
 

 

                        Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin  Alapítva: 2002    www.fecsego.eu 

Fecsegő 

            IX. évfolyam 1. szám 2011. január     

EU -elnökség 2011 
 

Az EU az elmúlt időben dinamikusabbá vált, ezt Ma-
gyarország a következő félévben, soros elnöksége 
alatt tovább erősítheti - mondta Yves Leterme belga 
miniszterelnök csütörtökön a Parlamentben, mielőtt 
átadta az elnökségi zászlót Orbán Viktor miniszterel-
nöknek. 
A belga kormányfő a Parlamentben tartott ceremónián 
hangsúlyozta: Magyarország a történelem során már 
többször bizonyította erős kötődését a szabadsághoz, 
ezért bizakodva adja át a stafétát. Bár Belgium eredmé-
nyeket ért el elnöksége alatt, még sok teendő vár a ma-
gyar elnökségre is - tette hozzá. 
Yves Leterme üdvözölte a magyar elnökség programját, 

amely - mint kiemelte - nagy hangsúlyt helyez a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre, mivel 
csak így lehet erős Európát építeni. Éppen ezért Magyarországnak szorgalmaznia kell az EU 2020 stratégia 
végrehajtását. Az unió sok esélyt kínál, ezeket ki kell használni, a tagállamoknak pedig közös projektekbe 
kell fogniuk - mondta. 
A belga kormányfő emlékeztetett: az unió februári csúcstalálkozója az energia kérdésével foglalkozik majd, a 
biztonságosan és megfizethetően rendelkezésre álló energia ugyanis kulcskérdés. A fejlődéshez elengedhe-
tetlen az innováció, a találékonyság, ezért a magyar elnökségnek sürgetnie kell az úgynevezett európai véd-
jegy bevezetését is - emelte ki. 
A gazdasági gondokkal összefüggésben megjegyezte: bár Magyarország nem része az euróövezetnek, a 
stabil európai fizetőeszköz minden tagállamnak fontos, ezért az elnökség biztosan a szívén viseli majd en-
nek ügyét is. Az elnökségi program egy másik pontjára, a stockholmi program végrehajtására célozva pedig 
úgy vélte, a migráció komoly kérdés, és Magyarország ebben is haladást érhet el. 
Yves Leterme szerint az EU nemcsak a közös piacot jelenti, hanem elkötelezettséget a béke, a szabadság 
és a demokrácia értékei mellett, és ezek gyakorlatba történő átültetését szolgálják az intézmények, amelyek 
megerősödtek az utóbbi időben, az elmúlt hat hónapban sikerült „mozgásba hozniuk” az uniót. 
Mint mondta, országa elnöksége a széles körű, szoros együttműködésre épült, fontosnak ítélték a kapcsolat-
tartást az Európai Bizottsággal, a tagállamokkal és az egyre nagyobb szerephez jutó Európai Parlamenttel 
is. Emellett nagy hangsúlyt fektettek a spanyol -belga-magyar elnökségi trió csapatmunkájára is: a három 
tagállam közös filozófiája a folyamatosság volt - mondta. 
Orbán Viktor szerint Magyarország a megújulás időszakát éli, a magyarok úgy tekintenek 2011-re, mint az 
ország megújulásának évére. 
A kormányfő szerint Magyarországot is ugyanaz a válság késztette jövőjének újragondolására, mint Európát. 
„A különbség az, hogy minket, magyarokat egy pusztító és hatalmas államadósságot felhalmozó politika kö-
vetkeztében különösen fölkészületlenül és kiszolgáltatottan ért a válság. Ezért nekünk sokkal jobban össze 
kellett kapaszkodnunk, nagyobb közös erőfeszítéseket kellett tennünk, hogy egyáltalán a felszínen marad-
junk” - mondta. 
Ugyanakkor a magyarok „soha nem látott összefogása különös energiákat szabadított fel: mára miénk Euró-
pa egyik legrendezettebb államháztartása, az államadósságot csökkentjük, és készen állunk arra, hogy egy 
év alatt Magyarországot teljesen újjászervezzük. Mi, magyarok megértettük, ha állni akarjuk a versenyt, nem 
élhetünk tovább úgy, ahogy eddig éltünk” - emelte ki, hozzátéve, hogy ezt az energiát, ezt az elszántságot, 
ezt a hitet ajánlják fel a magyar emberek az EU -nak.                                          folytatás a 2.oldalon 



