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Írásom azért viseli ezt a címet, 
mert a fogyasztóvédelmi világ
nap közelében az egyik hangár
áruházban mandarint vásárol
tam. A piros neccen még az 
áru neve is jól olvasható volt: 
Mandarin. Forgalomba hozza, 
a… Minden szabályos, állapí
tottam meg magamban, majd 
kifizettem, hazavittem, és nagy 
kísértést éreztem, hogy ezt a jó 
ízekben gazdag, dúslevû gyü
mölcsöt megkóstoljam, de győ
zött a józan ész, a mandarin 
ebéd utánra maradt.

Nem dramatizálom, csak 
annyit vallok be, nem sok idő 
kellett hozzá, hogy kiderüljön: 
nem mandarint vásároltam, 
hanem apró narancsot – manda
rináron. A mandarint könnyû a 
héjköpenyéből kibontani. Nem 
kell hozzá kés, mint a narancs
hoz, ha az ember pucolni 
akarja. Kézbevétel után hiába 
próbálom a hüvelykujjamat a 
bőrébe nyomni, hogy könnye
dén lehántsam. Bizony, morfon
díroztam magamban, melléfog
tam. A bőrét megvizsgálva vég
leg kiderült, hogy átvertek. Most 
vigyem vissza, és reklamáljak? 
Kész ráfizetés lenne részemről, 
hiszen a benzinköltség nagyobb 
lenne, mint a visszakapott árkü
lönbözet. Erre bizony az eladó is 
számít. Itt vannak tehát az asztal 
közepén egy tálban, és narancs
ként eszegetjük.

A mandarinról a CocaCola jut 
eszembe, amelyből az eliram
lott évtizedek folyamán csupán 
egyetlen kortyot ittam, s ezzel 
végeztem is vele. Valamikor egy 
jó nevû énekes ismerősöm figyel
meztetett, hogy ez az ital rekedt

séget okoz. A fogyasztóvédelmi 
világnapon – utólagos megnyug
tatásomként – hallom, hogy az 
italnak egyik barnás színezéke 
rákkeltő anyagot is hordoz. Ezért 
a cég átalakította az italt, amit 
világszerte tudomásul vettek.

Korábban más gondok is adód
tak. A CocaCola összetevőinek 
egyike, bizonyos ritka gyökér, 
csak Irak mocsárvilágában terem 
meg. Az erre vonatkozó tények 
olvashatóak Udvary Gyöngyvér 
Iraki piramis címû könyvében. 
Az írónő férjével, Vincze Lajos 
festő és grafikusmûvésszel egy 
helybeli néptanító segítségé
vel jutott el a mocsárvilágba, 
ahol ez a ritka gyökér terem. 
Kísérőjük megkockáztatta kije
lenteni, hogy vannak évek, ami
kor ez a gyökér több jövedelmet 
hoz országuknak, mint az olaj. 
Vincze Lajos feleségével együtt 
több mint negyven éven át 
Érden töltötte a nyarakat, a pihe
nőül is szolgáló mûteremben, és 
hangulatos, gondosan ápolt kert
jükben. Ma már kevesen élnek 
azok közül, akik őket ismerték. 
Még kevesebben, akik ott vol
tak a mûvelődési központban 
megnyílt képzőmûvészeti kiál
lításain. Mindketten aktív tagjai 
voltak az Érdi Alkotók Körének 
a nyolcvanas években. Két mun
kámat is illusztrálta (Dávid és 
Góliát, Mária vallomásai), ame
lyek eredeti grafikáit az akkori 
Városi Könyvtárban állították ki. 
Ö tervezte az Érdi Polgár helyi 
lap fejlécét is.

Amennyire közömbös vagyok 
a CocaColával szemben, leg
alább annyira érdekelt voltam 
családommal együtt, hogy hús
vétra megfelelő minőségû sonka 
kerüljön az ünnepi asztalra. Az 
idén – a korábbi gyakorlattól 
eltérően – általában mindenki az 
utolsó vagy az utolsó előtti napra 
hagyta a vásárlást. Ennek lélek
tani magyarázatát abban látom, 
hogy a közönség hírül vette: 
illetékes, erre hivatott szakértők 
hada fogja ellenőrizni az élel
miszerpiacot és az élelmiszer
áruházakat. 

