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Húsvét
A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik
napon, vasárnap feltámadt. Helyettesítő áldozatával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott
a halál felett. Az eredetileg zsidó ünnep (héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét
egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.
A név eredete
Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A böjt után
ezen a napon szabad először húst enni. A böjt utolsó hetének neve: „nagyhét”, a húsvét utáni hét húsvét hete, egyes magyar
vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart.
A húsvét héber neve „pészah”. A szó „kikerülés”-t, „elkerülés”-t jelent, utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsidóknak
bárány vérével megjelölt házait. Innen származik a ritkábban használt angol név, a passover is. A kifejezés az ünnep magyar
nevében nem található meg, de Csíkménaságon a húsvéti körmenet neve: „kikerülés”.
Az angol Easter a német Ostern szóval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara a tavasz keleti (v.ö. angol East,
német Ost) úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt.
A húsvét időpontja
A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik (beleértve a határokat is). A következő nap, húsvéthétfő a legtöbb keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián-naptár szerinti év
ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt.
Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig
legyen a keresztény húsvét időpontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. Sajnos ennek meghatározására nem jelöltek ki módszert, így például az alexandriai pátriárka és a római pápa alá tartozó egyházrész másképpen
számította a húsvét időpontját. Később a 6. században alkotta meg Dionysius Exiguus azt az eljárást, amely azóta is az alapját képezi a húsvét időpontja kiszámításának.
Amennyiben csillagászati értelemben vesszük a „tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap” formulát,
természetesen nem feltétlenül kapjuk meg a húsvétot. A katolikus egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt az számítási módot, mely meghatározza ennek naptári helyét. Mostanra az ortodox egyházakon kívül minden keresztény egyház ehhez az
eljáráshoz tartja magát. Az ortodox egyházak dátumszámítási módszere maradt a gregorián naptárreform előtti Julián-eljárás.
A szíriai Aleppóban ülésezett 1997-ben az Egyházak Világtanácsa. Azon javasolták, hogy a hagyományos, képletekre és táblázatokra alapuló számítás helyett csillagászati megfigyelések alapján határozzák meg a keresztény húsvét időpontját, ezzel
megszüntethető lenne a keleti és nyugati egyház közötti eltérés is, hiszen a megfigyelés (illetve a közvetlen csillagászati meghatározás) mindegyik egyházrész számára objektív módon rögzítené az ünnepnap dátumát. A reformjavaslat szerint a bevezetés 2001-ben lett volna, de lényegében egyik tag sem fogadta el még.
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Matolcsi, meg a kis trezorja
Zárolnak vagy sem? Ma
dőlhet el!
Ez kezelhetővé teszi az állami költségvetés
végrehajtásában meglévő kockázatokat - közölte a várható kormánydöntés kapcsán a Világgazdaság kérdésére a Nemzetgazdasági
Minisztérium.
A véglegesítés többek között a kutatásokra szánt pénzeket is érzékenyen érinti, arányában ugyanis a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kényszerül a legnagyobb mértékű kiigazításra. Esetében lapunk számítása szerint mintegy 20 százalékos a csökkenés a kiadások eredetileg tervezett mértékéhez képest, míg az
adóhatóság, a belügyi és a honvédelmi tárca, valamint a fogyasztóiár-kiegészítés terén körülbelül 10 százalékot kell az idén lefaragni a kiadási előirányzatokból.
Arányában ugyan csak bő 2,5 százalékos szűkítésnek felel meg, nominálisan a legnagyobb megszorítás a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál történik, itt 39 milliárd forintot kell megtakarítani. Ennek közel fele, 16 milliárd az egyetemek és főiskolák költségvetését érinti, márpedig a pénzügyi szigorra ezek a szervezetek is a
kutatás-fejlesztésre szánt pénzek visszafogásával reagálnak, vagyis nemcsak az alap által finanszírozott,
hanem az egyetemi kutatások volumene is csökken az idén.
A kutatási eredmények elmaradásán túl ez a gazdasági szereplőket is érzékenyen érinti, hiszen az egyetemi
laboratóriumok több kis- és középvállalkozással működnek együtt - jelenti a Világgazdaság.
Az egyetemi dolgozók számára viszont jó hír, hogy a zárolás felosztása után is úgy tűnik: elbocsátásokra az
idén nem kerül sor. Legalábbis nemrég még így nyilatkozott Kis Papp László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Olyan esetek azonban bőven akadnak, amikor a jóléti juttatásokat akár a kollektív
szerződések módosításával kellett visszafogni, több intézmény pedig saját bevételének egy részétől vett búcsút a megtakarítási kötelezettség teljesítése érdekében. Arra is számítani lehet, hogy nyáron nem működtetik az egyetemek, főiskolák légkondicionáló berendezéseit, sőt néhány hétre valószínűleg teljesen be is zárják az intézményeket.

A vártnál magasabb az infláció 4,5 százalék
A fogyasztói árak az elmúlt hónapban 4,5 százalékkal voltak magasabbak, mint
egy évvel azelőtt, és ez meghaladja az elemzők várakozását. Márciusban februárhoz képest is emelkedtek az árak.
Márciusban 1,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak. Leginkább az üzemanyag, az élelmiszer- és a háztartási energia, ezen belül az elektromos energia
drágult - tudta meg az MR1-Kossuth Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetőjétől, Mináry Borbálától.
Tavaly ősz óta átlag fölött emelkednek az élelmiszerek, és ennek alapvető oka
az, hogy rossz volt a tavalyi termés.
A KSH hétfői jelentéséből az is kiderült, hogy továbbra is tartja magát az a világpiaci tendencia, amely az élelmiszerek folyamatos drágulását eredményezi.
A láncreakció elején a gabona előállításának növekvő költsége áll.
Egy év alatt ezért csaknem másfélszeresére emelkedtek a termelői árak. Az elmúlt években a válság miatt a
kereskedők nehezen tudták érvényesíteni saját áraikat, emiatt sokszor veszteségesek - mondta el az MR1Kossuth Rádiónak az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György.
„A kereskedők mindig a legalacsonyabb fogyasztói árakat alkalmazták, amit még a vásárló meg tud fizetni.
Az inflációs nyomás azonban mindig erős volt, tehát kénytelen a kereskedő is esetenként árat emelni, de a
haszna elmegy a különböző költségekre. Azt lehet látni, hogy az élelmiszer-kereskedelemben sok a veszteséges vállalkozás.”
forrás:ma.hu
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"Lényeges" létszámleépítés jön a közmédiában
A médiaalap vezérigazgatója egyelőre nem mondta el, pontosan hány embert rúgnak ki.
Várhatóan már jövőre érzékelhető lesz a közmédia reformja a piacon - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója az "Üzlet-e a média 2011-ben?" című szerdai konferencián, Budapesten.