 

 

 Laptulajdonos,Főszerkesztő: OLÁH- ISTVÁN LÁSZLÓ 36/70/603-4360Titkárságvezető: Oláhné Szabó Éva  
62/269-376, 36/7042-42-824 Könyvelés-pénzügy: Dr. Borszékiné Szécsi Erika  Szerkesztőség: 6768 Baks, Váradi utca 16 T/F 
62-269-376 , E-mail: oil@fecsego.eu, fogy.vedelem@fecsego.eu,  www.fecsego.eu ,Web mester: Lázár Attila 
Hirdetés felvétel: e-mail, telefonon, személyesen.                                                                                               ISSN: 1588-9041                                                                                                

                                                   Fecsegő Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin                                    2 

     Hirdetési áraink: 1/1oldal 100.e.Ft,   1/2: 50.e.Ft,   1/4: 25.e.Ft,   1/8:13.e.Ft,   1/16: 7.e.Ft  

Európa egésze is megértette: új helyzet van a világban, új verseny kezdő-
dött, és újak a versenytársai is; az új versenyben pedig csak értékteremtés-
sel és munkával lehet nyertessé válni, spekulációval nem - mutatott rá a mi-
niszterelnök, úgy fogalmazva: Európa polgárai „nem színes víziókat, nem 
mesés utópiákat várnak tőlünk”, viszont kívánják és elvárják a konkrét, kéz-
zel fogható, az életüket kedvezően alakító eredményeket, mindenekelőtt sta-
bil és magas hozzáadott értéket előállító munkahelyeket, amelyek tisztessé-
ges megélhetést biztosítanak. „A legfőbb dolgunk, hogy megfeleljünk ennek 
a kihívásnak, és így tegyük Európát erőssé” - mondta 
Orbán Viktor hangsúlyozta, Európának ismét fel kell mutatnia azokat az érté-
keket, erényeket, képességeket, amelyek a kontinenst évszázadokon át egy 

sikeres, csodált, irigyelt civilizáció bölcsőjévé tették. 
Az elmúlt fél évben az EU elnöki posztját betöltő Belgiumról a miniszterelnök azt mondta: rendkívüli időkben 
kellett helyt állnia, hiszen olyat hat hónap áll mögöttünk, amelyre rányomta bélyegét a világgazdasági válság. 
Belgium azonban képes volt kiutat mutatni, fenntartotta a tagállamok elkötelezettségét az európai integráció 
mélyítése és bővítése mellett. Belgiumnak köszönhető, hogy él a remény: Horvátország hamarosan beléphet 
az EU -tagállamok közé, Románia és Bulgária pedig csatlakozhat a schengeni övezethez - fejtette ki, hozzá-
fűzve, hogy Magyarország is támogatja e célokat. 
„Ma, vízkereszt napján érdemes emlékeztetni magunkat: az unió soros elnökségét egy ezeréves európai ál-
lam veszi most át, amelyet megedzettek a történelem viharai, amely rengeteg tapasztalatot gyűjtött diadalai 
és kudarcai során, és amelybe a kereszténység oltotta be az emberi méltóság megbecsülését, a tisztelet kul-
túráját és az emberiesség érzésvilágát” - mondta Orbán Viktor, aki szerint komoly örökséget vesz át az or-
szág: vannak jó ügyek, amelyeket folytatni kell, és vannak, amelyeket viták öveznek a közösségben. Úgy lát-
ja, Európa csak akkor maradhat versenyben régi és új kihívóival szemben, ha a világ változására mély meg-
újulással tud válaszolni. 
„Csodát nem tud tenni a magyar elnökség, de képes lehet megdörzsölni a palackot, amelyből ismét előbújhat 
a szellem, amelyet úgy hívnak: Európa megújulása” - zárta szavait Orbán Viktor.                                  forrás mr1 

Martonyi: egy erős Európa az érdekünk 
 
A mi érdekünk egyértelműen az, hogy az európai gazdaság egészsége-
sen növekedjen, az euró stabil pénz legyen, mint amilyen eddig is volt 
A munkát el kell végezni, erre kell összpontosítani. Mert ennek az elnökség-
nek a tisztességes, megfelelő színvonalon való ellátása hosszú ideig befolyá-
solhatja Magyarország megítélését – mondta Martonyi János külügyminiszter 
Az Estében. A mi érdekünk egyértelműen az, hogy az európai gazdaság 
egészségesen növekedjen, az euró stabil pénz legyen, mint amilyen eddig is 
volt, hiszen ez egy egyetemes európai érdek is. Ezért is nekünk egy erős Eu-
rópa az érdekünk – közölte a külügyminiszter. 
 
