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Adónyomozók 
titkosszolgálati 
jogosítványok-
kal... 
 
A Nemzeti Adó és 
Vámhivatalon belül 
adónyomozók leplezik 
majd le a csalásokat. 
Akár fedővállalkozá-
sokat is létrehozhat-
nak, vagy beépülhet-
nek egyes cégekbe - 
mondta Varga Árpád, 
a Nemzeti Adó és 

Vámhivatal alelnöke az MR1-Kossuth Rádió G7 című mű-
sorában.  
Az adóhivatal az idén fokozottan figyel az induló vállalkozá-
sokra és a feltételezett fantomcégekre is. 
Az adónyomozók a pénzügyi szektorhoz kapcsolódó bűncse-
lekményekkel, adócsalással, a számviteli rend megsértésével, 
csőd bűntettekkel foglalkoznak majd – mondta G7 című műso-
runkban a Nemzeti Adó és Vámhivatal alelnöke.  
Varga Árpád hangsúlyozta: az ezen a területen dolgozó mun-
katársaknak szerteágazó szaktudással kell rendelkezniük, 
hiszen egyszerre kell tudni nyomozniuk – mint például egy 
rendőrnek egy gyilkosság esetén –, de egyúttal ismerniük kell 
az áfa törvényt is – magyarázta. Diplomás, több diplomás em-
berekre lesz szükség – tette hozzá. 
A csoport titkosszolgálati eszközöket is használhat: a törvény 
ugyanazokat a lehetőségeket biztosítja az adónyomozók szá-
mára, mint amelyek az egyéb nyomozóhatóságok rendelkezé-
sére állnak, sőt, adott esetben akár fedővállalkozásokat is lét-
rehozhatnak, vagy beépülhetnek egy-egy vállalkozásba. 
 
Célkeresztben a fantomcégek 
Idén is számíthatnak ellenőrzésre az induló vállalkozások és 
célkeresztbe kerülnek a fantomcégek. Varga Árpád kifejtette: 
évente 10-15 ezer lehet azon cégek száma, amelyek csak 
„számlakibocsátásra” jönnek létre, adóelkerülési céllal, igazi 
tevékenység nélkül, és akikkel szemben, ha kell, az adóhiva-
tal bűnügyi csoportját is bevetik. 
A fantomcégek száma nem növekszik ugyan, de az adóhivatal 
azt tapasztalja, mintha szervezettebben dolgoznának. Koráb-
ban még saját néven alakítottak egy-egy céget, ma azonban 
már gondosan ügyelnek arra, hogy ezt lopott igazolványokkal, 
vagy hajléktalanok nevében tegyék – magyarázta Varga Ár-
pád a G7 műsorában.                                                 forrás:mr1 

 
 
 

A döntés, avagy kinyílnak a sze-
mek... 
Örömmel konstatáltam, hogy a NAV (Nemzeti adó és Vám-
hivatal) kezdi komolyan venni az adócsalást, a fantomcé-
geket s a feketemunka elleni küzdelmet. Mint tudjuk “ezek 
az emberek” gigantikus károkat, valamint milliárdos bevé-
tel kiesést okoznak az államnak.  
Igen ám, de nemcsak a fehér cápákat kell nagyító alá tenni, 
hanem a kisebb fajta halakkal is érdemes foglalkozni… a helyi 
viszonyokat, közegeket, adottságokat fel kell tudni mérni,  
majd a bírságot – a tápot-  kiszabni, illetve figyelni a halak 
mozgásterületét…Maximálisan egyetértek Varga Árpád NAV 
alelnökével, aki ezeket a gondolatokat az Mr1 rádióban közzé-
tette. 
 
Tisztelt alelnök Úr! 
Önnek igaza van. A munkát muszáj elkezdeni. Valakinek meg 
kellett tennie az első lépéseket. Mint tudjuk ezek a legnehe-
zebb tényezők. Az eszközök amint hallottam a rendelkezésük-
re áll, evvel a nagy lehetőséggel élni kell. Az ellenőrzési fel-
adatokat a véleményem szerint házon belül kell elkezdeni. 
Kontrollálni muszáj a munkatársakat, valamint a hozzáállásu-
kat, s majd ki menni a területre… szakmai gyakorlatra…
Mindig vannak eltévedt bárányok, mindig vannak akik “segítő” 
bégetésekkel támogatják, persze bizonyos előnyök mellett a 
tévelygőket. Volna egy-két javaslatom az állami büdzsé bevé-
telének a gyarapítására. 
Az Ön  gondolatait már több éve szajkózom, de süket fülekre 
talált. Például egy a sok közül: Minden faluban venni kellene 
egy házat s beépülni a parasztok közé. A helyszínen annyi 
érdekességet, a bevétel eltusolásának- technikáinak ismereté-
nek gazdag tárháza nyílhatna meg a NAV szakemberei előtt. 
Ott ahol a helyi hivatal vezetősége, s annak képviselő testüle-
te mellbedobással védi az adócsalókat, arra hivatkozván, – 
kaki bácsit már kislánykorom óta ismerem, merjek-e kezde-
ményezni ellne bármit is, vagy ha kezdeményezek, akkor leg-
közelebb nem választanak meg ???? továbbá kijelentik – míg 
mi leszünk a polgármester- jegyző, addig itt a faluban nem 
lesz eljárás senki ellen,(!) mert mindenkinek meg kell élnie!!! 
Úgy gondolom ilyen vezetőkkel nem lehet s nem szabad 
együtt dolgozni, és bért fizetni!  
Az lehetne a megoldás, minden Önkormányzatnak évente a 
lakosság létszámához viszonyítva meg kellene határozni milli-
ós nagyságú büntetést, azzal a feltétellel, hogy ossza ki az 
adócsalók táborában!  
Ha erre nem képes, nem meri, akkor ez legyen az Ő saruk… 
na ehhez mit szól…Hajlandó lennék ingyen is segíteni-
támogatni ezt az igen magas röptű elképzelést…. 
                                                                                        -oil- 
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Matolcsyt kicselezték, megté-
vesztették 
 
Amikor már úgy tűnt, minden sínen 
van, és teljesül a 2010-re kijelölt hi-
ánycél, olyan helyről siklatják ki az 
expresszt, ahonnan egyáltalán nem 
számított szabotázsakcióra. 
Matolcsy György váratlan információt 
kapott Pedig olyan megnyugtatónak 
tűnt, hogy a külföldi viaduktrobbantók 
jelentette veszélyt sikerült elhárítani, s 
az itthoni partizánok sem tudtak kárt 
tenni a vasúti pályában. Minden klappol 
tehát, Orbánnak csak be kéne gurulni a 
virágokkal feldíszített brüsszeli állomás-
ra, ünnepélyes külsőségek között elsé-
tálni a rezesbanda előtt, jobb kézzel 

(Matolcsy) a kézben, és fogadni a gratulációkat. 
  