Böröcz István (képünkön) arról is beszélt, hogy a szerkezeti átalakítás elkerülhetetlenül létszámleépítéssel jár
majd. Az integrációval, az intézmények egy helyre költöztetésével, a párhuzamosságok megszüntetésével és
a létszámleépítéssel felszabaduló forrásokat tartalomkészítésre, tartalmi szolgáltatásokra, minőségi produkciók készítésére fordítja majd a közmédia - mondta Böröcz.
Az év végéig "érdemi, lényeges létszámleépítésre kell számítani" - jelentette ki a vezérigazgató, de ennek
mértékéről nem beszélt. Utalt arra, hogy a leépítés bejelentése előtt a szakszervezetekkel kell egyeztetniük.
Átalakul az MTI
A Magyar Távirati Iroda 135 éves fennállásának második legnagyobb átalakulásán megy át. A cél az, hogy a
közszolgálati csatornák egységes szerkezetben dolgozzanak - mondta Belénessy Csaba vezérigazgató.
Az MTI átalakítása a teljes munkafolyamat harmadánál tart. Az MTI gyártja és felügyeli a közszolgálati televíziók híradóit és a rádió krónikáját, április elejétől pedig egy helyszínről, a Kunigunda utcából sugározzák a
Duna TV és az MTV híradóját. A tervek szerint két hónap múlva a Krónika is Óbudáról sugározhat - közölte.
Belénessy Csaba szerint hosszú távon a legfontosabb vállalkozás az újmédia-szolgáltatás. Megkezdődött a
hirado.hu hírportál kialakítása, amelynek négy aloldala lesz: az mtv.hu, a dunatv.hu, a radio.hu és az mti.hu.
Az MTI ingyenessé tett híreit az mti.hu-ról lehet majd elérni.
Annak, hogy az MTI közszolgálati tartalmai nem lettek ingyenesek április elején, technikai oka van; a szándék "megingathatatlan" - mondta a vezérigazgató.

Orbán gazdaságpolitikája szigorúbb, mint Bajnaié

Ezt állítja Csaba László. Szerinte a lefaragásokból még nem következik semmi.
Ha az ember egy kicsit távolabbról néz egy jelenetet, akkor jobban
látja az összképet – mondta Csaba László a Magyar Televízió reggeli
műsorában arra a felvetésre, hogy a külföldi jelentések reményteljesebbnek látják a magyar gazdaságpolitikai terveket, mint a hazai média.
A Fideszről olyan kép alakult ki, hogy költekező, populista párt. Ehhez
képest a Széll Kálmán-tervben számok vannak. Régen úgy gondolták, az Orbán-kormány költekezőbb lesz,
mint elődje, de szigorúbb gazdaságpolitikát folytat, mint az elődje. Ennek az üzenetnek át kellett jönnie – érvelt a szakember.
Csaba László ugyanakkor hozzátette: nem tud olyan lelkes lenni, mint egy külföldi elemző, mert abból, hogy
a kiadásokat 1-2 százalékponttal visszavették, nem következik semmi. Szerkezetátalakítás kell. Lehetetlen
helyzet, hogy a pénzügyi kormányzat fűnyíróelv szerint mindenkitől elvesz - mondta.
A közgazdász szerint a kétharmados többségnek az lenne az értelme, hogy szakmai programok valósuljanak
meg. A bizalom visszaszerzéséhez hiteles tervek kellenek. Elindultunk egy irányba, de elég sok a rögtönzés,
ami ugyan elengedhetetlen, de épp a bizalmat ássa alá – tette hozzá.
Forrás:hír24
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Egy homok sziget rejtélye.
A Brit felfedező, James Cook kapitány 1770- ben
Ausztrália keleti partja mentén hajózott felfelé. A mai
Brisbane - től kicsit több mint 150 km-re északra egy
hatalmas homokos partú sziget mellett hajózott el,
mely mostanában 300 ezer látogatót vonz évente! Ám
Cook nem igazán foglalkozott vele. Sőt, másokkal
együtt úgy gondolta,- ez csak egy félsziget, nem is
igazi sziget.
Néhány évvel később Matthew Flinders felfedező, partra
szállt a szigeten. Ettől a félszigettől semmi sem kopárabb
a világon. – írta. Ha Cook s Flibnders vállalták volna, hogy
megnézik, mi rejlik több kilométerre távolabb az aranyló partok és a dűnék mögött, teljesen más lett
volna a véleményük. Valódi esőerdőket, kristálytiszta, édesvizű tavakat, gyönyörű színű homoksziklákat, valamint több állatfajt láthattak volna.
A világ legnagyobb homokszigetének, a Fraser szigetnek a jelentőségét mutatja, hogy 1992- ben
felkerült a Világörökség listájára.
A hegyekben született.
A Fraser sziget 120km hosszú, mint egy 25 km széles, és 160ezer hektáros területen fekszik. A tömör homokdombok majdnem 240 méterrel a tengerszint fölé emelkednek, ezért a legmagasabb homoksziget a világon. Vajon milyen erők alakították ki ezt a figyelemre méltó földtömeget?
A bizonyítékok alapján arra következtetünk, hogy a szigetet alkotó mérhetetlen mennyiségű homok
Nagy - vízválasztó - hegységből származik, ami Ausztrália keleti partján végigvonul. Az évszázadok
során a heves esőzések a sziklákból darabokat mostak le, s belesodorták őket a folyókba, a tengerbe. Az óceáni áramlatok finom homokká csiszolták a szikladarabokat, s fokozatosan észak felé sodorták őket a tengerfenéken. Az óceán fenekéről kinyúló hegyfokok s sziklás kiemelkedések útját
állták a homokszemeknek, melyek így felhalmozódtak, s megszületett a Fraser sziget.
A Csendes –óceán az óta is folyamatosan friss homokkal látja el a sziget partjait. Ott a szél befelé
fújja a homokot, s ez által dűnék alakulnak ki,. amik évente egy méternyit kúsznak előrébb, mindent
beborítva, ami az útjukba kerül.
Édesvizű tavak s különleges erdők
Bármilyen meglepő, szerte a szigeten 40 édesvizű tava találunk a homokdűnék mélyedéseiben. De
minek köszönhető, hogy nem szivárog el belőle a víz? Egy szerves anyagokból álló rétegnek, vagyis a humusznak, mely bomlásnak indult a levelekből, fakéregből s gallyakból.
A szigeten vannak olyan tavak is, melyek akkor képződnek, amikor a homokgödrök a rétegvíz szintje alá süllyednek. Az édesvíz beszivárog a gödrökbe, s mivel a homok szűrőként viselkedi, a tó vize
kristálytiszta lesz. Ezek a tavak tulajdon képen a rétegvízre nyíló ablakok.