Médiatörvény, válságadók 
Mind a két kérdés lassan-lassan helyes irányba fordul, mert az Európai Bizottság alapvetően mindkettőt jogi szempont-
ból fogja vizsgálni. Az az alapvető kérdés, hogy akár az egyik, akár a másik szabályozás összhangban áll-e az európai 
uniós normákkal, szabályokkal. A válságadók esetében egy tisztán jogi vizsgálat lesz. A többi között azt vizsgálják, 
hogy jelentenek-e ezek az adók hátrányos megkülönböztetést a külföldiek számára. Ez nyilvánvalóan nem igaz, ez pil-
lanatokon belül ki fog derülni – mondta Martonyi. A külügyminiszter meggyőződése, hogy ezek nem sértenek semmi-
lyen uniós adót. A médiatörvényt abból a szempontból vizsgálják, hogy sérti-e a a vonatkozó európai irányelvet, a kö-
zösségi jogot. Hamarosan elkészül egy bizottsági elemzés, amely választ ad a vitatott kérdésekre. Martonyi János 
Az Európai Unió soros elnökének lenni egyrészt egy lehetőség, de ugyanakkor kockázat is. Az előny az az, ha szakma-
ilag meg tudunk felelni a feladatnak, akkor ez mindenféleképpen használ az ország hírnevének. A legfontosabb kérdé-
seken, a Duna-stratégián, a roma integrációs kérdéseken, az energiakérdésen kívül több száz feladat van. Ilyen például 
még Románia és Bulgária csatlakozása a schengeni övezethez – ismertette. Ha a Duna-stratégiát és a roma integráci-
ós keretstratégiát elfogadja a tanács akkor mindkettő a magyar elnökség idejére esik, illetve a gazdasági kormányzásra 
vonatkozó jogszabályokat is nekünk kell tető alá hozni – mondta Martonyi.                                                          forrás híradó. hu 
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Az igazság szabaddá tesz! – A sajtószabad-

ságért tüntetett a Jobbik 
 
A Fidesz visszaél az emberek jogos elvárásával, miszerint meg kell 
tisztítani a médiát, a liberális fertőtől, a balliberális túlsúlytól – jelen-
tette ki Novák Előd a Magyar Rádió előtti demonstráción. 
 
Elképesztő rendőri készültség mellett gyülekeztek az emberek a Jobbik 
által meghirdetett , a sajtószabadság lábbal tiprása és a Fidesz teljhatal-
ma elleni tüntetésen a Magyar Rádió épülete előtt. Egyesek a magyar 
zászló lobogtatták, mások pedig gyertyát illetve mécsest tartottak a ke-
zükben. „Cenzúra, diktatúra”- ugyan csendes demonstrációnak volt meghirdetve, a düh mégis kicsalogatta az 
emberek hangját. 
A köztévének az lenne a feladata- ami a nevében is szerepel- hogy a közt szolgálja, de mégis az idegenszí-
vűek szolgálatában áll”- hangzott egy tüntető szájából a sérelem. 
A demonstráció egy másik résztvevője kérdésünkre elmondta: félnek attól, hogy a média a későbbiekben el-
hallgatja, elferdíti az igazságot. „Miért nem mondták be például a köztévében vagy a rádióban a Jobbik tünte-
tését?”- tette fel a kérdést. „A köztévének az lenne a feladata- ami a nevében is szerepel- hogy a közt szol-
gálja, de mégis az idegenszívűek szolgálatában áll”- folytatta. Többen hozzászóltak az előbbi véleményhez: 
kifogásolták a cenzúrát, a sajtószabadság halálát és a tények elferdítését a médiában. 
Tábla: Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését! 
Pontosan hat órakor a tömeg Novák Előd, Szávay István és Lenhardt Balázs jobbikos országgyűlési képvise-
lők vezetésével elindultak a rádió bejárata elé. Az ajtó előtt a politikusok elhelyezték a 12 pontot, melyre az 
emberek mécseseket, gyertyákat raktak. Csendes tüntetés ide vagy oda, nem bírták ki szóltak a kereplők, a 
füttyök és a bekiabálások. 
Novák Előd és Szávay István gyertyát gyújt Visszaélnek az emberek jogos elváraival 
Akkor csendesedett el a tömeg, amikor Novák Előd szólni kívánt. Elmondta: azok gyűltek ma össze a rádió 
épülete előtt, akik a sajtószabadságot fontosnak tartják. A politikus kifogásolta, hogy a közrádió megsértette 
a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, mivel esti hírműsoraiban a jobbikos megszólalások aránya a 
2 százalékot sem érte el. Még az LMP is háromszor ennyi megjelenési lehetőséget kapott. 
Novák megjegyezte: a Fidesz visszaél az emberek jogos elvárásával, miszerint meg kell tisztítani a médiát, a 
liberális fertőtől, a balliberális túlsúlytól. Kijelentette: a kormányon lévő párt bebetonozza a hatalmát a média-
törvény segítségével. A médiatörvény a Fidesz túl hatalmát szolgálja, hiszen a Médiatanácsban csak a párt 
tagjai kaptak helyet. Végül hozzátette a Jobbik szeretné a törvény hatályon kívül helyezését. „ A Fidesz célja, 
hogy igaz szó ne hangozhasson el. Ne féljetek! Az igazság velünk van! Az igazság szabaddá tesz”- zárta 
mondandóját.                                                                                                                          forrás barikad.hu 
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Felhívás európai értelmiségiektől a magyar de-

