
Tekertem a darálót már hosszú percek óta, 
passzíroztam a paradicsomot, árgus szemekkel 
figyeltem, hogy ereszt, elég lesz-e a két nagy 
fazék, amit előkészítettem a rostdús lének. Mi-
vel nem túl változatos és szórakoztató munka 
a paradicsompasszírozás, jobb híján tűnőd-
tem. Például azon, hogy milyen szuper vásárt 
ütöttem nyélbe, mikor egy lejért megvettem a 
befőzni való paradicsom kilóját. Egy lej ötven 
banit kért a terményét furgonból áruló tecuci-i 
férfi, de alkudnom sem kellett, ajánlotta magá-
tól, hogy vigyem egy lejért, ha akarom. Naná, 
hogy akartam, már mérte is, pakoltuk autóba 
és irány vele a konyhába. 

Na szóval, miközben a valóban szép, hú-
sos, igazi befőzni való paradicsomokat pasz-
szíroztam, azon gondolkodtam, hogy ami 
nekem igazi jó vásár, a termelővel már-már 
csúfolkodás. Az egy lejes árért már szinte meg-
termelni sem érdemes – állítja az apám, aki 
évek óta rendszeresen termeszt paradicsomot a 
melegházban. A paradicsom ráadásul nem dió, 
hogy csak úgy magától terem a fán, ha éppen 
kedvez neki az esztendő, azzal dolog van, nem 
is kevés, kezdve a palántálástól a hónaljazásig, 
kötözés, permetezések sora, hogy a betegség meg 
ne támadja a növényt, szóval munka és költség 

bőven. Ezek után, ha beérik a termés, el lehet 
adni. Mindjárt egy lejért kilóját. 

Már-már kezd lelkiismeret-furdalásom 
lenni a dolog miatt, ezért gyorsan igyekszem el-
terelni a gondolataimat. Minden bizonnyal a 
csurgó paradicsomlé látványa teszi, de tovább-
ra is e téma körül forog az agyam. Egy minap 
látott tudósítás jut eszembe, mikor az egyik or-
szágos tévécsatorna híradójában panaszkodott 
egy moldvai zöldségtermelő, hogy be van érve 
a paradicsom, le kellene szedni, de nem kapnak 
dolgozni akaró embereket a munkára. A ripor-
ter sebtében végigfut a mikrofonjával a falun, 
benéz a kocsmába, megállít pár élete teljében 
lévő, az utcán lézengő férfit, akik sorra elma-
gyarázzák, hogy munkahelyük ugyan nincs, de 
most éppen nem akarnak dolgozni. Többnyire 
az vehető ki a szavaikból, hogy azért nem, mert 
nem éri meg. Sőt az egyik – mentségére szóljon, 
enyhén alkoholmámoros volt – közölte, hogy ő 
megy dolgozni, de kéri azt a 40 eurós órabért, 
amit Nyugaton is adnak a zöldségszedő mun-
kásoknak. Mert nehogy azt higgye itt valaki, 
hogy ő hagyja magát kizsákmányolni!

Hát ilyen világ ez. Manapság csak az hagyja 
magát kizsákmányolni, aki dolgozik. Mondjuk, 
paradicsomot termeszt. Vagy éppen egyebet. 
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Eszmefuttatás a paradicsomlé mellett
   villanás n Forró-Erős Gyöngyi

Ismét erős felhősödés várható, a térség nagy részén 
csak kevés napsütés lehet. Több helyen számíthatunk is-
métlődő esőre, záporokra.
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Kirúgta három vendégét az étterméből 
egy vendéglős Svédországban, mert a 
trió nem ette meg az utolsó falatig a fő-

ételt, mielőtt desszertet kért.
A szigorú vendéglős Göteborgban tény-

kedik egy mongol étteremben, amelyben a 
vendég fix árért annyit eszik, amennyit akar. 
A triónak nagyobb volt a szeme, mint a szája, 
és a tányérjaikra szedett ételnek csak a felét 
ették meg, amikor pudingot kértek. A ven-
déglős azonnal ajtót mutatott nekik, de mivel 
nem akaródzott távozniuk, a személyzettel 
tessékeltette ki őket, miközben jó hangosan 
a pokolba kívánta a társaságot, és közölte, 
hogy többé meg ne lássa őket. A vendéglős 
nem bánja szigorát.

„Engem nem érdekel, ha valaki tíz adagot 
eszik is, de ne pocsékoljon. Üljön itt akár 
egész nap és egyen, de ételt ne dobjon ki” – 
idézte a vendéglőst a brit Metro újság.
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A fotót André Krisztina, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.   

skandi  kÉszÍtette: beNedek eNikő

olaSz
forMa1-eS
világbaj-
nokV.

TölTéS, 
vízfogó*

KígyóHAl

1000 róMAi 
SzáMMAl

lejTőS, 
NyAKTörő

AbbA-
MArAd, 
MegSzűNiK

beC. iMre

igAzgATó 
A diáKoK 
NyelvéN

bór

SieMeNS

A végéN 
nett!

véS

láNCfoNA- 
lAT erőSíT

Sugár 

ArgóbAN 
röv.
luxeMb. éS 
porTugál

TeTejére

goldeN ...

Sör  
NépieSeN

roCK ANd ...

HelyeSlő 
Szó

...-ropog

TárgyrAg

SzeMCSéS 
ANyAg

SArKábAN 
vAN!

illeTéK

NiTrogéN 
éS KéN 
vegyjele

frANCiA 
ArANy

MegA

KödMöN, 
ATillA

pApírrA 
veTNi

KeleT

pénz-
uTAlváNy

Null-Null

MAdAgASz-
Kári MAjoM

lATyAKoS

CouloMb

* a

idegeN Noé

ezer!

gigA

9

védeleM, 
párTfogáS eleK!!TilTóSzó newton idegeN 

levegő *
azautó-
VerSenyző
Szülő-
városa