Lőttek a hiánycélnak, Matolcsy tárcája az önkormányzatokat hibáztatja 
A megbízható kamerádok nem belerondítanak a szépen eltervezett ceremóniába?! Maró vonatfüst 
kezdte el fojtogatni az önfényezésre készülők torkát: a Fideszesek uralta helyi önkormányzati 
rendszerben nagyobb lett a hiány, mint amit a Fideszes kormány várt. Matolcsy Györgyöt teljesen 
váratlanul érte ez a fordulat, rögvest világgá is kürtölte meglepetését. Úgy tűnik, túl hangosan za-
katolt az expressz, ami nem engedte meghallani a mozdony felől érkező, oda nem illő halkabb zö-
rejeket. 
A magyar államháztartás simán kibír akkora hiányeltérést, ami miatt most leesett álla után nyúl 
Matolcsy, az állomásfőnök. Egykét tized százalékpontról beszélünk, más időkben ennek többszö-
röse sem keltett feltűnést, mindenki tudta, hogy amit év elején ígér a kormány, azt nem érdemes 
komolyan venni. Brüsszeltől sem kell tartani: amilyen pénzügyi állapotban van most az Európai 
Unió, bizony nagy bátorság kellene pont rajtunk elverni a port, akik legalább a kötelezően előírt 3 
százalék belátható közelségében tartjuk a hiányunkat. A mezőny e tekintetben mögöttünk kullog. 
Ám – mint azzal április óta mindannyian tisztában kell hogy legyünk – ez az ország már nem 
ugyanaz az ország. Például mert örökre szakított az elődök gyakorlatával, a deficit elengedésével, 
a költségvetési trükkökkel. Ezért osztotta meg velünk Matolcsy a bánatát: hogy tudjuk, ami történt, 
nem az ő tudtával történt. Őt kicselezték, megtévesztették. 
A tettesek beazonosítása is alkalmat adott a meglepődésre. No nem az, hogy az önkormányzatok 
kutyultak össze mindent. Itt mindig kiszámíthatatlan, mi történik. Több mint háromezer helyható-
ság, az pont ennyi önálló költségvetés, még több bankszámla, pályázat és a kiadások ezernyi más 
formája. Csodálkozásra inkább az ad okot, hogy a Fidesz nem tudta kontroll alatt tartani a testüle-
tekben – többnyire többségben – ülő sajátjait. Nem illik a képbe, hogy az önkormányzati adatszol-
gáltatás, beszámoló-készítés rendjén túl nem gondoskodtak formális és informális csatornákon 
keresztül arról, ne érje meglepetés őket az év végén. Nem ment le egy világos üzenet: „Fiúk, el ne 
csesszétek nekem!” 
No, ami késik, nem múlik. Lesz itt rend hamarost, ez tisztán kiolvasható Matolcsyék helyzetértéke-
léséből. Ha jól értem, a bankok búcsút inthetnek az önkormányzati számlavezetésnek, jobb helye 
lesz annak a Magyar Államkincstárnál. És a nyakló nélküli hitelfelvételek korának is vége. Az állo-
másfőnök eldöntötte, mindenkit fölparancsol a Brüsszelbe tartó vonatra. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 forrás:népszabadság online 



 

 

                                      FECSEGŐ Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin                        3 I. 

9041                                                                                                                                                         

       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 

Tisza– menti Regionális Kulturális Fogyasztóvédelmi Egyesület 6768 Baks Váradi utca 16 T/F 62/ 269-376 
003670- 603- 43- 60, e –mail: fogy.vedelem@fecsego.eu Nyitva tartás: H- P ig.10-16 ig. 

PROCIV és NATO CEPC ülés Brüsszelben  
 
A magyar EU elnökség ideje alatt második alkalommal zajlott PROCIV tanácsi munkacsoport 
ülés február 16-án Brüsszelben. Többek között a január végén Budapesten megrendezett In-
tegrált árvízkezelési elnökségi munkaműhely munkáját, a magyar elnökség prioritását adó 
integrált árvízkezelésről szóló és kockázat- felmérésről szóló tanácsi következtetés terveze-
teket vitatták meg a delegációk.  

Az ülésen a PROCIV elnöke bemutatta a januárban, Budapesten megrendezett munkaműhely so-
rán levont tanulságokat és eredményeket, melyek beépültek az integrált árvízkezelésről szóló taná-
csi következtetésbe. A delegációk elismerően nyilatkoztak a munkaműhely megrendezéséről és az 
ott elért eredményekről. A delegációk a következtetés-tervezetet első olvasatban szerdán megvizs-
gálták, amely során a szövegezést a preambulumon át egészen az operatív szakaszokig sikerült 
előrevinni. A tagállami észrevételek figyelembevételével átdolgozott következtetés-tervezetet a kö-
vetkező napok- ban megküldjük a 
tagállamoknak, és február 25-ig 
várjuk további írásos észrevétele-
iket.  
 
Az ülésen a szlovén delegáció 
bemutatta a múlt hónap végén 
Szlovéniában megrendezett koc-
kázatértékelési munkaműhely leg-
fontosabb ered- ményeit, többek 
között azt, hogy a Bizottság kivona-
tot készít majd a kockázat-
felmérési irány- elvekről, valamint 
létrejön egy szakértői munka-
csoport a Bi- zottság munkájá-
nak támogatá- sára.  
 
A kockázat- felmérésről szóló 
tanácsi következtetés-tervezet tárgyalása során a delegációk általánosan támogatták a dokumentu-
mot, a korábbi elvi nézetkülönbségeket sikerült konszolidálni. Számos delegáció jelezte, hogy túl 
korai a tervezetben kitűzött 2011 végi határidő ahhoz, hogy a tagállamok információt adjanak a Bi-
zottságnak a nemzeti kockázatfelmérés eredményeiről. A tervezet első olvasatának szövegezésén 
sikerült maradéktalanul végighaladni. A delegációknak február 25-ig van lehetőségük a vélemények 
alapján átdolgozott dokumentumhoz írásos észrevételt tenni.  
 
Június 9-10-én rendezzük meg Budapesten a második EU-USA kritikus infrastruktúravédelmi konfe-
renciát, amelyen közös politikai nyilatkozatot tervezünk elfogadni. Tanácsi következtetés készül az 
EU kritikus infrastruktúravédelem nemzetközi ágának kiépítéséről, melynek első olvasatú megtár-
gyalását az április 13-i PROCIV ülésen tervezzük, és a májusi ülésen fogadjuk majd el.  
 
A PROCIV ülést követő napokban, 2011. február 17-18. között rendezte a NATO Polgári Veszély-
helyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) idei első félévi plenáris ülését a brüsszeli NATO Főhadiszállá-
son, melyre 3 fős BM OKF delegáció utazott ki Dr. Bakondi György tű altábornagy, főigazgató veze-
tésével. Dr. Bakondi György az első ülésnap délelőttjén rendezett NATO partneri körű vezetői sze-
mináriumon vett részt, melynek fő témái a NATO-t érintő kritikus infrastruktúravédelem, CBRN ese-
mények elleni védelem, polgári-katonai tervezés és a nem-katonai képességek bevetése voltak.  
                                                                                                                                                  Forrás:Bm  OKF 
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Vanuatura, avagy a kikapcsolódás öröme… 
Stresszben élsz? Kikapcsolódásra lenne szükséged? Akkor képzeld el, hogy egy napfényes trópusi szigeten 
pihened ki a fáradalmaidat. Gondolt el- türkiz kék tengerben úszol, buja esőerdőkben kószálsz, vagy egzotikus 
bennszülött törzsekkel ismerkedsz. Létezik még ilyen paradicsom a földön? Igen van!! Vanuatu távoli szigetein. 
 