mokrácia védelmében 
 
A szabadságjogok számon kérhetőségét szorgalmazza a magyar 
demokrácia védelmében, az uniós intézményekhez és kormányok-
hoz intézett nyílt levelében 70 európai értelmiségi, köztük Václav 
Havel és Göncz Árpád. A levél aláírói úgy látják, megtörtént az, 
amit az Európai Unió hivatott megakadályozni: az EU saját határain 
belül, a 2004 óta tagállam Magyarországon felszámolták a liberális 
demokráciát.  
A kormány, habár demokratikusan választották meg, visszaélve parla-

menti többségével módszeresen leépíti a demokrácia fék- és ellensúlyrendszerét, eltörli az alkotmá-
nyos korlátokat, és a kormányzó párt uralma alá hajtja az összes hatalmi ágat, a független intézmé-
nyeket és a sajtót – állt az írásban. 
Az aláírók felhívják az európai intézményeket, az európai kormányokat és “az Európa igazi egysé-
gét fontosnak tartó” politikai pártokat, hogy hozzanak létre világos, a tagállamokat a demokratikus 
normák betartására kötelező normarendszert. “Tarthatatlan, hogy kötelező európai normák csak a 
gazdaság területén alkalmazhatók a tagállamokra. Védhetetlen, hogy csak a csatlakozás előtt álló 
országoknak szabunk mércét a demokratikus értékek betartására, de zavarodottan szemléljük csu-
pán, ha egy tagállamban semmibe veszik ezeket” – fogalmaztak. 
Az európai intézményeket arra hívják fel, “hogy ne kövessék el a Magyarországon elkövetett hibát: 
ne áldozzák fel a közös értékek tiszteletben tartását pártpolitikai csatározások vagy a soros európai 
elnökség vélt presztízse kedvéért”. A különböző pártcsaládokat összefogásra szólítják fel, hogy 
“fejlesszenek ki távlatos védelmet Európa közös demokráciájának lerombolása ellen”. 
Ha akár csak egyetlen nemzet bizalma is megrendül abban, hogy Európa képes megvédeni a de-
mokráciát, az végül Európa demokratikus küldetésének globális kétségbe vonásához vezet – írták. 
A levelet az egykori közép- és kelet- európai demokratikus ellenzékhez tartozó értelmiségiek írták 
alá, Magyarországról mások mellett Ara -Kovács Attila, Dalos György, Demszky Gábor, Göncz Ár-
pád, Haraszti Miklós, Hodosán Róza, Kenedi János, Konrád György, Kőszeg Ferenc, Magyar Bálint, 
Pető Iván, Rajk László, Rév István, Szentjóbi Tamás. A külföldi aláírók között ott van az erdélyi 
Cs.Gyimesi Éva irodalomtörténész, a felvidéki Huncik Péter pszichiáter, Marianne Birthler német 
politikus, a volt keletnémet titkosszolgálat aktáit kezelő archívum igazgatója, Martin Bútora szlovák 
szociológus, író, Václav Havel cseh író, volt köztársasági elnök és Adam Michnik lengyel történész, 
újságíró. A támogatók között szerepel Timothy Garton Ash professzor.                                     forrás MTI 
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Az EU elnökséggel járó katasztrófavédelmi feladatok, prog-