A tavakat az évente lehulló 1500 milliméternyi eső táplálja. Abból a vízből, ami nem a tavakban köt
ki, nem is a homokképződmények isszák fel, patakokká alakulnak, s a tengerbe ömlenek. Az egyik
ilyen folyó a becslések szerint óránként sokkal több, mint 5 millió liter vízzel táplálja a Csendes .óceánt.
A sok víznek köszönhetően a Fraser sziget mindenhol üde zöld. Rendes körülmények között tápanyagban szegény, homokos talajon nem alakulnak ki esőerdők. A Fraser sziget mégis azon kevés
helyek közé tartozik a földön, ahol az esőerdők ezen a talajon burjánzanak. Sőt, volt idő, mikor az
erdő olyan sűrűvé vált, hogy egy évszázadon át a favágók fejszecsapásaitól visszhangzott. Különösen a kaurifenyő és kétfajta eukaliptuszfa vonzotta az erdészeket. Egyikük 1929 - ben ezt mondta: akik erre járnak, láthatják, az óriási szálfák fal gyanánt állnak; és a 45 méteres magasságot is elérhetik. E hatalmas erdei királynők két - három méter átmérőjűek.”
Néhány fát, mint pl., a terpentinfát Szuezi csatorna oldalfalainak építésénél is felhasználták. Ma
azonban a Fraser sziget fái nyugalomban öregedhetnek meg!
Hirdetési áraink: 1/1 oldal 100.e.Ft, 1/2: 50.e.Ft, 1/4: 25.e.Ft, 1/8:13.e.Ft, 1/16: 7.e.Ft
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Tragikus múltú paradicsom
A sziget neve egy tragédiához fűződik. 1836-ban James Fraser kapitány a feleségével, Elizával hajótörést szenvedett, a Stirling Castle nevű kétárbocos vitorlással. Életben maradtak, s a
szigeten vetődtek partra. Valószínű, egy bennszülött törzs végzett a kapitánnyal, ám Elizát később megmentették! A tragédia emlékére a Nagy homokszigetet elnevezték Fraser szigetnek.
A bennszülötteket szintén tragédia érte! Egykor közel 2000 őslakos élt a szigeten, akik jó felépítésű, erős emberek hírében álltak. Lakóhelyüket K’garinak, vagyis paradicsomnak nevezték, mivel a sziget születéséről szóló legendájuk szerint a leggyönyörűbb hely a Glóbuszon.
Az európai betegségek sajnos megtizedelték a szigeten élőket, ráadásul a XX század kezdetére a megmaradtak többségét áttelepítették a kontinensre
Biztos menedék.
Napjainkban a sziget valóságos paradicsoma a vadvilágnak. A legismertebb lakói közé tartoznak a dingók, vagyis az Ausztráliai vadkutyák. A Fraser szigeten élő dingók nem érintkeznek a
kontinensen élő házi kutyákkal, így őket tartják a legfajtisztábbnak Kelet-Ausztráliában. Ezért
óvatosan és megfelelő távolságot tartva kell velük bánni.
A szigeten több mint 300 féle madárfajt figyeltek meg. A brahmin kányák és a fehérhasú rétisasok a tengerpart környékén köröznek, míg a tükrös halciónok a tavaknál repdesnek. A szigetre látogató vándormadarak, közé tartozik a mongol lile, aki Szibériában él, azonban a tél
elől délre repül. Útcélja elérése előtt egy kicsit megpihen a Fraser szigeten. Időszakonként 30
ezer vagy ennél is több holló nagyságú, mézevő denevér jelenik meg. Ők az eukaliptuszfa
nektárjára éhesek.
A Fraser szigetet körülvevő vízben szintén nyüzsög az élet. Pl. a hosszúszárnyú bálnák a jeges déli sarkvidékről a Nagy korallzátony felé tartanak, ott párzanak és szülik meg a kicsinyeiket. A visszafelé vezető úton a bálnák látványos bemutatóval kedveskednek: hatalmas testükkel a levegőbe rugaszkodnak, majd óriási csobbanással visszaesnek, ez több kilométeres távolságból is látható.
Ez a lenyűgöző sziget igazán megérdemel egy ilyen fenséges köszöntést. -oil-
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Mekong folyó...
A Mekong Folyó hat ázsiai országon suhan keresztül, s közel száz bennszülött közösséghez s etnikai csoporthoz tartozó mintegy 100 millió ember élete függ tőle. A folyóból évente több mint 103 millió tonna halat
fognak ki, négyszer annyit, mint az Északi –tengerből. 4350 km-es hosszával ez Délkelet – Ázsia leghoszszabb folyója. Mivel nem csak egy országot szel át, ezért a folyónak több neve is van, ám mindezek közül a
leghíresebb a Mekong. Ez a név a thai elnevezés, vagyis a Mae Nam rhong szavak összeolvadásából keletkezett.
A Mekong magasan a Himalája hegységben ered, s fiatalos erővel robajlik, amint alázuhan a hegyoldalakon, s utat tör magának a mély hegyszorosokon keresztül. Mire maga mögött hagyja Kínát, ahol Lancang
Jiangnak nevezik, útjának csaknem felét megtette. Eddig a hihetetlenül nagy magasságot, 4500 métert
ereszkedett. A Mekong alsó szakasza csupán 5000 métert ereszkedik, ezért itt már sokkal csendesebben
hömpölyög. Kínát elhagyva a folyó Mianmart és Laoszt választja el egymástól, majd a Laosz és Thaiföld
között húzódó határ nagy részét alkotja. Kambodzsában kettéválik, s Vietnámban folytatja útját, ahol a két
főág megannyi kisebb ágon keresztül ömlik a Dél- kínai tengerbe.
Az 1860-as évek végén megpróbálták hajózhatóvá tenni az útvonalat keresni Kínába a Mekong folyó felé.
Reményeik azonban szerte foszlottak, amikor Kambodzsában Kratyeh városhoz közel vízesésekkel találták magukat szemben. Laosz déli
részén pedig egy
félelmetes zuhatagsorozattal, a
Khone vízeséssel
néztek
farkasszemet. A
világon a
Khone-vízesésen
zúdul le a
legtöbb víz- kétszer
annyi,
mint Kanada s az
Egyesült
Államok határán
lévő Niagara –vízesésen.
Az éltető
folyó
A
Mekong létfontosságú szerepet játszik a Délkelet –
Ázsia gazdaságában.