Vanuatu nagyjából félúton helyezkedik el Ausztrália és a Fidzsi –szigetek között. Nyolcvan kis szigete egy ipszilon alakú 
láncot alkot a Csendes –óceán délnyugati részén. A geológusok szerint a földkéregben lévő óriási tektonikus lemezek 
ezen a ponton ütköztek össze, s magas hegyeket alkottak, melyek többnyire víz alatt vannak. Közülük a legmagasabb-
nak a csúcsai az óceán felszíne fölé emelkedik, s létrehozták Vanuatu sziklás, meredek hegyoldalakkal tarkított szigete-
it! Napjainkban a geológiai reccsenések, súrlódások számos rengést idéznek elő, melyek kilenc vulkánt tesznek aktívvá. 
Merész turisták még közelről is láthatnak folyékony lávát.  
A szigetek bővelkednek buja őserdőkben. Hatalmas indiai fügefák birodalma ez, melyek dús koronái óriási méretűre 
kiterebélyesedhetnek. Több mint 150 orchideafaj s 250 páfrányfaj díszíti a sűrű aljnövényzetet.  Gyönyörű tengerpartok, 
csipkézett sziklák szegélyezik a kristálytiszta vizet, mely tobzódik színes korallokba, valamint a halaktól hemzseg. Az 
ökoturisták a világ minden tájáról eljönnek az Epi szigetre, hogy együtt úszkáljanak a szelíd, játékos természetű 
dugongokkal.  
Kannibálok és kargókultuszok     
Az európai felfedezők először 1606 - ban érkeztek Vanuatura. Vad törzsek lakták a szigetet, s a kannibalizmus széles 
körben elterjeded szokás volt!  
Akkoriban fehérszantálfa-erdők borították e tájat. Ezt az illatos fát nagyra becsülték Ázsiában. Európai kereskedők hasz-
not szimatolva, módszeresen irtották az erdőket, s majd ezt követően rabszolga-kereskedelembe fogtak! A rabszolga-
kereskedők bennszülött szigetlakókat toboroztak, Szamoa, a  Fidzsi szigetek, Ausztrália cukornád- s gyapotültetvényei-
re, hogy dolgoztassák őket! A munkásokat elvileg szabad akara-
tokból szerződtek három- évi munkára! A gyakorlatban legtöbbjüket 
elrabolták! Az 1800 – as évek vége felé, mikor a legnagyobb mér-
tékű volt a rabszolga- ke- reskedelem Vanuatu némely szigetén, a 
felnőtt férfi lakosság több mint fele dolgozott más országokban, s a 
többségük nem tért haza! Csak Ausztráliában közel 10. 000 csen-
des-óceáni szigetlakó halt meg, betegség miatt!  
Az európai betegségek is gigantikus pusztítást végeztek Vanuatun! 
A szigetlakóknak alig, vagy egyáltalán nem volt ellenálló képes-
ségük a kanyaróval, a ko- lerával, a himlővel, s más betegségekkel 
szemben. „Egy egyszerű nátha képes volt települések egész lakos-
ságát elpusztítani. - írja egy kézikönyv. Érdekességként. 
Vanuatunak 1980-ig - nemzeti függetlenségének a kivívásáig - 
Új- Hebridák- nak hívták.  
A kereszténység misszionáriusai 1839- ben érkeztek Vanuatura, s azon nyomban meg is hívták őket vacsorára - még-
pedig főfogásként!! Állítólag meg ették őket. Az utánuk érkezők közül sokakra is ez a kegyetlen sors várt!  
Idővel azonban a protestáns és a katolikus egyház megvetette a lábát mindenütt a szigeten. Vanuatu lakosainak ma 
több mint a 80% - ka valamelyik egyházhoz tartozónak vallja magát.  
Szintén Vanuatu az otthona a világ egyik legtovább fennmaradt kargókultuszának. A második világháború idején, útban 
a csendes-óceáni csatamezők felé, félmillió amerikai katona ejtette útba Vanuatu.  A szigetlakok elámultak, hogy milyen 
gazdag hajórakományt, azaz „kargót” hoztak magukkal. Amikor véget ért a háború, az amerikaiak egyszerűen össze-
csomagolta és távoztak. Több millióértékű dollár megmaradt felszerelést, ellátmányt dobtak a tengerbe!  
A kargókultuszoknak nevezett vallásos csoportok, kikötőket, leszállópályákat építettek, fegyvereket utánzó tárgyakkal 
gyakorlatoztak, hogy így visszacsalogassák a látogatókat.  
Tanna szigetén a falusiak százai ma is John Frumhoz” egy titokzatos amerikai messiáshoz” imádkoznak, aki állításuk 
szerint egy szép napon bőséges kargóval tér vissza hozzájuk.  
Kulturális sokszínűség    
A szigetországnak bámulatos sokfélék a nyelvei, a szokásaik. Az egyik útikönyvben ez olvasható: - „Azt állítják, hogy 
Vanuatun a legtöbb az egy főre eső nyelveik száma az egész világon” Legalább 105 nyelvet s a dialektust beszélnek a 
szigetvilágban. A biszlama - mely az ország közvetítő nyelve - az angol s a francia mind hivatalos nyelvek. Egy valami 
azonban a szigetek mindegyikén egyforma: a rituálék uralják az élet minden területét! A Pentecost - sziget egy ősi, ter-
mékenységi rituáléja ahhoz is hozzájárult, hogy a bungee jumpingnak nevezett őrület az egész világon elterjedjen. Min-
den évben a jamszgyökér évi betakarításakor férfiak s fiúk 20-30 méter magas fatornyokból ugranak le. Csak a bokájuk 
köré kötött hosszú indák védik meg őket a biztos haláltól. Azaz, a fejük a földet súrolja. Ezek a „mélybe ugrók” azt remé-
lik, „megtermékenyítik” a talajt a következő terméshez.  
A Malekula –szigeten néhány falu csak az utóbbi években nyílt meg a külvilág felé. A nagy nambák és a kis nambák 
nevű törzsek lakják a szigetet. Az egykori vad kannibálok állítólag 1974 - ben ették meg az utolsó áldozatukat. Hasonló-
képpen azzal a szokásukkal is felhagytak már évekkel ezelőtt, hogy szorosan bekössék a kisfiúk fejét csecsemőkorban, 
így „vonzó” hosszúkás koponyává formálva őket. 
A nambák ma rendkívül kedves emberek, s nagyon szívesen osztják meg a látogatókkal a kulturális örökségüket. Em-
berek a Paradicsomban? - a legtöbb látogató csak egy rövid látogatásra érkezik Vanuatura.  
                                                                                                                                                                                        -oil- 
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A Dél - Alföldi Regionális Vám - És Pénzügyőri Főigazgató-
ság 2010 évi beszámolója. 
Márkus András főigazgató dandártábornok lendületes élvezetes be-
számolóját a sajtó képviselői érdeklődve hallgatták. A beszámolójá-
ban beszélt a gazdasági válságról, a belső szervezeti átalakításról, a 
szolgáltató jelleg erősítéséről, a költségek csökkenéséről, s termé-
szetesen a bevételek teljesítésére tett intézkedésekről. A diavetítés-
sel egybekötött előadás színes diaképei megerősítették a hallgató-
ság köreiben a kiváló munkaprogramot s a teljesítések arányainak 
összefüggéseit. 
Később ecsetelte a VPDARP felépítést, ami Szeged központú, ám a 
Vám- és Pénzügyőri hivatalok centrális központjait, mint Szeged, Kecske-

mét, Békéscsaba, Tompa, Röszke, Hercegszántó, Baja, Kiskőrös, illetve REK Kecskemét. Majd ki-
fejtette az Integrációfeladatait s célkitűzéseit.  
A szakterületi megosztása a következő; Vám –és jövedéki szakterület (sajtó) Bűnügyi szakterület 
(sajtó), Adóügyi szakterület (sajtó). A beszámolót a bevételek számadatai követték. Az előirányzott 
bevétel 24. 460 millió forint volt, ám a régió túlszárnyalta az elképzeléseket. 25. 695 millió Ft lett a 
bevétel. Ez nem semmi!  
Később kitért a dandártábornok a Vámeljárások alakulására. Pörgött a dia, belendült az előadó. A 
számok kezdtek megtelni a levegőben, azonban ettől független élvezetessé vált a tábornok előadá-
sa! A bevételek alakulásának mutatói felvillanyozták a sajtó munkatársait. Ízelítő a számadatokból. 
A VPDARP összesen 18. 586 millió bevétellel büszkélkedhet, ami a felosztás szerint az alábbiakból 
jött össze. Import áfa: 15. 921 millió, Uniós vám: 576milló, Regisztrációs adó: 2. 089 millió, és a 
Kvtd bevétele 1. 288 millió forint lett. Ez igen! A jövedéki adóbevétel összesen nettó értékben 5. 671 
millió forint. Ennek alakulása már hullámzó teljesítményt mutatott. Pl. az Üzemanyag jövedéki adó 
101. 43%, egyéb jövedéki termék jövedéki adója 95. 25%, Dohánygyártmányok jövedéki adója 18. 
32 %, Energiaadó174.55% (irigylésre méltó teljesítmény!)Bérfőzési szeszadó 22.47%, míg a Do-
hánygyártmány Áfa bevételének alakulása minden képzeletet felülmúlt 460.73%.  
A mutatókat vizsgálva összességében eredményes évet zárt a tábornok igen képzett szakmai csa-
pata! 114. 04% többet teljesített, mint a megelőző évben! Továbbiakban beszélt a Határforgalom 
alakulásáról. Csak úgy röpködtek a százalékok. Pl. személyek 104. 6%, személykocsi 104. 4, autó-
busz forgalom 111. 2%, tehergépkocsi 112. 7%, vasúti kocsirakomány 103. 6%, vízforgalom 58.2%, 
vízforgalom –hajó esetében 25.2%.  
Láthatják kedves olvasóink, hogy a forgalom alakulása emelkedő tendenciát mutat. Ám itt az a kér-
dés lehet-e tovább fokozni ezt a jeles bizonyítványt? Igen lehet!  Véleményem szerint ez nem a 
szakmai csapaton múlik, hanem a seftelők bátorságán, s pénzéhségén, illetve az áremelkedések 
rátáján. Mindenki szeretne jobban élni, vagy aki különböző tendenciákat próbál követni, míg mások 
itt a határon próbálnának szerencsét.  
Elérkeztünk a kábítószer felderítési mutatóinak ismertetéséhez. Az újságírók kissé felélénkültek. 
Márkus dandártábornok ízes előadása, s a szakszöveg nélkülözése pezsdített a figyelmen! A mari-
huánából 649 kg foglaltak le 1.304 millió forintértékben, heroin 74.7 kg, ami 1 milliárd értékű volt, (!) 
efedrin 6.5 kg 6 millió forintban lett lefoglalva. A kiemelkedő felderítések értékeinek nagyságát s an-
nak megítélését Önökre bízom kedves olvasóink. Alkoholtermék 307, 11889HPA, cigaretta 10. 2 
millió száll, ami piaci értéke 323 millió Ft, hamis termékek; - ruha, parfüm, egyéb kozmetikai termék, 
édesség, játék 169. 919db, 793,5 millió piaci értéket jelentett. 
Zárszóként Márkus András dandártábornok kifejtette, a Dél-alföldi régió jól teljesített, s eredményes, 
hatékony fegyelmezett tevékenység jellemezte a csapat munkát. 
Szabó Zsolt Pénzügyi dandártábornok ismertette a NAV felépítést, szakágait, azon belül is a 
munkamegosztást. Beszélt a bevétel növekedéséről, az irányelvekről, ami nélkül nem lehetne ered-
ményes a NAV munkaprogramja. Továbbá tényként közölte, csökkent az áfa bevétel!  
Rugalmasak a vámkezelési lehetőségek, a vállalkozói befizetésekből 25%-ot visszakapnak. Csök-
kent a regisztrációs adó. Példaként említette az autóipart. A környezetvédelmi termékdíjról fejtette ki 
a NAV elképzeléseit, ami igencsak érdekes volt számunka.                                         folytatás a 6.oldalon 
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A pálinka forgalmi adója visszaesett, ezzel a kommersz italok forgalma emelkedett. A sör-bor forga-
lom jelentősen hátrányba került a töményitalokkal szemben. Költségigényessé vált a hamisított ter-
mékek logisztikai megoldása, pl. a tárolás. A szellemi termékek védelme a második helyre ugrott az 
elképzelt dobogón, ami az országban a második és az EU- ban az első helyet jelentette!  
Beszélt a karitatív célokról is, ellenőrzések fontosságáról, megelőzéséről, a közterületek fertőzöttsé-
géről, utólagos ellenőrzésekről, mint a könyvelők esetében, ami nagyon is hatásos! Ezeket, a tevé-
kenységet - mondta a zárszavában - kizárólag kvalifikált munkaerővel, lehet szinten tartani, s min-
den tevékenységet „pénzügyileg forintosítják”.  
Búcsúzáskor megjegyezte, a fém kereskedelem nagyobb figyelmet kíván. Itt, ha szabálytalanságot 
tapasztalunk, akkor a helyszínről elszállítjuk a termékeket, majd megsemmisítjük. A lopás kivizsgá-
lást átadjuk a rendőrségnek.                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       -oil- 