ramok 
 
A  BM OKF megkezdte a januári árvízkezelési elnökségi munkaműhely megszervezé-
sét, ennek finanszírozásához pályázatot nyújtottunk be az Európai Bizottság felé. A 
munkaműhely alkalmas arra, hogy a tagállamok megoszthassák egymással árvízkezelé-
si tapasztalataikat, azonosítsák a legjobb tagállami gyakorlatokat, meghatározhassák a 
hiányosságokat. Mindennek alapján kidolgozhatóak az uniós integrált árvízkezelési 
rendszer keretei. 

A nyitó plenáris ülésen az árvízkezelés területén nagy tapasztalattal rendelkező magyar és külföldi szakértők 
(Németország, Románia, Lengyelország és Svédország) tartanak előadásokat, majd négy tematikus munka-
csoportban vitatják meg az árvízkezelés különböző kérdéseit. Az utolsó nap záró plenáris ülésén pedig a 
munkacsoportokban elért eredmények bemutatása és összegzése történik. Ezen eredmények képezik az 
alapját a magyar elnökség alatt a PROCIV (polgári védelmi tanácsi munkacsoport) elé kerülő integrált árvíz-
kezelési tanácsi következtetések tervezetének. 
A magyar elnökség idején a BM OKF feladata, hogy az Európai Bizottsággal szorosan együttműködve figye-
lemmel kísérje a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás koordinációját. A Közösségi Polgári Védelmi Me-
chanizmusról szóló tanácsi határozat értelmében a Lisszaboni szerződés hatálybalépése óta a harmadik or-
szágban bekövetkezett veszélyhelyzet esetén az EU Kül- és Biztonságpolitikai főképviselőjének feladata az 
uniós szintű politikai és stratégiai koordináció. Az operatív koordinációért az Európai Bizottság Monitoring és 
Információs Központja (EU MIC) felel. A főképviselő, a Bizottság és az EU Tanácsának soros elnöksége – 
katasztrófavédelmi területen a BM OKF elnökletével – folyamatosan együttműködik. 
Az EU soros elnökséggel összefüggő rendezvények tűzvédelmi, katasztrófavédelmi biztosítására a biztosítá-
si feladatokat ellátó szervezetek tevékenységének összehangolására Biztosítási Tervet készítettünk. 

Rendezvényeink a magyar elnökség alatt 
 
A BM OKF-nek a magyar elnökséggel összefüggésben három elnökségi rendezvényt kell megszerveznie. Az 
Árvízvédelmi Munkaműhelyt 2011. január 24. és 26. között rendezzük meg Budapesten. A szakértői munka-
műhelyre az EU és az EGT tagállamaiból, valamint hazánkból közel 100 főt várunk. Az ülés eredményei fog-
ják képezni az alapját az árvízvédelmi tanácsi következtetéseknek, melyet a februári PROCIV ülésre nyújtunk 
be. 
A SEVESO II. Irányelv Illetékes Hatóságok Bizottsága 2011. április 6. és 8. között tartja ülését körülbelül 100 
résztvevővel. A SEVESO II. EU Irányelv Európai Bizottság által összeállított módosítással (SEVESO IIII.) 
kapcsolatban elkészült a magyar tárgyalási mandátum, amelynek egyeztetésére legalább hat alkalommal 
kerül sor az EU elnökségünk idején. 
2011. május 23. és 25. között szervezzük meg az EU Polgári Védelmi Főigazgatók 26. ülését. A rendezvény-
re, amely az EU tagállamok magas szintű polgári védelmi vezetőinek találkozója és egyúttal fontos politikai 
iránymutató az európai uniós polgári védelemben, hozzávetőlegesen 180 fő érkezik a fővárosba. 