Már kevéssel az ünnepek bekö
szönte és a nagy vásárlások meg
indulása előtt hallani lehetett a 
rádióban, tévében sugárzott hír
adásokból, hogy mintegy nyolc
ezerhatszáz szúrópróbaszerû 
ellenőrzéssel több szabályta
lanságot észleltek és szüntettek 
meg. Romlott, lejárt élelmisze
rekről most nem jött jelentés, 
csupán húszmillió forint körüli 
büntetés jelezte a feltárt szabály
talanságokat. Miután e beszámo
lók elhangzottak, akkor indult el 
a vásárlók tömege. 

A húsvéti ünnepek már 
mögöttünk vannak. Élelmisze
reket azonban a jövőben is 
vásárolunk. Üdvös lenne, ha a 
kereskedelem visszaszerezné a 
vásárlók bizalmát. Miből tudjuk 
meg, hogy ez helyreállt? Csak 
abból, hogy a kereskedelemben 
dolgozók minden külső ellen
őrzés nélkül is becsületesen, 
tisztességesen teszik a dolgukat. 
A minél nagyobb profitot növel
ni akaró kereskedők miatt azon
ban az ellenőrizéseket folytatni 
szükséges. Bíró András

Mandarin

János bácsit felkeresi egy euró
pai uniós ellenőr, és megkérde
zi, hogy a disznóólnak miből 
van a teteje? „Miből lenne, 
nádból” – hangzik a felelet. 
Nem jó, mondja erre az ellen
őr, nem felel meg az uniós elő
írásoknak, cserép kell. Nád le, 
cserép fel – de jön megint az 
ellenőr a kérdéssel: miből van 
az ól padlója? „Miből lenne, 
hát földből…” Nem jó, mondja 
az ellenőr, nem felel meg az 
uniós előírásoknak, beton kell. 
Elkészül a betonpadló, de jön 
újra az uniós ember, és kérde
zi: „Aztán mit ad enni a disz
nónak?” János bácsi erre már 
kicsit ingerült: „Mit adok, mit 
adok, hát adok neki öt eurót, 
aztán egyen, amit akar…”

Vicc? Az, és talán nem is 
a legszellemesebbek közül 
való, a helyzetre, a hangulatra 
azonban jellemző. Ezt a han
gulatot alapozták meg még 
az uniós csatlakozás kezdeti 
időszakában a különféle szál
longó hírek – például: elő lesz 
írva, milyen lehet az uborka 
görbülete! – vagy az olyan, 
az EUnak tulajdonított lénye
gi változtatások, mint hogy a 
kocsmában a tömény már nem 
lehet feles, csak négycentes… 
Minderre csak ráerősítettek a 
Brüsszelből jövő valódi hírek, 
miszerint előírják, hogy példá
ul a nemzet bankja elnökének 
fizetését a nemzet parlamentje 
nem határozhatja meg, vagy 
megszabják, hogy az igazság
szolgáltatásban tevékenyke
dő vezetők nyugdíjkorhatára 
magasabb legyen, mint a többi 
állampolgáré.

Elintézhetnénk a dolgot egy 
vállvonással, mondván, hogy 
ezeket a rendezetlenségeket 
majd elintézik, akiknek ez a 
dolguk, ettől azonban még a 
közhangulat nem változik, ily 
módon kiváló talaj képződik 
a legelképesztőbb híresztelé
sek keletkezéséhez. Az utóbbi 
időszak talán legütősebb híre 

ebből a fajtából, amely viharos 
gyorsasággal terjed a különféle 
internetes fórumokon és blo
gokon, körülbelül így hangzik: 
„Brüsszelben gondot okozott, 
hogy Magyarországon a bírák 
idő előtti nyugdíjazása után 
nyugdíjba küldték a közszol
gálati televízió kedvelt, emb
lematikus esti mesefiguráját, 
a tévémacit is. Az Európa 
Tanács tényfeltáró bizottságot 
alakított, és már az IMF is 
érdeklődik…” Gyorsan hozzá
teszem, mielőtt „hülyeség” 
minősítéssel félredobnák az 
újságot, hogy ehhez a köz
leményhez napok alatt ezres 
nagyságrendű vélemény, hozzá
szólás, kommentálás született. 
Természetesen jó néhányan 
tekintették poénnak, és igye
keztek rátenni egy lapáttal 
(persze, mert narancs van fest
ve az új maci képére; az eddigi 
nyilván III/IIIas besúgó volt, 
mert mindennap köpött…), 
de bizony akadtak, akadnak, 
akiknél ez komoly hír volt, és 
legszívesebben tiltakozásokat, 
tüntetéseket szerveznének (a 
jövőnket elvették, most elve
szik a múltunkat is)...