           

 

Pilseni sör, a leggyakrabban hamísított márka                              
Minden 1295 – be kezdődött, amikor Csehország királya, ll Vencel Plzen néven várost alapított, s 
röviddel utána 26O polgárnak engedélyezte, hogy sörelőállítással foglalkozzon. Eleinte otthonukban 
készítették a habzó nedűt, utóbb céhekbe tömörülve serfőzdéket hoztak létre. Ám később Csehor-
szág gazdasága, kulturális élete hanyatlásnak indult. Ezt a sörfőzés is megsínylette! A készítők fi-
gyelmen kívül hagyták a bevált módszereket, majd saját elképzeléseik szerint folytatták. Az ered-
mény minduntalan egy gusztustalan löttyre sikeredett, mely nem volt méltó arra, hogy sörnek nevez-
zék! Ez idő tájt Európában kétfajta sört készítettek. Csehországban főleg felső erjesztésű, míg Ba-
jorországban inkább egy alsó erjesztésű típus terjedt el, ami sokkal jobb minőségűnek számított. 
Leírhatatlan különbség feszült a bajorországi ászokok (lagerek) s a pilseni fajták között. Az 1839-s 
esztendő jelentőségteljes fordulat vett. Körülbelül 2OO plzeni polgár határozta el, kézbe veszi a dol-
gokat. Magalapítottak a Polgárok Serfőzdéjét (Mestansky Pivovar), s kizárólag alsó erjesztésű, tehát 
bajor sört készítettek! Josef Grollt, a közismert sörkészítőt odavitték Bajorországból. A mester azon 
nyomban nekilátott egy jellegzetes bajorfajta készítéséhez. Az eredmény jelentősen különbözött a 
hazai terméktől, bezzeg hasonlíthatatlanul jobb lett, mint amire számított! Groll tapasztalata, vala-
mint a kiváló minőségű helyi nyersanyagok, egy olyan sört eredményeztek, mely térdre kényszerít-
hette a világot. Minek volt köszönhető e siker? A sör egyedülálló ízének, színének, íz kivonatának! 
Csakhogy a plzeni sör világhírének hátránya is akadt! Sok mester pilseniként kezdte, népszerűsíti a 
termékét. A pilseni így nemcsak hírnévre tett szert, hanem az aranyló italok közül a leggyakrabban 
hamisított márkává nőtte ki magát….                                                                                      -oil- 
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- Le a megbeszélésekkel     
Sok vállalat szükségesnek tarja az üzleti megbeszéléseket rövidre fogni, 
sőt, a felesleges tárgyalásokat ki is iktatni számol be a The New York Ti-
mes.   
Az időpazarlás csökkentésére néhány igazgató határozott módszereket 
vezetett be a megbeszéléseken. Stopperral méri az időt, sípol, és kényel-
metlen székeket helyez el a tárgyalóban, vagy nem is ülteti le a jelenlévő-
ket. De úgy látszik nem csak az igazgatók, elégelték meg a megbeszélé-
seket. Amikor egy felmérésben megkérdeztek, több mint 6OO beosztottat, 
hogy mit tartanak időpocsékolásnak, első helyen ”a hosszúra nyúló meg-

beszéléseket” említették.  PATTI HATHAWAY, aki könyvet írt arról, hogy miként lehet megoldani a 
munkahelyen fellépő gondokat, azt javasolta, hogy az igazgatok, először nézzék át a napirendi 
pontokat, hogy eldönthessék, hogy egyáltalán szükség van e megbeszélésekre Ha a tervezett 
megbeszélés célja mindössze annyi, hogy tájékoztatva legyenek valamiről, azt talán e- mailben is 
meglehet oldani. 
- Föld alatti faiskola 
 „Egy párás bánya tökéletes a faültetésre. Először is egész évben párás a levegő, és a föld belső 
hője miatt 25 Celsius fokos meleg van” - írja a Toronto Star. Az Inco Limited, nevű, bányászattal 
foglalkozó vállalat1986-óta mindenféle hírverés nélkül földalatti faiskolát működtet. A kanadai 
Sudburyhez közeli creightoni bányában, 14OO méter mélyen minden évben 5O OOO facsemetét 
ültetnek el. Időzített szerkezettel ellátott tartályokból öntözik a csemetéket naponta 2OOO liter táp-
anyaggal és vízzel. A napfényhatását harminc darab 1OOO wattos izzóval pótolják, melyek ” az 
első héten napi 24 órát világítanak, aztán a következő három hét alatt 18 órán át vannak felkap-
csolva, 6 órán át le, majd 12órán át fel, és 12 órán át le, akárcsak a szabadban” – mondja az új-
ság. 
Az ültetési időszak január végén kezdődik, és május végére, május végére már lehet is ültetni a 
kis enyves fenyőket és Banks – fenyőket a bánya területén és annak környékén. A facsemeték kö-
zül néhányat közösségi csoportok adományoznak.                                                   
- A hajnövekedés mítosza    
„Azzal, hogy levágjuk vagy leborotváljuk a hajunkat, nem fog gyorsabban nőni, sem a szerkezete 
vagy a vastagsága nem fog megváltozni”  - állítja egy egészséggel és fortéllyal foglalkozó cikk a 
The New York Times- ban. Már jó pár évben élünk abban a tudatban, hogy a levágott, vagy borot-
vált haj gyorsabban és vastagabban nő vissza. Ám az192O évek óta több vizsgálatot is elvégez-
tek, melyekből kiderül, hogy „a haj hosszát, szerkezetét és erősségét a gének és a hormonok ha-
tározzák meg, nem az, hogy hányszor borotválják le” - írja a cikk.  
Miért tarja magát mégis a mítosz? 
Talán azért, mert sokan korán elkezdik borotválni a fejüket, amikor a hajnövekedés még nem éri el 
a tetőpontot, és a hajszín világosabb, mint a végleges. Továbbá „a haj sötétebb és vastagabb a 
tövénél, így ha levágják a végét, olyan, mintha erősebb lenne – jelenti ki az újság. – a borotválás 
után megjelenő apró hajkezdemény pedig szembetűnő, mint ugyanakkora növekedés egy már 
hosszú hajban”.    
- A kertészkedés enyhíti a stroke utóhatásait     
„ A kertészkedés növeli leginkább az emberek életkedvét egy stroke után”  - jelenti a  
Gießener Allgemeine című német újság. Hetven stroke –s betegtől kérdezték meg a rehabilitáció 
után 6 hónappal, hogy milyen tevékenységek nyújtottak elégedettséget. Házimunka, bevásárlás, 
főzés, olvasás, séta, autóvezetés, az állások vagy különböző társas rendezvények?  
Nos a kertészkedés volt az egyetlen tevékenység a listán, amelyről azt mondták, hogy növelte a 
megelégedettséget. Brigitte Oberauer foglalkozásterapeuta szerint a kertészkedés „megkönnyíti a 
stroke- ós betegeknek, hogy a figyelmüket összpontosítani tudják valamire, és ne kalandozzanak 
el. Bevonja az érzékszerveket, és azt sugallja a betegeknek, hogy új dolgok növekednek, és az 
élet megy tovább. Ezt fontos tudni egy súlyos betegség után” A szabadban végzett munka emel-
lett megoldás lehet a bent tartózkodással járó elszigetelésre, valamint a beteg többet mozog, és 
javul az egyensúly érzéke is                                                                                                -oil- 
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„A” Gémes Feri a kéményseprő 
 