Naptári program: 

JANUÁR 
2011. január 12 PROCIV 
2011. január 24-26. Integrált árvízkezelési elnökségi munkaműhely, Budapest 
FEBRUÁR 
2011. február 16. PROCIV 
MÁRCIUS 
2011. március 16-17. PROCIV 
ÁPRILIS 
2011. április 5-8 SEVESO Irányító Hatóságok Bizottsága ülés, Budapest 
2011. április 13-14. PROCIV 
MÁJUS 
2011. május 17. PROCIV 
2011. május 23-25. EU polgári védelmi főigazgatók 26. ülése, Budapest 
JÚNIUS 
2011. június 16. PROCIV 
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Scmitt Pál: a külföldi kriti-

ka segít kiküszöbölni a hi-

bákat 
 
Scmitt Pál köztársasági elnök szerint az 
EU -elnökség óriási feladat, óriási lehető-
ség Magyarországnak. Az államfő a ma-
gyar kormányzatot ért kritikák kapcsán 
külföldi újságírók előtt azt is hangsúlyoz-
ta, az országban sajtószabadság van, tel-
jes és maradéktalan. 
Scmitt Pál köztársasági elnök európai uniós 
ügyekkel foglalkozó külföldi újságírókat foga-
dott Budapesten. Az államfő köszöntőjét an-
golul kezdte, majd magyarul folytatva kiemel-
te: bár az EU-elnökség idején a kormányé a 
főszerep, ő maga is szeretne aktív szerepet 

vállalni az eseményekben. Úgy fogalmazott: minden lehetőséget meg kíván ragadni az ország nem-
zetközi megbecsülésének javításáért “egy meglehetősen ellentmondásos időszak után”. 
Az államfő hangsúlyozta: Magyarországnak nem csak magáért kell helytállnia, hanem egy 27 or-
szágból, félmilliárd emberből álló közösségért. Sikernek csak azt tudjuk elfogadni – mondta -, ha 
Európa a magyar félév végére megerősödik. 
A köztársasági elnök a külföldi újságírókhoz fordulva közölte: köszöni a kritikus szemléletüket, 
amely szerinte mindig józanító hatású és segít kiküszöbölni a hibákat. Az új magyar médiatörvény-
nyel kapcsolatban az államfő azt mondta: a jogszabálynak már sokan keltették Európa-szerte rossz 
hírét, mint fogalmazott, talán a törvény betűjének ismerete nélkül, hiszen a hivatalos fordítás csak 
napokkal ezelőtt készült el. 
Scmitt Pál kijelentette: Magyarország demokratikus jogállam, ahol a szabadságjogok maradéktala-
nul érvényesülnek. Magyarország minden cselekedetét a közös európai mércéhez méri, “így 
amennyiben a törvény szövege ennek nem felelne meg, nyitottak vagyunk annak átgondolására” – 
tette hozzá. A magyar médiatörvény szellemiségére éppen a jogok őrzése a jellemző, azáltal, hogy 
védi az emberi méltóságot, védi a fiatalok jogait és érdekeit, valamint visszahelyezi jogaiba a valódi 
közszolgálatságot – hangsúlyozta az államfő. Úgy fogalmazott: az új médiatörvény a jövő generáció 
jogainak védelmét “erősebb talapzatra” helyezi, és “nem engedi kiszolgáltatni a szólás szabadságá-
nak”. Hangsúlyozta, Magyarországon sajtószabadság van, teljes és maradéktalan. 
A köztársasági elnök szerint Magyarországon tavaly a választópolgárok Európában példátlan mérté-
kű felhatalmazást adtak az országgyűlési többséget alkotó, és kormányt alakító politikai erőknek. 
Hozzátette: őt is ez az erő, ez az akarat emelte jelenlegi hivatalába. Scmitt Pál szerint ma Magyar-
országnak nagy társadalmi felhatalmazással, rendkívül erős parlamenti többséggel bíró kormánya 
van, amely képes úrrá lenni a gazdasági nehézségeken, képes rendet teremteni. A demokratikus 
választásokon kapott felhatalmazás a magyarok elvárásainak, az átruházott szuverén hatalom mér-
tékét, legitimitását is tükrözi – tette hozzá az államfő. A 2010-es folyamatokat Scmitt Pál úgy látja, 
“mint a magyarok hatalmas sóhaját, amellyel mintegy ki akartuk fújni az életünkből minden vissza-
tartó, gyengítő mérget, és belélegezni helyére a friss, éltető oxigént”. 
Scmitt Pál beszélt az alkotmányozás folyamatáról szólva azt mondta, a feladatot leginkább az indo-
kolja, hogy a hatályos alkotmány deklaráltan ideiglenes. Kiáll amellett – tette hozzá -, hogy az új ma-
gyar alkotmány tiszta, világos zsinórmérték legyen, és alapvetései között helyet kapjanak olyan fon-
tos értékek, mint a keresztény alapok, a családok és a nemzeti nyelv védelme, az egészséges élet-
hez és a sportoláshoz való jog, az élethosszig tartó tanulás jelentősége. 
Az államfő köszöntőjében megemlítette, hogy 2011-ben kezdetét veszi a Liszt-év. Európa egy zenei 
zsenit ünnepel, aki egész életművével példa arra, mit jelent az európai identitás – mutatott rá. forrás mr1 
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 - Felgyorsult gleccsermozgás 
Több óriási gleccser most egyre gyorsabban halad a grönlandi 
jégtakarón írja a Science folyóirat- a műholdas megfigyelés, 
azt mutatja, hogy az elmúlt öt évben számos grönlandi glecs-
cser sebessége körülbelül kétszeresére nőtt – évente most 
legalább 12 km-t tesznek meg. Az utóbbi tíz évben igencsak 
megemelkedett a jég elvesztésének a mértéke: nem keve-
sebb, mint évi 90 köbkilométer helyett most évente 220 köbki-
lométer jég vész el. A tudósok most azt mondják, hogy a ten-
gerszint emelkedésére vonatkozó jelenlegi becslések túl sze-
rények.  
 