Vientián (Laosz Fővárosa) s
Phnom Penh
(Kambodzsa Fővárosa) folyami kikötő városok. A
Mekong alsó szakaszától
sok élet függ Vietnámban. Itt hét ágra válik szét, s 40.000 négyzetkilométernyit torkolatot hoz létre, melyben hozzávetőleg
3200 kilométer hosszú vízi út van összesen- Ez a bőséges vízmennyiség megöntözi a szárazföldeket és a
rizsföldeket, valamint az értékes hordaléknak köszönhetően a gazdák évente háromszor tudnak rizst betakarítani. Thaiföld után Vietnám a világ legnagyobb exportőré ennek a népszerű terméknek. Becslések szerint 1200halfaj él a Mekongban, melyek közül néhányat, a garnélákhoz hasonlóan, tenyésztenek. Egy népszerű helyi hal, egy ponty féle azzal vált híressé, hogy róla nevezték el a Kambodzsai pénzt rielnek. A
Mekong a hazája egy veszélyeztetett harcsafajnak is, mely még 275 cm-re is megnőhet. 2005- ben egy 295
kg-s példányt fogtak ki a halászok, mely talán a legnagyobb édesvízi hal, amelyet a világon valaha is fogtak. Egy másik veszélyeztetett faj, legalábbis a Mekongban, a kúpos fejű delfin. A kutatók azt mondják,
hogy alig 100 példány élhet most belőle ebben, folyóban. Amellett, hogy a Mekkong millióknak biztosít táplálékot, mindenféle méretű hajó főútvonalai is egyben: a kis hajó utasokat szállítanak, a nagyobbak különféle árukat visznek, a teherhajók pedig oda- vissza járják a folyót a nyílt tengerik. A folyó a turisták körében is
igen népszerű és sokan közülük Khone- vízesésen túli Vientiánba is ellátogatnak a csatornáiról, pagodáiról
s cölöpökön álló házairól híres város már több mint ezer éve kereskedelem, a politika és a vallás központja.
Vientiánból fel lehet merészkedni a folyón Luangprabangba. Ez a kikötőváros a nagy Thai- lao állam fővárosaként működött, s egy ideig ,a francia uralom időszakát is beleértve, Laosz királyi fővárosa volt. Ezt a
történelmi várost mind a mai napig belengi a francia gyarmati légkör.
Nem régen nyugtalanító változások történtek a Mekong mentén. Pl, megfigyelhetők hogy a pusztító módszerekkel halásznak, irtják az erdőket, s hatalmas vízierőműveket építenek. Sok szemlélő számára úgy
tűnik, hogy a helyzet kicsúszott az emberi kezekből. Azonban van remény.
-oil-
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Fajok, melyek kipusztulóban
vannak.
A kipusztuló félben lévő fajokra az
egyik legnagyobb kockázatot az emberiség jelenti. Az ember nem őrzi
meg a természet törékeny egyensúlyát, ami a saját fennmaradásához is
nélkülözhetetlen, hanem továbbra is
pusztítja, amely más fajokra is igen
veszélyes. Ergo, ily módon sok faj
kámforrá válik, s velük együtt felbecsülhetetlen értékű természeti erőforrások is odavesznek.
A következő veszélyeztetett állat, a játékos delfin! A Földközi tengerben élő állomány az utóbbi
3O-45 évben a felére csökkent, s mára bekerült a veszélyeztetett törzsfogalomba.
Az IUCN véleménye szerint, ezt részben az idézte elő, hogy „a Földközi tenger vidékén csökken a
delfinek által fogyasztható élelem mennyisége a környezeti változások, a túlhalászás és a természetes környezet pusztulása miatt”.
További magyarázat lehet még az is, hogy a Földközi tengerben élő delfinek szervezetében kimutathatóan magas az ember által előállított mérgező anyagok összpontosítása, ami gyengítheti az
állatok immunrendszerét, s kedvezőtlenül befolyásolhatja a szaporodásukat.
Rovarok
A rovaroknak mindennap két súlyos akadállyal kell szembenézniük,
Egy: - hogyan találjanak elég táplálékot. Kettő: - hogyan ne váljanak ők maguk is táplálékká. A rovarok csábító falatok a madarak, a békák és a gyíkok számára is.
Sok rovarnak az életben maradás egyetlen módja a környezetébe való beleolvadás. Számos rovarfaj bravúrosan álcázza magát. Eredményes módszereikkel messze túlszárnyalják az emberi
találékonyságot is.
Levélutánzó lepkék:
Szárnyaik barna belső felülete a megszólalásig olyan, mint egy száraz levél.
Nemcsak színben hasonlítanak egy levélre, hanem, mintha még erezetük s száruk is lenne. A
megtévesztés annyira sikeres, hogy ha zöld növényzeten időznek, akkor is pont úgy néznek ki,
mint egy száraz levél, amely a lombkoronából hullott alá.
Lombszöcskék.
Sok lombszöcske a zöldek utánzásával marad életben. A hasonlóság nemcsak alakra és színre
terjed ki! Mintázatuk a levél erezetére és a gomba okozta foltokra is, emlékeztet.
Púpos kabócák:
Ezeket, a parányi rovarokat nagyon ritkán lehet felfedezni. Pontosan ennek köszönhetik az életüket! Beleolvadnak a környezetükbe - ugyanis úgy néznek ki - mint a tüskék! Itt mindegyik rovar
egy-egy tüskéhez hasonlít. Ha egy egész kabóca csapat sorakozik az ágon, amitől az úgy néz ki,
mintha tüskés lenne. Amennyiben nagyon közel hajol az ember, akkor láthatja, hogy a „tüskék”
nem mások, mint apró púpos kabócák. Bámulatos, hogy hányféleképpen álcázzák magukat a rovarok, és milyen pontosan utánoznak dolgokat.
- Egy Costa Rica – i hernyóféle szakasztott olyan, mintha madárürülék lenne.
- A botsáskát alig lehet megkülönböztetni egy darab bottól.
- Egy dél- afrikai sáskaféle egyedei minden tekintetben olyanok, mintha kövek lennének.
- Egy Izraelben élő rovar tökéletes mása annak a virágfélének, amelyből táplálkozik. Bármilyen
módon is tévesszék meg a környezetüket, nekik ez jelenti a védelmet. Minket, embereket csodálattal tölt el a teremtésműben megnyilvánuló döbbenetes sokféleség!
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Locsolóváró kalács
Hozzávalók:
- A tésztához:
- 2,5 dl tej
-1 kiskanál kristálycukor
- 2,5 dkg élesztő
- 50 dkg liszt
- 1 kiskanál só
- 10 dkg tejföl
- 1 tojás
- A töltelékhez:
- 3 fej lilahagyma
- 50 dkg sajtos párizsi
- 15 dkg trappista sajt
- 15 dkg füstölt sajt
- só
- feketebors
- majonéz
- 1 tojás

Nyúlgombóc és nyúlnyárs kínai
kel salátával
Hozzávalók:
50 dkg nyúl apróhús
só
bors
édes szójaszósz
maréknyi szeletelt mandula
olaj
A salátához:
- 1 papaya
- 1 kínai kel zsenge része
- 5 dkg vegyes saláta, salátaturmix
- fél lime leve
- olívaolaj
- só

Elkészítés: Az apróhúst sóval, borssal, szójaszósszal ízesítjük, összeforgatjuk. A szebb daraElkészítés:
bokat nyársra húzzuk, az apróbbakat ledaráljuk.