Jó pár évvel ezelőtt a népsze
rű humoralista, Sándor György 
odaállt a Lánchíd feljárójához, 
és elkezdett a gyalogosoktól 
hídpénzt szedni. És az embe
rek fizettek! A néző pedig nem 
tudta, hogy sírjon, nevessen 
vagy inkább szégyenkezzen.

Mert szívesen tréfálkozunk, 
viccelődünk, mi már csak ilye
nek vagyunk. Azt is tudjuk, 
hogy ez a bajok túlélésének 
egyik legfontosabb eszkö
ze, de azért a véleményünk 
kialakításakor érdemes kicsit 
körültekintőbbnek lenni. Mert 
teljesen más dolog a vicc, és 
más a butaság.

A szerkesztõ jegyzete

Például a maci

A csatornaprogram keretében 
mintegy 14 kilométernyi új szi
lárd burkolatú út épülhet meg 
Érden. Ez nem azt jelenti, hogy 
a földutak egy csapásra szilárd 
burkolatot kapnak, hiszen az 
uniós csatornaprojekt kerete
in belül erre nincs mód – arra 
viszont van, hogy a szükséges 
szerviz és terelőutak kiépülje
nek. Mint Simó Károly, a csa
tornatársulat elnökhelyettese 
a múlt szerdai sajtótájékozta
tón beszámolt róla, hamarosan 
elkezdődnek ezek a munkála
tok a már csatornázott szaka
szokon. 

A Lőcsei út elkerülő útja 
a Késmárki, Kalotalszegi, 
Szendrői utca lesz. Itt hamaro
san elkezdődik az építkezés.

– A napokban elindul a 
Kalotaszegi utca aszfaltozása, 
a Szendrőitől a Késmárki utcá
ig. Ezt követi a Késmárki utca 
burkolatlan szakaszának kiépí
tése, a Kárpáti és Tátra utcák 
találkozásáig – mondta Simó 
Károly, hozzátéve: a Késmárki 
utca Lőcsei útig tartó szakaszán 
is megépül majd a megerősített 
burkolat, ám ez a terület egy 
másik részvízgyûjtőhöz tarto
zik. 

A terelőút kiépítésével meg
kezdődhet a Lőcsei úton a csa
tornaépítés, ami várhatóan még 
ebben a félévben megvalósul 
majd.

Simó Károly beszélt az Arany 
János utca aszfaltozásáról is. 

– A szervizútépítés ezen 
a területen már tavaly ősszel 
elkezdődött, ám a télen leállt. 
Most folytatódhat a munka, és 
hamarosan aszfaltburkolatot 
kaphat ez a rész is – tette hozzá 
Simó Károly. Mint mondta: a 

nyugati területen azért kezdőd
het meg a terelőutak kiépíté
se, mert a csatornázottság már 
lehetővé teszi – a keleti terüle
ten a munka valamivel lassabb 
ütemben halad, de ott is sor 
kerül majd a szervizutak meg
építésére.

Újságírói kérdésre Simó 
Károly elmondta: a csatornázás 
után az utakat legfeljebb olyan 
minőségben lehet helyreállíta
ni, mint azok eredetileg voltak 
– infrastruktúrafejlesztésre ez 
az uniós forrás nem fordítható. 

– Ez természetesen nem 

azt jelenti, hogy a földutakon 
direkt kátyúkat csinálnak a 
kivitelezők, sőt, ezeket az utcá
kat zúzott kővel felszórják, így 
azok minősége valamelyest 
javul. A szilárd burkolatú mel
lékutcák esetén nyomvonalas 
helyreállítás történik, a gyûjtő

utakat pedig teljes szélességben 
újraaszfaltozzák. Jó, ha a lakos
ság tisztában van azzal is: a 
vállalkozóknak nemcsak az uta
kat kell helyreállítaniuk, hanem 
(amennyire ez lehetséges) az 
utca menti zöldfelületben esett 
károkat, valamint az árkokat is 
– zárta szavait a társulat elnök
helyettese. 

Nemcsak a csatornaépítés 
kapcsán várhatók azonban for
galmi változások a közeljövő
ben. Segesdi János alpolgármes
ter a sajtótájékoztatón beszá
molt arról, hogy a piacnál át 
fogják alakítani a közlekedési 
rendet.