 - Az egyházak ünneplik Darwint 

Az Egyesült Államokban közel 450 keresztény templomban ünnepelték meg Charles Darwin 197-ik 
születésnapját 2006 februárjában. Az eseményem például programok s prédikációk, hangsúlyozták, 
hogy a biológiai evolúció elmélete összeegyeztethető a hittel, s hogyan a keresztényeknek nem kell 
választaniuk a vallás s a tudomány között. Michael Zimmerman biológus, aki a wiskonsin – oshkosh 
egyetemen az irodalmi s tudományos testület dékánja, valamint az ünnepségek szervezője, Chica-
go Tribune szerint ezt mondta: „nem kell választania. Mindkettő az Öné lehet” 
 
 - Durvaság a munkahelyen      
A munkahelyi durvaság az idő, az energia s a rátermett szakemberek, elvesztését okozhatja - írja a 
The Wallstreet Journal. Egy felmérés, melyet közel 3000 ember bevonásával készítettek, kimutatta, 
hogy a dolgozóknak több mint a 90%-a tapasztalt már gorombáskodást a munkahelyén. E dolgozók 
fele elmondta, hogy a munkaidőkben a kellemetlen eseten rágódott, 25%uk kisebb erőbedobással 
végezte tovább a munkáját, illetve minden nyolcadik személy felmondott. Christine Porath, a dél-
kaliforniai egyetem ügyvitel- igazgatási professzora szerint, ha egy munkahelyen ímmel-ámmal vég-
zik a munkát az emberek, ha sokat hiányoznak, sőt lopnak, akkor az a munkahelyi durvaság jele 
lehet - számol be a fent említett újság.  
 
 - Óriási mennyiségű szemét az óceánban 
2006 elején hatalmas mennyiségű szemét úszott az óceánban délfelé a hawaii vizekre, például el-
hagyott halász felszerelések s műanyag szemét vetődött Hawaii tengerpartjaira - tudósít a The Ho-
nolulu Advertiser. Az áramlatok a lebegő szemét nagy részét az észak-csendes –óceáni vizeken az 
óceán egy nyugodtabb részére viszik, ám bizonyos légköri feltételek miatt a szemét Hawaii felé sod-
ródik.   
2005- ben kétezernél is több szemetet találtak, valamint több mint száz halászhalót. A szemét ve-
szélyezteti a tengeri élővilágot. Az Algalita Tengerkutató Alapítvány létrehozója, Charles Moore ezt 
mondja: Az óceánban már nincsenek úgynevezett  
biohalak. Mind műanyagot esik.  
 
- Világszerte 5,7 milliószor próbálják becsapni az internet  felhasználókat naponta. Magazin 
Spanyolország. 
- Japánban az öngyilkosok száma 2005-ig már nyolc éve minden évben meghaladta a 30. 000. 
Ez az egyik olyan ország ahol a legmagasabb az öngyilkosok aránya. 
Mainichi Daily News Japán.  
- Az elmúlt 500 évben az emberi tevékenységek miatt 844 faj pusztult ki teljesen vagy már ne 
él a természetes élőhelyén. Iucn Világ Természetvédelmi Unió Svájc 
 - A kormány adatai szerint a britek 6%-a –férfiak s nők egyaránt- homoszexuális. A 2005- ben 
hozott törvény engedélyezi az azonos neműek házasságkötését, s hasonló jogokat biztosít 
nekik, mint a heteroszexuális házaspároknak. The Daily Telegraph Anglia.  
                                                                                                                                      -oil-       

Fig y e lj ü
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Tömegek szórakoztatása az első század-
ban. 
 