A darált húsból gombócokat formálunk, szeletelt
A tésztához a tejet meglangyosítjuk, a cukrot fel- mandulában megforgatjuk, és bő forró olajban
olvasztjuk benne, és belemorzsoljuk az élesztőt. megsütjük. A nyársakat is megsütjük a gombóHagyjuk pár percet pihenni. A lisztet beleszitáljuk cok mellett az olajban.
egy tálba, belekeverjük a sót, a tojást, a tejfölt és
az élesztőt. Kicsit keményebb tésztát dagasztunk A papayát félbevágjuk, kimagozzuk, meghámozbelőle, majd kb. 1 órát kelesztjük.
zuk, szeletekre vagy apró kockákra vágjuk. A kíHa kb. duplájára kelt, 2 cm vastagra nyújtjuk. Az
elnyújtott tésztát megkenjük a majonézzel, ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk. Rárakjuk a felkockázott hagymát és a párizsit, majd betakarjuk a kétfél reszelt sajttal. Ezután feltekerjük, lekenjük tojással, és előmelegített sütőben arany barnára
sütjük.

nai kel egy részét nagyobb darabokban hagyjuk,
a többit finomra vágjuk. Összekeverjük a finomra
vágott kelt a salátakeverékkel és a papayával,
olívaolaját és a lime levét csepegtetjük rá, majd a
nagyobb darabokban hagyott kínai kelbe halmozzuk. A gombócokkal és a nyársakkal kínáljuk.
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Nem lesz Erdei—Kostecki összecsapás
Lengyel sajtóinformációk szerint elmarad az Erdei - Kostecki összecsapás, mivel utóbbi számára
nem találtak szponzort a lengyel piacon.
A ringpolska.pl lengyel magazin információja szerint mégsem lesz összecsapás Erdei Zsolt és a lengyel David Kostecki között június 4-én Atlantic Cityben.
Az ökölvívással fogszerdán délután
hír szerint Andrzej
lengyel ökölvívó
te, hogy elvileg minrészletet tisztázott a
már majdnem alá is
dést, de nem találKostecki számára a

lalkozó portálon
megjelent rövid
Wasilewski, a
promótere közölden szervezési
két csapat, és
írták a szerzőtak szponzort
lengyel piacon.

"Már beszéltem
lengyelek visszalépcsolatban tiszta a
hiszen mi soha sem
Kosteckival összecset, és most is ők
Június 4-re kereés bízom benne,
ten már megmond- mondta az MTIHawerkamp.

Zsolttal, hogy a
tek. Ezzel kaplelkiismeretünk,
állítottuk, hogy
hoztuk a mecstáncoltak vissza.
sünk ellenfelet,
hogy a jövő héhatjuk, ki lesz az"
nek Erdei edzője,

Erdei Zsolt, korábbi
kálósúlyú profi ökölszerdán még úgy
"kilencvennyolc
lesz összecsapás
profi bokszban sok
hat". Hangsúlyozta,
biztosnak a mecsszerződést.

félnehéz- és cirvívó világbajnok
nyilatkozott:
százalék, hogy
júniusban, de a
minden előfordulakkor tekinti majd
cset, ha aláírják a

A Kostecki elleni
meccs fontos állomása lett volna
Erdei pályafutásának, melyből saját "számításai
szerint" még vélhetőleg egy-másfél
év van még hátra.
"Amennyiben legyőzöm őt, három
világszervezetnél
is a ranglista élére kerülök, azaz a következő meccsem már vb-címért megy majd, s jöhet egy igazán nagy ellenfél" - mondta Erdei Zsolt még szerdán a feleségéről elnevezett Arabella ásványvíznek
a bemutató sajtótájékoztatóján.
Kostecki 37 profi mérkőzéséből 36-ot megnyert, közülük 24-et K.O.-val, s egyet elveszített. A veretlen Erdei Zsolt 32 profi meccsből tizenhétben kiütéssel győzött.
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Egyébként pár család kezében összpontosul a falu vezetése. Csak bejelentéssel
szeretnél élnél, ne tedd muki!
Süketekkel, vakokkal találkoznál. He, he, he! S végül megijednél? Naná, hogy meg.
Ezt a panamát szét kell robbantani. Naná, hogy szét.
Végre a magyar szavazókat állampolgárnak is kellene tekinteni! Meg kell szüntetni
a családi kezekben lévő önkormányzatokat, ezek jogait megnyirbálni! A családok
tagjai ne dolgozhassanak a hivatalban alá, mellé rendelt viszonyban. Többszöri, és
folyamatos ellenőrzés (ÁSZ) kellene a vidéki önkormányzatoknál, különösen a pályázati, uniós pénzek elosztásakor. Megkövetelni a diplomát, a szakmai felsőfokot, a
nyelvtudást! Javaslat!
Az állam vásároljon a falvakban házakat, s ez által a főelőadók, könnyebben érnék utol az adócsalók táborát. Az adók, s annak járulékai biztos bevételt jelenthetnének az államkasszának. Ha a gyanú legkisebb árnyéka is pottyan a hivatalra, vagy annak mesterére, azonnali hatállyal függesszék
fel, valamint bírósági eljárást kezdeményezzenek hűtlenkezelés miatt!
Mi jelent a polgármesterség fogalma?
Művészet, tudomány? Vagy inkább foglalkozás?
Művészet, hiszen elsajátítása nem egyszerűen egy tanulási folyamat több annál: Velünk született
adottságok is szükségesek hozzá. A polgármesternek nemcsak értenie, hanem éreznie is kell az
emberek véleményét, gondolatait, magatartását, a különböző nem könnyű helyzeteket, azokra válaszolnia kell.
Az sem vitatható, hogy tudomány! Egy vélemény erről – azt szokták mondani, hogy az, nevezhető
tudománynak, amely tárgyát és módszerét igazolja, önálló és új tárgyköre van. Azt mondjuk ugyanis. – a vezetéselmélet interdiszciplináris jellegű, olyan komplex elmélet, amely igen sok tudományág
eredményeinek szintetizálásával kísérli meg az önálló tudománnyá válást.
A képviselőtestületet hozzáértése, pontosabban, annak szellemi oldala teszi alkalmassá arra, hogy
jól számoljon, világosan gondolkodjon, képes legyen az akadályok megoldására, a munka szervezésére, tervezésére, valamit a jó döntések meghozatalára. A szellemi frissesség mellett igen fontos
a fizikai alkalmasság.