– Láthatóan mindenki ott par
kol, ahol eszébe jut, és már 
a buszjárat sem tud bemenni 
a piac területére. Mûszaki iro
dánk elkezdte a tervek kidolgo
zását; eszerint a Széles utcában 
a padkánál várhatóan nem lehet 
majd megállni, és az autók csak 
az arra alkalmas helyeken par
kolhatnak, így a busz is meg 

Életének 87. évében elhunyt Dizseri Sándor, aki 1964–1980 
között a Vörösmarty gimnázium igazgatója volt. Róla emléke-
zett a múlt szerdai sajtótájékoztatón Segesdi János alpolgármes-
ter. Mint mondta, a volt középiskolai tanár, igazgató jelentős 
szerepet vállalt a református iskolarendszer megújításában, 
a Baár-Madas és a Sárospataki Református Gimnázium újra-
indításában. 

– Nekünk, érdieknek a Vörösmarty gimnázium igazgató-
jaként marad meg emlékezetünkben, olyan valakiként, aki 
– ahogy a búcsúztató beszédben is elhangzott – mindenért hálás 
volt, amit az élettől kapott. Gyermek- és fiatalkoráért, iskoláiért, 
munkájáért, családjáért. Hálásak vagyunk azért, hogy Sándor 
bácsi itt dolgozott közöttünk, és a diákokból, a pedagógusokból 
olyan közösséget hozott létre, amely ma is tovább él, tovább 
mûködik, és hosszú-hosszú ideig megtartja Sándor bácsit emlé-
kezetében – zárta szavait az alpolgármester. (A temetésről szóló 
beszámolónk a következő oldalon olvasható.)

Nemcsak az utakat, a zöldfelületet is helyreállítják

Indul az aszfaltozás
Hamarosan megkezdõdnek Érd nyugati területén a szervizútépítések – hangzott el 
a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón. Simó Károly, a csatornatársulat 
elnökhelyettese a már csatornázott területek helyreállítására vonatkozó szabá-
lyokról is beszélt. Segesdi János alpolgármester a piacot érintõ forgalmirend-
 változásokra hívta fel a figyelmet, és beszámolt a közétkeztetésben tapasztalt 
pozitív változásokról is.

tudja közelíteni a piaci megál
lót. A későbbiekben a területen 
fokozottabb ellenőrzést tartunk 
majd – tette hozzá az alpol
gármester, aki beszélt a köz
étkeztetés színvonalát ellenőrző 
bizottság március havi jelenté
séről is.

– A testület négy intéz
ményben tartott ellenőrzést: a 
Kincses Óvodában, az Aprófalva 
Bölcsődében, az Érdligeti és 
a Bolyai általános iskolában. 
A helyszíni ellenőrzések során 
minőségi kifogás már nem 
merült fel. A szolgáltató növelte 
a felnőtt, illetve középiskolai 
adagok nagyságát – ami miatt 
korábban sok kritikát kapott 
–, így most a nagyobbak és a 
felnőttek már az életkoruknak 
és az igényeiknek megfelelő 
mennyiségû ennivalót kapnak. 

Jelenleg Érden két kony
ha üzemel – a Kőrösi és az 
Érdligeti iskolában –, de hama
rosan az Aradi utcai bölcsődé
ben is beindul a helyben főzés. 
Ez azt jelenti, hogy az intézmé
nyek a jövőben jórészt helyben 
főzött ennivalót kapnak majd 
– tette hozzá Segesdi János, aki 
arra kérte a lakosságot, hogy az 
önkormányzathoz forduljanak 
a közétkeztetéssel kapcsolatos 
panaszaikkal.

– Azt tapasztaltuk: a szolgál
tató a jogos kritikát elfogadta, 
változtatásokat eszközölt, mind 
a minőség, mind a mennyiség 
tekintetében. A legutóbbi ellen
őrzés során például a bizott
ság javaslatokat tett az étlap 
összeállítására, kérték, hogy 
mellőzzenek egyes ételeket. 
A szolgáltató rugalmasan áll 
ezekhez az igényekhez. Ezért 
arra kérünk mindenkit, pana
szaikkal az önkormányzatot 
vagy a szolgáltatót keressék 
meg, hiszen így érhető el érde
mi változás – hangsúlyozta az 
alpolgármester.  

 Ádám Katalin

Nemcsak a csatorna épül, hanem a szervizutak is – képünkön az Arany János utca
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A Betonozó utcában elkészült a mart aszfaltos útburkolat