Tudom, tartozom önök felé egy kéményseprős riporttal! Sokat gondolkodtam, miként közelítsem 
meg ezt a témát. Arra a következtetésre jutottam egy kis történelem nem árt az olvasóinknak sem! 
Ez a hivatás az ahová ember leteszi a névjegyét!  
Ki, miért válassza ezt a szakmát, mi ösztönzi a fiatalokat, hogy „járkáljanak” a tetőkön…  
 
A KÉMÉNYSEPRÉS TÖRTÉNETE 
A középkori várostüzek legfőbb okozói a gondozatlan s tisztítatlan kémények lehettek. Ezért fejlődött ki az 
új iparág, a kéményseprés! Művelői a kéményrendszerek tüzelőberendezések tisztítását, koromtalanítását 
végezték rendszeresen s emellett, mint megelőző tűzrendészek szolgálták a lakosságot. Kezdetben nem 
vették komolyan az udvarnál a kémények szakembereit, akik egymás között adták tovább a szakmai isme-
reteiket, s később írásba is foglalták ezeket,az anomáliákat. A korai Európában, a királyi várakban kezdték 
először kialakítani a kéményrendszereket, ahol fatüzeléssel melegítették a hatalmas termeket. A fa befoga-
dását nyitott kandalló formájú égéstérbe helyezték a szolgák. A tüzelés a nap huszonnégy órájában folya-
matosan ment!! A kandallók, s a kezdetleges „kémények” tisztántartásának szükségességére csak később 
jöttek rá a szakemberek! (mikor a füst ellepte a tróntermet) Sok esetben a füstelvezető a vár egyik nyílásá-
ban leszűkített csövön távozott. A jobbágyok házainál több fulladásos halált jegyeztek fel a korabeli króni-
kások.  
Olasz és Morva kéményseprők kezdtek beszivárogni a magyar királyi várakba, pl. Mátyás király udvarába! 
Az állandó háborúskodás, a törökök fenyegető jelenléte azonban nem segítette a letelepedésüket.  
A bécsi kéményseprők már I. Lipót királytól 1673-ban céhlevelet kaptak. Nálunk a XVIII. sz. Mária Terézia 
adományozott céh kiváltságlevelet. I. Ferenc király 1818-ban megerősítette, majd bővítette a kéményseprő 
iparágat.  
A Horthy-rendszer idején megalakult a MÉMOSZ Kéményseprő Szakosztály, majd később a Magyar Ké-
ményseprők Országos Egyesülete próbálta védeni a kéményseprők érdekeit. 1949-ben államosították a 
kéményseprő ipart.  
1971-ben megalakult a Kéményseprő ipari Fejlesztési Társulás. Ezzel lehetővé vált a feladatok országos 
szinten történő egyeztetése és a közös megoldások kialakítása. 1995-től alkotmánybírósági döntés értel-
mében Kft-k jöttek létre a kéményseprő iparban. A tüzelőberendezésekben végbement változás alapeleme 
a jó hatásfokú üzemeltetés követelménye, a gazdaságosság s a nagyfokú biztonság! A 70-es évek közepé-
ig előtérbe kerültek a nagyobb komfortot biztosító folyékony és gáz szénhidrogének. Megjelenésük új típu-
sú kéményrendszerek bevezetését és új feladatok megoldását is hozták. 

 
Gémes Ferenc kéményseprő barátom magyarázta el - meg a kandalló helyes használatát. Több mint 20 
éve van ezen a pályán. Igaz, általános lakatosként kezdte, ám a sors a kéményseprő szakmai felé irányítot-
ta. Szakmájának számtalan hasznát vette a kéményseprés területén is! Segítőkészsége, szakmai felké-
szültsége, rátermettsége hamar megmutatkozott, amit örömmel vett a fogyasztó!  
A tanyán élők sorsát is a szívében hordozza. Több esetben hívott orvost, mentőt, az ott élő beteg emberek-
hez. Mikor beszél a szakmájáról, megcsillan a szeme, s mondja a történeteit. Olyan ízesen, átélően magya-
ráz, hogy az ember napokig hallgatná.  
 
.- Mi a feladata egy kéményseprőnek? 
Nagy a terület, amit be kell járnom,- mondja - Balástya, Szatymaz, Ópusztaszer, Baks. Feladatom a kémé-
nyek ellenőrzése, tisztántartása, és szakmai tanácsadással is ellátom a kuncsaftjaimat, ha szükséges! Van-
nak gáz, és vegyes tüzelésű rendszerek. Általában ezeket, a vizsgálatokat a tüzelési szezon megkezdése 
előtt ajánlatos elvégeztetni. Fontos, mivel a széndioxid alattomosan támad, s életvesztéshez vezethet. 
Ezért kiemelten lényeges, hogy az égési levegő utánpótlását tudjuk biztosítani a kályhának! Továbbá, nél-
külözhetetlen a tiszta megjelenés, a bizalom megszerzése, - mosolyog - e nélkül nem lehet dolgozni! En-
gem szinte családtagként fogadnak.  
     
- Milyen készülékekkel fűtenek az emberek?  
Pár évvel ezelőtt a gázkészülékek voltak előnyben, azonban mostanában a széntüzelésű, illetve a kandal-
lók nyertek teret a fogyasztóknál. Érthető, mivel ez a tüzelés olcsóbb. A kandallóknál vigyázni kell! Ismét 
meg kell tanulni begyújtani. Hallatlan lényegbevágó, hogy a csőben lévő tűzerő ne csökkenjen 55 - 60 fok 
alá, mert a korom eldugítja a kéményt, s ez miatt a szénmonoxid visszajön a lakás légterébe. Vigyázni kell 
a páraelszívóval, ha egy légtérben van a gázkonvektorral, mert megszívhatja a kéményt, ami visszaszívja 
az égésterméket.  
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- A fogyasztók komolyan veszik a figyelmeztetéseket? 
Az a tapasztalom, a családok az utóbbi években komolyan veszik a kéménysep-
rők munkáját. Ezt köszönhetjük a médiának is. Az emberekben tudatosul a kar-
bantartás szükségszerűsége. Pl., a nyitott készülékek szénmonoxid szivárgásá-
nak ellenőrzését a szimat műszerrel végezzük, míg a zárt égésterűeket viszont a 
Delta 65 készülékkel vizsgáljuk. Minden kályha csak béléscsöves kéményekbe 
köthetők be! Ezek lehetnek samott, kerámiás, kandalló, furduflex bélések. Az 
utóbbinál egy fóliazsákot engedünk le a kéménybe, amit alulról sűrített levegővel 

