felnőttek is, álta-
lában ők veszik meg a harapnivalót gyermekük-
nek, ők döntik el, mit esznek, mit adnak nekik, 
ez elsősorban az ő felelősségük. Az egészséges 
táplálkozásra való nevelés szerintem elsőként 
otthon történik, nem nálam. Nincs előírás, mit 
adhatok, de az biztos, hogy szívem szerint csak 
a szervezetnek hasznosat kínálnám, de látja, erre 
van igény.

S tényleg, meg is láttam. A beszélgetés közben 
két kisgyerek is jött, az egyiknek Baráthné ingyen 
kínált egy müzliszeletet, de a kislánynak nem kel-
lett, a másiknak meg én ajánlottam elég „rámenő-
sen” ugyanezt, ecsetelve annak jótékony hatását, 
de az apró vevő maradt a jól bevált csokoládénál, 
a chipsnél és a kólánál. Minden igyekezetünk 
hiábavalónak bizonyult, marad tehát az otthoni 
nevelés – akár tévé előtt, akár tévé mögött. 

Reméljük, a „göröganikók” lázadása előbb-
utóbb vevőre talál – ha máshol nem, a törvény-
hozásban.

  T. L.

Csoki, kóla és chips kell a gyereknek?
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Köztisztviselõk a lovasklubban
Felhõtlen szórakozás, étellel, itallal, tánccal, zenével, 
lovagolással. A nyár eleje mindig a köztisztviselõké 
– igaz, csak egy napig, amikor nincsenek ügyfelek és 
nincsenek ügyek, csak önfeledt vidámság. A szép ter-
mészeti környezetben lévõ Sóskúti Lovassport Clubban 
erre az idõre minden az övék, még a lovak is…

A bõséges ebéd után következett a koncert és a vonatozás
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Íjazni is tanulhattak az érdeklõdõk

helyi társadalom

Fogadóóra
Kérdezzen a polgármestertől!

Interaktív műsorunk négyhetente,
csütörtök este jelentkezik.
Mit, mikor, hol, mennyiért?

Fogadóóra
az Érd TV műsorán.
Várjuk jelentkezését!

Érd TV, e-mail: info@erdtv.hu
telefon: 06-23-523-686