Az adottságok általában velünk született értékek. Ugyanakkor azonban nem tagadható, hogy azokat
minden polgármester fejleszteni is képes, sőt köteles. Nyilvánvaló az is, hogy tanulással, gyakorlati
tapasztalatokkal továbbfejleszthető, javítható.
Kaméleoni regula felépítése
A regula középpontjában a közösség lelkisége és a lakosok alázatos szeretete áll. A kaméleoni példa szemlélteti a közösségi feladatokat, posztokat, az egymáshoz való viszonyulást, megértést. A
javak elosztásában nem az egyenlőség elve érvényesül, hanem az egyén szükséglete a mások kihasználása.
Mindenekelőtt a rendfőnököt szeressétek, majd azt, aki feketén alkalmaz benneteket!
A regula kimondja.
Ne engedjetek magatok közé bevándorlót, és ami a legfontosabb, - a gyüttmöntnek soha nem lehet
igaza!
Tehát a regula kimondja.
- a feketemunka szorgalmazása, egy szívként, egy lélekként követendő.
A közösség alapelve.
- Azonos szívvel, lélekkel ragaszkodjunk a hivatalhoz.
A regula elveti.
- a „megtermelt” javakat egyenlő arányban ossza szét az őslakosok között.
Továbbá.
- a regula elvárja, hogy a feketemunkát, végzőket mindenáron meg kell védeni a nyilvánosság
előtt.
- a bejelentőt gyökérből lehetetlenné kell tenni.
- A bevándorlókat, muszáj megfélemlíteni s kötelező, elzavarni faluból! Erre azért van szükség,
hogy a belső ”átcsoportosított” forrásokra ne derüljön fény!
- A tehetősebb őslakosoknak az a megbízatásuk, hogy tekintélyükkel ássák alá a bevándorló
családokat. E módszerben nagy lehetőség rejlik!
Folytatás: 30
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- Gyere, kérjük fel őket! - intettem feléjük. Enyém a Böngyi, tied a barátnője.
Nem szólt semmit. Lekászálódott a bárszékről s kissé imbolyogva elindultunk…
- Jössz táncolni? - kérdeztem Évát. Tibi a hátam mögött lapult.
- Igen.
Fekete loknis szoknya, fehér pulóvert, s fekete mellény volt rajta. A parketten
Leslie Steve: Hanna
elkezdődött az őrület „a rakkenról”. Olyan nagy hatással voltunk a többiekre,
hogy mindenki meg állt s egy kört alakítva éljenzett, tapsolt. Én a biztatás hatására Évámat pörgettem a fejem fölött, majd a lábam között húztam át. Olyan volt, mint ha éveken keresztül együtt
táncoltunk volna. A loknis szoknya kört vont a dereka köré. A melle önálló életet élt. Azok a hatalmas tengeri gyümölcsök élvezték a szabadság lehetőségét. Megmutatták teltségüket, formájukat.
Alig vártam hogy az erotika tengerének gyümölcseit érezhessem a mellemen. Ezért egy lassú
táncra vágytam. Ám a teljesítményünk elismerést váltott ki a zenekarból. Ezért újból játszani kezdték a Babilont. Őrület vette kezdetét! Egytől egyig keményen próbálgatták a levegőbe emelni a
kedvesüket. Nem ment bárki emberfiának. Azonban, a lábak közötti áthúzás az igen! Nem kellett
takarítani másnap. Végre eljött a halászat ideje. Többen leültek, lihegtek. Mi ott maradtunk a parketten. Összebujtunk! Böngyike nem ellenkezett! Táncnál ez természetes. Követte a lépéseimet. A
férfiasságomnak alig bírtam parancsolni. Nem emlékszem miről beszélgettünk, mert el voltam foglalva a tengeri emlősökkel. Alig vártam, hogy megérintsem azokat. Megengedi vagy nem? Ezek a
kérdések, gondolatok dübörögtek a fejemben.
- Leülhetünk az asztalotokhoz?
- Persze! Gyertek.
- A következő tánc is az enyém… lehet!
- Ez természetes.
A hiénák alig várták, hogy a karjaikba vehessék Böngyimet. A szünet nem sokáig tartott. A hiénák
már gyülekeztek, az asztal körül. Kialakult a verseny, hogy ki érhet oda hamarabb. Élveztem, mivel az első benyomásra nincs második lehetőség. Tudtam, ez az este, s a csaj, csak az enyém.
Igazam volt! A kéretlen kéregetők sisere serege lepte el asztalunk környékét. Később megkértem
a lovagokat, kíméljenek a zaklatásuktól…
- Bunyós! - szolt a barátom. Nehogy verekedés legyen… a tánc miatt. Ismered a gladiátorokat…
- Félsz? - néztem rá kérdőn.
- Fél a ló fasz! Mi ketten ők tízen vannak.
- Na és?
- Figyelmeztettelek. Nem bánom! Ráérek!
- Rendben! Menjünk táncolni.
- Le fogják kérni!
- Nem adom. – majd Böngyike felé
- Te akarsz mással táncolni.
- Nem! – válaszolt határozottan. Már többször kísérletet tettek.
- Na erről beszéltem Tibi.
Összebújva táncoltunk. Egybefortunk. Közben, mindent bevallottam a kapcsolataimról. Nem hitt
nekem! Nevetett. Ilyen bolond nem létezik, aki az első randin elmondja az igazat. A nevetésétől
kimozdultak a tenger gyümölcsei. Azok a mosolygó acélkék szemek, a formás kemény mellek, a
ringócsípők világától nem bírtam szabadulni. Éreztem, ez a kapcsolat egy életre szól.
- Akkor én bolond vagyok. Még mindig nevetett. Szorosabban öleltem. Az után megpusziltam a nyakát. Éreztem libabőrös lett. Imádlak! - búgtam a fülébe. Elmosolyodott.
- Meddig. Addig! – eltolt magától. Üljünk le.
- Nem akartalak… nem is tudom, mit beszélek.
- Haza kísérsz? Már vasárnap van. Nem messze lakom.
- Ezt én szerettem volna kérdezni
Az út valóban hosszú volt, de nem a távolság miatt, hanem a csókolózás izgalmas terület foglalása vette el… a kapujukban még telhetetlenebbé váltam. Megbeszéltük délután négyre megyek
érte
.
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Kereskedelem, reklám, fogyasztóvédelem
A legnehezebb feladat egy jól kidolgozott, megnyerő szlogen megformálása, majd központi feladattá tevése, hogy általa kirajzolódjon egy társadalmi hierarchia képe, ami a magyarság eszmeiségét
teszi az első helyre. A harmadik évezred kereskedelmében – vendéglátásában még mindig felfedezhető a XIX. sz-i gépromboló retrográd magatartás. Ez a jelenség a Kádár-éra szocializációjában is
jelen volt.