felfújunk, ami rátapad a kéményfalára. Ez hőre keményedik. A garancia erre a technikára 30 év.  
A kandallónál a füstcső keresztmetszete nem lehet nagyobb, mint a kémény keresztmetszete, mivel nem bír-
ná elszállítani az égésterméket. Ha rosszul van kialakítva, az fulladásos halálhoz vezethet! A működési felté-
telekhez minden tüzelőberendezésnél a tiszta égési levegőt biztosítani kell! Mi vagyont és életeket men-
tünk…. Mosolygott a barátom! .    
….. 
- A gázkészülékeknél mire, muszáj figyelni? 
A gázkészülék működéséhez külső levegőt kell biztosítani Ezek nyitott égésterű készülékek. Szeretném tájé-
koztatni a fogyasztókat, hogy az átlagos házak esetében a kémény magassága minimum 6m. A kémény füg-
gőleges tengelye 60 fokos szöget zár be, a metszéspontjának 80 cm - re kell lennie, hogy elkerülje a gerin-
cet. Hallatlanul fontos a kémény belsőtömítése, és a tisztító ajtó, ami a padlástérben van elhelyezve. 
….. 
- Mi a helyzet az utánpótlás területén? 
A jelenlegi fiatalok nem szeretik ezt a szakmát! Talán szégyellik?!  
Én az új munkatársakat gyakorlatban tudom segíteni. Menetközben magyarázom el a miértéket s a hogyano-
kat. Ám a szellemi felkészültség s a szakmai elhivatottság nélkül ez nem megy. A vizsgák igen fontosak s 
komolyan kell venni. A tüzeléstechnikai, biztonsági tantárgyak hasznosságát nemcsak a mi szakmánkban, 
muszáj megtanulni. Mi kéményseprők a munkánk során sok szabálytalansággal, s nem megfelelő anyagból, 
nem megfelelő technikával, saját kezűleg gyártott égéstermék-elvezetővel találkozunk Ezek többsége nem 
csak szabálytalan, de használatuk életveszélyes is! Továbbiakban beszélt a felszereléseikről, - kéményajtó 
kulcs, lámpa, ventilátor, szénmonoxidjelző, gáz- és hagyományos kéménykotró, kályhacsőtisztító, kötél, vas-
golyó nehezékkel, rögzítő heveder. 
    Hasznos tanácsokat adott milyen testi tünetekről fedezhetjük fel, ha szénmonoxid áramlana a lakásban, 
mit kell tennünk, szédülés, fejfájás, végtagzsibbadás észlelésekkor… 
 
Tisztelt olvasóink, tehát érdemes odafigyelnünk a tüzelés technika szabályok betartására, valamint a kémé-
nyek állapotának a rendszeres vizsgálatára, mert életek függhetnek a hanyagságunk miatt.  -oil- 

- Egy „igazi” kéményseprőnek van ünnepnapja? 
Több esetben is előfordult, hogy ünnepnapokon is kérték a segítségemet. Én 
azonnal mentem, mert tudom, ezzel nem lehet játszadozni, mivel a gyors segít-
ségnyújtás életeket menthet!. Évente két esetben megyek ellenőrizni a kéménye-
ket. Feleségem megszokta, hogy alig vagyok otthon, s ha csörög a telefon… 
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 A hivatalok főelőadóinak álláspontja. - Mért pont ők zavarják meg a szopizást! 
Könnyebb egy bejelentőt rugdosni, hülyének nézni, megalázni, meggyötörni! A 
szemébe elismerik az igazát, csakhogy hivatalosan leírva, azt már nem! Naná, 
hogy nem! Amennyiben makacsul ragaszkodsz az igazadhoz, stigmalizálnak, kirö-
högnek, mikor becsukod magad mögött az ajtót. Ez van barátom! Naná, hogy ez 
van! A hivataloknak érdekében áll a vizsgálódás? Nem!  Naná, hogy nem! Nem 
széttárt karokkal kellene sajnálkozni a megyei hivatalnak, hanem odavágni a „nem 
akarok” intézkedni PH nak! S közben lesújtani a törvény vasöklével. Azt a sze-
mélyt, hivatalt, aki szándékosan simítja a szabálysértési eljárást, vagy, aki láza-
san keresi a kiskaput a, hogyan lehetne kibújni a feladat alól, annak a munkavi-

szonyát rendkívüli hatállyal meg szüntetni. Naná, hogy meg szüntetni! Ha önkormányzatról van szó, 
feloszlatni s csatolni a legközelebbi polgármesteri hivatalhoz! Nincs kegyelem az alagútban bujká-
lókkal. Naná, hogy nincs! A feketemunka takargatásánál, annak védelménél nincs nagyobb TB – 
adócsalás! Ha ez a kormányunk programja, keményen fel kell számolni a feketegazdaságot, mely 
több milliárd Ft, s árbevételtől könnyíti meg az országot, akkor mire várunk.   
A vidéki kiskirályok nem tartják önmagukra nézve kötelezőnek a kormány programját, annak harcát 
a szürkegazdaság ellen! Az ellenőrzést végzőknek, komolyan kellene venni a bejelentéseket, s nem 
lebratyizni az ellenőrizendő személyekkel, hivatalokkal! Továbbá a komoly ellenőrzéseknek váratla-
nul kéne érkeznie különböző időpontokban személyekhez, a hivatalokhoz egyaránt.  
Az ellenőrzés célját, időpontját titokban, muszáj tartani vagy nem? A kaméleoni PH ködös állításait 
szakszerű, objektív ellenőrzéssel a földre tanácsos kényszeríteni. A tűzgolyónak e feladatra meg 
van a saját napenergiája. A feketemunkások várható ellenőrzéseiről nem tájékoztatni kaméleont, 
mivel a hivatal nem ismeri a levéltitkot, ezért rögvest megmossa a fejét a jobbágyainak! Tényleg mi 
az a levéltitok? 
A kacsa popó száj azonnal működik. A tárgyilagos ellenőrzést nem a PH - ban ésszerű kezdeni, s 
feltétel nélkül kapitulálni a jegyzőjének, valamint a bejelentőt ez által lealázni. Elhiszem, jól esik a 
kész pipa meleg kávé! Az ellenőrzés alá vont személyektől mi végből nem kérik az önkormányzati 
engedélyét, bizonyítványait, adó, Tb engedélyét, járulékfizetési bizonyítványt! Naná, hogy el kellene 
kérni! Vagy tudják, hogy nincs neki, na milye nincs neki! 
 
 
Móricz Zsigmond: Rokonok  

 
„Csak csináld, csak csináld- kiáltott fel élénken a polgármester. – Hogy is mondtad? Hogy a kecske 
is, jóllakjon a káposzta is, megmaradjon? Nagyon helyes. Ezek a gaz kecskék a káposztát akarják… 
De hát istenem, a város nem csak belőlük áll… még vagyunk itt mások is, többen… a város lakossága 
kilencvenezer lélek… a többi nyolcvanezernek is élni kell, ugyi, pajtikám? 
    - Egy fontos dolog van, méltóságos uram: az emberekkel meg kell szerettetni az adófizetést. 
    - Mit?  
A polgármester úgy elképedt, hogy most aztán már egészen lárvaszerű lett az egész arca. A szája 
olyan lett, mint a setét kapu, s még egyszer mondta:  

- Mit?    
Ő pedig nevetett. Már boldog volt, hogy ilyen hatást tud elérni sorra, egy-egy szavával.  

- Az adófizetést… Mert Magyarországon egy baj van, egy óriási nagy baj:  
Magyarországon az emberek nem szeretnek adót fizetni… Senki sem szeret… én sem.   