Az akkori kereskedelem e téren jól be volt betonozva. Mi kell egy országos, és regionális kereskedelemhez? Legfőképpen a politikai elit által támogatott fogyasztóvédelmi program kiteljesülése a
hozzávaló eszközökkel, feladatokkal, amit önállóan muszáj meghatározni, elvégezni. Továbbá fel
kell dolgozni a globális, regionális reklámokat, híreket, információkat! Azon felül programokat
(ellenőrzési) kívánatos készíteni, majd ezeket dokumentálni, s ezt követően a magazinok, kiadványok szerkesztése következik, ami egy bizonyos szinten belefolyik az országos értékesítési
munkatervbe. Nem szabad elfelejteni az archiválást, mert a múlt a jövőnk záloga.
Az országos, a regionális kereskedelem, a vendéglátás legnagyobb értéke az emlékek, az emlékképek kialakulása s felidézése a vásárlók rövid és hosszú távú memóriájában. Az árkedvezmények, akciók szintjén már érezhető, tapintható a regionális kereskedelmi szemléletváltás. Csak akkor beszélhetünk vásárlási stabilitásról, ha a közgondolkodásban s a helyi vásárlási sajátosságokban is megjelenik a kereskedelmi allűr, ám nem fogalomként, hanem érezhető valóságként – ez
pedig újságírói vélemény, országos fogyasztóvédelmi, s társszervi ellenőrzések, nélkül nem megy,
nem lehetséges. A kereskedelem motorja az ipar, a szolgáltatás, a zene, a kultúra és így tovább.
Az áruforgalom, a reklám sajtóalizálása erősíti a köztudatot, a polgárok aktivitációit, ami viszont
megítéli a benne résztvevőket. Ezért a sajtón keresztül való tájékoztatás lehetővé teszi, hogy a
széles olvasótábor könnyen hozzáférjen, felfogja, megértse a felé küldött vásárlásra ösztönző információkat s természetesen a fogyasztóvédelmi ellenőrzések jelenlétét, szükségszerűségét. Az
üzleti alkalmazottaknak vizuális kommunikációra van igényük, mert ez eseményorientált. Ahhoz,
hogy a kereskedelem - vendéglátás megértse, felfogja a sajtó lehetőségét, a vele kötött barátságot, a nyilvánosság szükségességét, a fogyasztóvédelem nélkülözhetetlenségét, a reklám hasznosságát, amiért persze fizetni kell. Az eladókkal meg kell taníttatni a kommunikálás rejtelmeit,
megérteni a vásárlás aranyszabályát.
Tudni s betartatni kell ezeket az anomáliákat. A kialakítható kereskedelmi imázs legfontosabb
résztvevői a vezető-tulajdonosok, valamint a nélkülözhetetlen újságírók, fogyasztóvédelmi szakemberek, ám ehhez nemcsak gazdasági-politikai kultúrára, hanem szakmai- vizuális műveltségre
is szükség van lesz. Tehát, az árucsere-forgalom a fogyasztók megnyeréséért folytatott küzdelem
gazdag paradigmát állít fel. Pl. kulcsszavak, szimbólumok, emblémák és a résztvevők!
A vendéglátás szimbolikájának fontos funkciója a fénykép s annak meghatározó színessége. Az a
meggyőződésem, hogy egy összehangolt fotó, erősítőeszköz a kereskedelem, vendéglátás, a fogyasztóvédelem kommunikációjában, és jelentős szerephez jut a képi imázs és a logo mellett. Magyarország elmúlt húsz évében meghatározó volt a reklám és a kínálat növekedésében bekövetkező változás, valamint az áru minőségromlása.
Az ország fogyasztóvédelme, kereskedelme, vendéglátása szórványosan korlátozott nagyságú, és
ezért a versenytársak egymás lejáratásából hasíthatnak minél nagyobb szeletet a tortából. Az iskolások, óvodások véleménye nem számít? A vendéglátás íz világának színesítése, ásványtápanyagtartalma nem érdekel senkit? Tisztelt barátaim!
A fogyasztóvédelem, a kereskedelem a vendéglátás Magyarországon egy állandó szocializálódási
igény terméke, még azok számára is, akik ebben a versenyben nem tartják elfogadhatónak a besorolásukat. Úgy érzem, hogy ez informálódás sajtó nélkül nem megy. Pl. Achilles és a teknősbéka esete: az előnyt kapott teknősbékát még ő sem érheti utol. Tanulság: a gyorsaságnak van egy
átka, nincs mód a megfigyelésre. Kedves barátaim, tehát figyeljünk a termékek szavatosságára,
minőségére, íz világára és természetesen a pénztárcánkra is.
-oil-
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Fogyasztói verseny
A vásárlók örülnek, hogy a nagy cégek versenyhelyzetet alakítanak ki ebben a leroggyant magyar gazdaságban. Ez is azt mutatja,
versenyeznek a kegyeinkért, de főként a megtakarításainkért! Egyszóval a pénzünkért!
A reklámok, a reklámújságok elképesztő szórása meglékeli a magyar
vásárlók agyát. Hogy miért? A hiper - szuper bevásárló centrumok gyomorforgató piaci küzdelme, már, sérti a hazai kereskedelmi áruházláncok érdekeit. A verseny nem meglepő! - mivel a szolgáltatás minősége meghatározó szerepet tölt
be a vásárlók mindennapi életében. Ők határozzák meg a termékek iránti vágyukat,- kisseb segédlettel - ami pénzben jelenik meg a nemzetközi és a magyar gazdaság égboltján. Ez a kiterjedés, ez
a szórás, igaz a mobilpiacokra is! Nem beszélve az internetes vásárlási lehetőségekről. Tulajdonképpen, ez, az árubőségi kínálat egyenlően éri e a fővárosi, városi, valamint a falvak lakóit? Persze
nem elfelejthető a földrajzi környezet, s a legfontosabb a bér! A verseny még nem dőlt el, hisz számos kereskedelmi cég olyan véleménynek adott hangot,- nagyméretű versenyre lenne szükség a
kimért, beszűkült magyar gazdaságban!. Egy példa, - az országban nem csak a szolgáltatók piacán, hanem más gazdasági területen is érvényesíteni kellene a versenyhelyzetet. A főiskolaiegyetemi bejutás is megfelel egy olimpiai selejtezőnek! Szerezd meg a diplomádat keleten, s dolgoz nyugaton! - szlogen ült rá a fiatalok
szürkeállományára. A
piac elmaradhatatlan
versenyzői a munkavállalók, kisvállalkozók,
és a munkavilágától
eltávolodó emberek!