- Na, na – nevetett a polgármester.  
- Pedig addig az országból nem lesz európai ország, míg az emberek nem szeretik meg az adófi-

zetést… Ha az emberek nem akarnak adót fizetni, vége a municípiumnak… szeretni kell a városunkat, 
ez a miénk… Tenni kell az érdekévben, s mit tehet a polgár?… Fizesse az adót…Megállott, s várta a 
nevetést, de a polgármester nem nevetett, csak várt.  
Ő tehát folytatta. Kétféle álladalom van, az egyik, ahol nem fizetik az adót. Az ilyen állam  
mindig elnyomatás alatt van, mert az adót be kell szedni, tehát szükség van végrehajtókra, csend-
őrökre, katonaságra és törvényre, hogy bevasalja az adót: az ilyen állam szabad és önérzetes és ön-
tudatos polgárságának a társadalma. Itt mindenki tudja, mi az adó, mire kell az adó. Mi a célja és mi a 
rendeltetése, és a polgárság maga állapítja meg, mennyi adóra van szüksége”.                                                    
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rendeltetése, és a polgárság maga állapítja meg, mennyi adóra van szüksége”.                                                                                                                       

Az anyja már adta a kezembe a kamillás cumisüveget. A királynő 
cuppogni kezdett. Mire visszaért a nagymama addigra elaludt a 
cumisüvegen.  
A hajnali írás jót tett a megfárad idegeimnek. Ilyenkor repülök a 
kékég birodalma felé. Itt nincsenek piros lámpák, nem hallok fék-
csikorgást. Az írás az életet jelenti. A szabad életet. Nem függök 
senkitől. Bízom abban, találok valamit, vagy valakit a 

„problémám” megoldására. Az ajtók, a vasalt ajtók, nehezen tárulnak a külső 
szemlélődő előtt. Ám erre jó példa VERNE GYULA munkássága, ami az utókor számára terjedel-
mes felismerés az égi- földi utazáshoz- felé! Gondoljunk a holdra szállás matematikai képletére, 
vagy a föld – mag- belseje felé, ahol oázisokat találtak a képzeletbeli utazók, amit az utókor bebi-
zonyított! De be ám!  
Reménykedtem, hátha én is találok megoldást a nejem betegségére. Számtalan érdekes táj, bor-
zongató külsejű lények. A járműveik vonalai számomra teljesen ismeretlenek. A ruházatukról nem 
is beszélve. Azonban ahogy haladtam a kékék belsejében, megnyugvást éreztem… 
Anyósom beszólt 

- Kész a főzelék, s az utolsó fasírtokat sütöm. Terítsetek meg. Évám nem mozdult, csillogó 
szemekkel nézte az unokáját, aki a karjaiban békésen pihent. Viki beszólt 

- Gyertek, mert kihűl az ebéd.  
- Gyere, menjünk, – fordultam nejem felé, ki dúdolt Hannának. 
- Emlékszel, a gyerekek is erre - a dalra - aludtak el. A lelkem leveleiről csepegett a korai har-

mat. Átöleltem s elindultunk. – Imádom ezt a bestiát! - fordult vissza a nagyi. Én is! 
- Ti üljetek ide, én majd az ajtó közelébe…  

Nem voltam annyira éhes. Évám is csak turkált a főzelékben, csipegette a fasírtot.  
- Na, - ült le közénk a dédike – milyen? 
- Finom. – válaszoltunk egyszerre.  
- Lehet, hogy egy picit túl sütöttem, a fasírtot, majd bekanalazott egy falat kelkáposztát.  
- Nem. Szerintem nagyon finom. – mondta Éva. Az anyja hálásan nézett rá.  
- Mama, te mindig kételkedsz. - nevetett Viki.  
- Ő már csak ilyen. – mondtam határozottan.  
- Kér még valaki főzeléket? Állt fel az asztaltól a dédike. 
- Én biztos nem. Jól laktam.  
- Köszönöm nekem is elég volt.  
- Nektek nem érdemes főzni. - sértődött meg a szakácsné.  
- Anyáék alig ettek valamit. A fasírt is ott maradt. Talán nem ízlett? 
- Finom volt minden. Nekünk ennyi is elég. 

Hanna felsírt, azután döngicsélt. Benéztünk. Az ökleit próbálta a pici ajkába dugni. Mikor nem 
ment „berágott” s dühöngeni kezdett. Később ordibált, mint az a bizonyos fába szorult… Az anyja 
azonnal felkapta s próbálkozott a cumival. Egy darabig sikeres volt a fáradozása. Ám mikor kide-
rült Hannácska számára, hogy becsapták olyan patariát vert le.  

- Itasd meg teával. – mondta Éva - vagy megitathatom én is? Olyan cuppogás következett, 
hogy visszhangzott a szoba. Zenei élményt jelentett a füleinknek. 

- Etessétek meg! 
- Nincs itt az ideje. 
- Királynőm az éhségét nem időre méri! 
- Tudod mit mondott a doktornő? 
- Tudom! Azonban, ez Hannuskát nem érdekli! Ő ÉHES!! 
- Mama. Légyszi hozd be az uzsiát. - látod, gyönyörűm, a papa kiharcolta hogy idő előtt meg-

kaphasd a kaját. Szegénykém hashajtót kapott, (orvosnő) mert úgy gondolták has fájós, azért 
üvölt! Ez alatt, éhes nagyon éhes volt! Miközben beszélgettem vele rám mosolygott - Köszi papa, 
bár minden nap itt lehetnél. Cirógattam a mutatóujjammal az orrát, eközben nevetett. Később ösz-
szedörzsöltük a nózinkat. A reagálás most is nevetés volt. Elvették, tőlem a királynőmet s mege-
tették. Cuppogott, érdeklődően figyelt s megfogta az anyja kezét. Nejemmel összenéztünk, s el-
mosolyogtunk… 
                                                                                                                                       folytatás(10) 
 

  Leslie Steve: Hanna 
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 Fogyasztóvédelem: - lakossági bejelentések... 
 
A panaszosok az áruházláncok választékának csökkenéséről tájékoztatták iro-
dánkat. Továbbá az üzletek eladóterében a különböző áruszegmensek hiányáról 
is beszéltek. Nem értik a változás okát. A baromfiválaszték negyedére csökkent 
a szegedi bevásárlóközpontokban. Elmaradoznak az akciók, a tőkehús választék 
magas ármegjelenése sokkolta a vásárlókat. A darált hús összetétele kettőssé-
get mutat, mivel a marha s a sertés húst egybe darálva próbálják értékesíteni az 
áruházláncok. Egyes helyeken kicsomagolt (tálca) minőségcsökkent tőkehús 

borzolja a tudatos vásárlót. Néhányan kérdéseket tettek fel a tizenharmadik havi nyugdíjszolgálta-
tásról, a gyedről, a gyesről. Sajnos, ebbe a kérdéscsoportban nem tudott válaszokat adni irodánk, 
mivel nem a fogyasztóvédelemhez kapcsolódott. A csokoládék fajtaválasztéka, (ét, tej) a súlya, 
nincs arányban az árával. Számos terméket kakaóval dúsítják, s csokoládéként adják el. A bejelen-
tő nem járult hozzá a nevének leírásához. ( Ám ez nem fogyasztóvédelmi probléma) A gáz és a 
központi fűtés magas számláiról többen is panaszkodtak, hogy számukra kifizethetetlen, lehet e kér-
ni arányos részletfizetést. Erről kizárólag személyes véleményt tudtunk adni. Szóba került a munka-
nélküliség központi kérdése is. Heves „viták” alakultak ki a klubfoglalkozáson. A közfoglalkoztatási 
témakör érzelmi kitörésekkel párosult, mivel a közmunka program s a közhasznú munkavégzés vé-
leményük szerint nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket. A város nem mindig tud elég munkát 
biztosítani számukra. A csepegtetett munkabér viszont nem elég a számláik rendezésére, s nem 
beszélve a gyerekek iskoláztatásáról, a család egyéb kiadásairól. Az étkezésről már nem is beszél-
ve… Többen érzik azt, hogy ez, a mézesmadzag a munkahelyteremtő programban. A munkanélküli-
ség főleg a roma kisebbséget sújtja. A vállalkozók nem szívesen alkalmaznak romákat, fejtette ki 
egy panaszos. Őket jobban figyelik a bevásárlóközpontokban is, siránkozott egy hatgyermekes csa-
ládanya. A kínai piacon meg kísérelték a számlakérést! A kínai „kereskedő” - a bejelentő állítása 
alapján – karate testhelyzettel tudatta, számla nincs. A körülötte állok (magyarok) mindegyike elfor-
dult. Így elállt a számlakéréstől! - s attól a lehetőségtől is, hogy nyerhessen egy millió forintot. Java-
soltuk, keresse fel az NFH szegedi felügyelőségét. Más. Egy nyugdíjas néni (P né) arról tett emlí-
tést, hogy az ötszáz grammos ráma margarin sötét sárga, s avas ízű volt. Őt szintén az NFH szege-
di felügyelőségére irányítottuk.   -oil- 
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Egy új fogyasztóvédelmi fogalom...  
 
A világon senki nem tagadja, hogy a lelkünk mély bugyrában lakozik az ag-
resszivitás s a fogyasztóvédelem tétovasága. Ez az életérzés nem azért van, 
mert az országokat, a társadalmat egy bizonyos elöregedő, ám képzett kor-
osztály irányítja. A fiatalok nem tudnak megbirkózni ezzel a pejoratív érzés-
sel, ezért élen járnak a regnáló hatalommal s annak fogyasztóvédelmi törek-
véseivel. Úgy gondolják, elérkezett az Ő idejük. Ezért engedje a felső hata-

lom, hogy ők szabadon élhessék át az ország fogyasztóvédelmi elképzeléseit Talán, be kellene 
vonni a honi fiatalságot a fogyasztóvédelmi Tanács társadalmi szervezeteibe, - tagozat létrehozá-
sával - ezzel lehetőséget adnánk az egyedek számára, hogy megismerhessék a fogyasztóvéde-
lem szakterületeit és annak buktatóit. Tagadhatatlan, hogy Magyarországon sok fiatal nem képes 
felnőni - kontrolálni magatartását, ha tömegben érzi erejének hatalmát. Számukra a vásárlás 
öröm, mivel az élvezeti cikkek konzulja előtt másodpercek alatt elköltheti a megtakarított pénzét. 
Nekünk idősebbeknek kell a fiatalság bohém erejét kordában tartani és a fogyasztóvédelem, vala-
mint a tudatos vásárlói szokások irányába terelni az egyébkén kiváló szellemi tőkével rendelkező-
ket. Számomra meglepő, hogy a kormánynak, és a Fogyasztóvédelmi Tanácsnak, mért nincs el-
képzelése a fiatalokkal? A Svéd minta szinte kiböki a szemünket, és mi magyarok, nem vesszük 
észre! A fogyasztóvédelem oktatását, a tanárok, előadók fogyasztóvédelmi képzésének hiányát - 
szokásainkhoz hűen kizárólag önmagunknak köszönhetjük a több évtizedes lemaradást. Mért va-
gyunk kénytelenek mindig más országok után ballagni. Mért mindig más országokat, muszáj iste-
nítenünk? Ha ők meg tudták csinálni, akkor mi is megtudjuk!- mondják a vesztes vezetőink… majd 
húsz év múlva! Mért kell várni ennyit, s évtizednyi előnyt adni a környező országok „csodáinak ki-
alakulására”. S később azzal dicsekedni, - látjátok, két - három év alatt meg tudtuk közelíteni a 
svéd csodát, azután gőgösen döngetjük a mellünket! Sajnos nem mi találtuk fel a spanyolviaszt, 
tisztelt uraim! Az agresszivitásos fogyasztóvédelem, ami a jelen napjainkban fejlődött ki a fiatalok-
ban s a tömegeket vonzó idősebb korosztály egyes elemei között, s talán a tollforgatóknál is las-
san kezd utat törni. Ez a fojtogató életérzés nem testi kényszer, hanem egy szellemi idea képét 
engedi láttatni a tömegben menetelőknél, a discos fiataloknál, a középiskola udvarán, a dílereknél, 
a tudatos vásárlóknál, az utca emberénél… E jelenség rohamos fejlődése lehetőséget biztosít 
egyes internetes véleményrovat megnyilvánulásainak. A véleményformálók, hozzászólók több 
százan is lehetnek. Ezekben, a hozzászólásokban érezhető a szellem pusztulása, nyílt fenyegetés 
egyes újságírók ellen,- persze névtelenül - s mindenféle felelősségre vonás nélkül. E szellemi bru-
talitásnak egyes lapok teret adnak, talán buzdítják is őket?  A fogyasztóvédelmi tolerancia mért 
nem tud a korosztályokkal intelligens módon véleményt cserélni! Továbbá az értelmiségnek a tole-
ranciája „lefelé” eléggé hiányos. Az utcai brutalitás - labdarugó mérkőzés - után a kemény rendőri 
fellépés következik és nem az ésszerű érvek, tények sorozata. Magyar mentalitás, hogy más né-
zeteket vallók a fogyasztóvédelem sötét oldalán helyezkednek el, s ezért el kell pusztítani őket? A 
tudatos fogyasztót nem lehet baloldalinak, vagy jobboldalinak nevezni. Ez nem politikai kérdés. Az 
osztályharc nélküli fogyasztóvédelmi demokráciára még várnunk kell egy-két évtizedet!   -oil-                                   
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Fogyasztóvédelem, vagy amit akartok... 

A harmadik évezredi kereskedelemben - vendéglátásban még mindig 
felfedezhető a XIX. sz gépromboló retrográd magatartás. – mint a mun-
dér védelme, biztos pozíciók, rangok, címek, korságok, amik nem enge-
dik a változást!  

Mi kell egy regionális kereskedelemhez? Legfőképp program s a hozzávaló 
eszközök, feladatok, amit önállóan, muszáj meghatározni, elvégezni! Továb-
bá, fel kell dolgozni a globális, regionális híreket, információkat. A regionális 

kereskedelem legnagyobb értéke az emlékek, az emlékképek kialakulása, s felidézése a vásárlók 
közeli s hosszú távú memóriájában! Az árkedvezmények, akciók szintjén már érezhető a regioná-
lis szemléletváltás. Csak akkor beszélhetünk vásárlási stabilitásról, ha a közgondolkodásban s a 
helyi sajátosságokban is megjelenik a kereskedelemi allűr, ám nem fogalomként, hanem érezhető 
valóságként! Ez média, s újságírói jelenlét nélkül nem lehetséges! A kereskedelem motorja az 
ipar, a szolgáltatás, a zene a kultúra s így tovább. A forgalom sajtóalizálása erősíti a köztudatot, a 
polgárok aktivitációit, ami megítéli a benne résztvevőket. Ezért a médián keresztül való tájékozta-
tás lehetővé teszi, hogy a széles olvasótábor könnyen hozzáférjen, felfogja, megértse a feléje kül-
dött vásárlásra ösztönző útmutatókat. Az alkalmazottaknak vizuális kommunikációra van igényük, 
mert ez eseményorientált! Hogy a honi kereskedelem megértse, felfogja a sajtó lehetőségét, a 
nyilvánosság szükségességét, a reklám, és a pr hasznosságát, egy szó, mint száz, fizetniük kell! 
Az eladóknak meg kell tanítani a kommunikálás rejtelmeit, s megértetni a vásárlás motivációit, il-
letve betartatni az anomáliákat. Az üzleti imázs kialakításának két legfontosabb résztvevője, a ve-
zető - tulajdonosok, valamint a nélkülözhetetlen újságírók! E tényhez nemcsak gazdasági, politikai 
kultúrára, hanem vizuális műveltségre van szükség, ahol a fogyasztók megnyeréséért folytatott 
küzdelemben, gazdag paradigmát állítanak fel a közszereplők Pl., kulcsszavak, szimbólumok, 
emblémák, résztvevők…stb. A bevásárló centrumok szimbolikájának fontos funkciója, a színessé-
ge. Meggyőződésem, hogy egy összehangolt fotó, amely erősítőeszköz a kommunikációban, je-
lentős szerephez juthat a képi imázs s a lógó mellett!  

Magyarországon az elmúlt húsz évben meghatározóvá vált a kínálat növekedésében bekövetkező 
változás, ami az áru minőségi romlásához vezetett. Az ország kereskedelme szórványosan korlá-
tozott, ezért a versenytársak egymás lejáratásából hasíthatnak nagyobb szeleteket a tortából. Az 
iskolások, óvodások véleménye már nem számottevő? Nem kötelező? A vendéglátás íz világának 
aromásítása, ásvány - tápanyagtartalma nem érdekel senkit?  

A kereskedelem, a vendéglátás egy állandó szocializálódási igény terméke, még azok számára is, 
kik ebben a versenyben nem tartják elfogadhatónak a besorolásukat. Úgy érzem, ez információ 
nélkül nem megy! Pl. erre, Achilles és a teknősbéka esete. Tanulság: a gyorsaságnak van egy át-
ka, nincs mód a megfigyelésre! Figyeljünk a termékek szavatosságára, minőségére, csomagolásá-
ra, íz világára s természetesen a pénztárcánkra.                                                     -oil- 