Mi fogyasztók versenypártiak vagyunk! csak a tudatmagatartásunkon kéne változtatni. Erre ragyogó
példa a fogyasztóvédelem szakmai programja. A közszolgáltatások
szerepe meghatározza a fogyasztói magatartást, miközben az
emberek különbözően
érzékelik a meglévő
versenyhelyzetet, s úgy
is reagálnak rá. Az
individuumok kívánják
a fogyasztóvédelmi
versenyt, midőn azt
gondolják, ez élesíti a
minőség s az ár alakulását, képzését! Az emberek hiszik hogy az állami szolgáltatásban mást jelent a versenyhelyzet. Az
ambivalens viszonyulásnak politikai- gazdasági okai is lehetnek! - közben azt vallják, a kereskedelem s a fogyasztóvédelem valamelyest tisztességes rivalizálást folytat az élet színpadán. A vállalkozók többsége ebben a helyzetben, a félrevezető hirdetéseket, a diszkriminációt, a korrupciót teszi az első helyre! Többen kifogásolják, mért nem kap jókora nyilvánosságot az autópálya ügye?
Ez is fogyasztóvédelem! Tudom, a korrupció az, ami gátolja a magyar fogyasztóvédelem elismertségét a magyar gazdaságban! De ennek ellenére az Európai Unió, a fogyasztóvédelmi versenyben, országunkat, a középmezőnybe rangsorolta! A kereskedők, vállalkozók, intézmények hozzáállása javulna, talán elmozdulnánk a középmezőnytől! Szakmailag, emberileg nem vagyunk rosszabbak, mint a földgolyó nyugati oldalán születettek. A magyar fogyasztóvédelem már bizonyított,
hogy kiváló szakemberek, képzett munkatársak dolgoznak nap-mint nap e területen. A társszervek,
hozzáállásához kellene némi korrekció!! PL, az OMMF ha más pályára állítaná a fogyasztóvédelmi
szerepét, (nem kívülről nézne visszafelé) valószínűleg sikeresen együttműködhetne, a minimális
változást igénylő fogyasztóvédelemmel! Ez nem kizárólag az OMMF problémája, állítják többen a
magyar gazdaság köreiből. A pénzvilág gurui úgy nyilatkoznak, - összehangolt, nem tekintélyelvű
fogyasztóvédelemre lenne szükség! - mivel a széttagoltság (vezetői szinten) rányomja bélyegét az
egész gazdaságra. Tehát! - a társ szerveknek egy harmonikus központi vezetés hiányzik! Nem lehet fővárosi, nem lehet vidéki, nem lehet falvi fogyasztóvédelemről beszélni! Ugyanúgy eljárást kell
kezdeményezni a fogyasztóvédelmi jogsértők, a feketemunkások, az adócsalók ellen a fővárosban,
mint vidéken, mint a falvakban! Ám ehhez agykurzusra volna szükség! - s nem a bejelentő megalázása, fenyegetése lenne a cél.
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Ha április, akkor húsvét...
A húsvéti ünnepek nagy terhet jelentettek klubtagjaink számára. Az idősebb korosztály sarkalatos pontja, az unokák meglepetése, mint ajándékok, mint az ünnepi kalács készítése. Lázasan készülődtek, de hál istenek, marad időnk az áruházláncok árainak, választékának
„ellenőrzésére”. Más. Az első utunk a Cora szupermarket magasztos
kínálatának „vizsgálatára” terjedt ki. A húsvéti díszbe öltözött bevásárló
központ édes áru fajtaválasztékának szivárványszíne meghatározóvá
vált. Az egydekás nyuszitól a félkilós tapsifülesekig, a csoki tojásig, valamint a színes csomagolásuk több áruszegmensre hívta fel a figyelmet. Az édes áruraklaptól nem messze helyezkedett el a
sonka választék hűtőpultja. Amíg nézelődtünk, többször töltötték fel a sonkás pultot. Szűcs Géza
bácsinak elfogadható volt a választék s az ár. (799FT) Nem tudott dönteni a többféle sonka közül.
Farkasné Piroska néni ráérősen válogatott a csoki tojások között, mivel több locsolóra számít. Samu Éva néni a kalácsok (kg/350FT) között találta meg a nyugalmát. A bejglik választéka túlnőtte
saját magát, mert a csomagolása a karácsonyi pillanatot idézte.(?) A mákos, a diós kalácsok ára
499Ft. A tojás
hűtőpult előtt a
háziasszonyok egymásnak adták a tízdarabos, illetve a tálcás tojásokat
jó tanácsok mellett. Más. A
Tescoban a húsvéti választék
az egeket verte. A
bejárattól keletre lévő akciós
áruk raklapjaitól nem igen lehetett haladni.
Ez a tudatos tervezés lassította a menetet,
ezért a figyelem több felé terjedt!(kiváló)
Az édes áru hegyekbe állt, a
bejglikről, s a mellettük lévő
üdítők, főleg colák
kellették magukat. A kialakult
tumultus miatt
alig lehetett odaférni a sonkás
hűtőkhöz, panaszkodott Karai
Edit néni. (ez hiba ) A választék gigantikus, s
az ára, annak
árnyékában pihent. A sonkák 699Ft 1350Ft ig volt kapható. Persze adódott magasabb árfekvésű is!. A sörök, a borok fajválasztéka imponált az ünnepi elvárásnak. Bús Gyula, Borbély László elfogadhatónak tartották a szeszesitalok
árát. Viszont a tőkehúsok tarifáit magasnak, valamint a frissességük számukra nem volt megfelelő.
Lehet, hogy a pult ablakának tisztasága a hibás?(!) A kenyér, s a cukrász - sütőipari termékek
megfeleltek a vásárlók igényeinek! (számos vevőt kérdeztünk az árakról) Más. A Lidli üzletközpontban alig fértünk a hömpölygő emberektől. Bánfi Lajos bácsi hívta fel a figyelmünket, hogy az
árak alacsonyabbak, mint az előzőekben. Pl., a sörök 2 - 5 Ft a kannás borok több tíz forinttal is
eltérnek. Az alapvető élelmiszerek árubősége kimagaslónak mondható. A sonka, a tojás, a csoki
nyuszik ellenértéke azonos szinten mozgott az üzletláncokéval. Más. A Spár kínálata felvette a
versenyt a nagy beszerző centrumokkal. Sajnos, az árképzése magasabbak, mint a Teso, Cora,
illetve a Lidlié. Ám azt ne felejtsük, az ABC - ei Szeged belvárosában helyezkednek el! Boros Tibor bácsi gyorsan kiszámolta, hogy átlagban 10 -15 % az eltérés a Spár s a áruházláncok árai között.
Kis csapatunk fáradtan, de boldogan fejezte be a húsvéti „ellenőrzést”. Összegezve, a termékválaszték, az árak, a hangulat, a pénztárca mélysége kifejezte a magyar identitási reményeket! Mindent egy lapra! Hogy mi lesz később? Abba jobb nem bele gondolni!
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