Rengeteg sérült sok-sok halott, köztük gyermekek is. Így végző-
dött Dél-Itáliában egy összetűzés, melyben két szomszédos vá-
ros szurkolói rontottak egymásnak. A tragédia miatt a hatóságok 
tíz évre bezáratták az amfiteátrumot.  
Ehhez hasonló incidensekről gyakran olvashatunk a mai újsá-
gokban. Ám ez a bizonyos eset közel 2000 évvel ezelőtt történt, Néró császár uralma idején. 
Tacitus római történetíró számolt be erről az összetűzésről, amely a pompeji amfiteátrum-
ban történt. Egy gladiátorviadal során a pompejiek összecsaptak a szomszédos város, 
Nuceria szurkolóival.  
 
Az első században a szórakozás tömegeket vonzott. A római birodalom fontosabb városaiban volt 
színház, amfiteátrum, vagy cirkusz, e városokban mind három. A római világatlasza című könyv 
azt írja, hogy a játékok között előfordultak szörnyen veszélyesek és izgalmasak, sőt szervezett 
vérfürdő is. A kocsihajtók különböző színekbe öltöztek, s mindenegyes csapat egy bizonyos cso-
portot képviselt: vagy politikait, vagy társadalmit. Amikor feltűnt a kedvenc csapatuk, a szurkolók 
őrjöngésbe törtek ki. a hajtók annyira népszerűek lettek, hogy az emberek otthon kirakták a képei-
ket; ezek a kocsisok hatalmas összegeket kerestek.  
A városok rendeztek véres gladiátor viadalokat, valamint vadállatok és emberek között zajló küz-
delmeket is, ahol az emberek időnként teljesen fegyvertelenek voltak.  
Will Durrant történész szerint a köztörvényes elitélteket - olykor bőrbe öltöztetve, hogy hasonlítsa-
nak az állatokhoz- vadállatok elé dobták, melyeket különösen vérszomjassá tettek az alkalomra; 
ilyenkor az elképzelhető legszörnyűbb haláltusát vívták az áldozatok.  
Aki örömüket lelték ebben az Istennek nem tetsző szórakozásba, valóban elmebélileg sötétségben 
voltak s minden erkölcsi érzéket elveszítettek. A második században Tertullianus ezt írta: keresz-
tényekként nincs szívunk nincs szemünk, és nincs fülünk cirkuszaitok örültségeire, színházaitok 
ocsmányságaira és arénáitok kegyetlenségeire.  
Napjainkban az igaz keresztények szintén ügyelnek rá, nehogy bármilyen formában beférkőzzön 
az életükbe az erőszakos szórakozás, legyen szó akár olvasnivalókról, televízió műsorokról, vagy 
számítógépes játékokról.                                                                                                      -oil- 
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Fogyasztóvédők segítenek az áramszol-

gáltató kedvezményes akciójában 
November 30-ig lehet kedvezményt igényelni az E.On-
tól internetes regisztráció esetében. Az Országos Fo-
gyasztóvédelmi Egyesület országszerte segít az inter-
netes hozzáféréssel nem rendelkező fogyasztóknak a 
regisztrációs folyamatban, hogy minél több fogyasztó 
kaphassa meg a bónuszt. 

Az E.ON azoknak a fogyasztóknak, akik pontosan fizet-
ték/fizetik a villanyszámlát az energiadíjból 12 hónapon keresztül 10% kedvezményt ad, amennyi-
ben november 30-ig ezt az online ügyfélszolgálaton igénylik. 
A kedvezmény csak és kizárólag internetes igénylés esetén lehetséges, sem telefonon, sem az 
ügyfélszolgálatokon keresztül nem megoldható. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület szeret-
né, ha minél többen igénybe tudnák venni a kedvezményt, olyanok is, akik nem rendelkeznek in-
ternetes hozzáféréssel, ezért irodáiban országszerte személyesen áll a fogyasztók rendelkezésé-
re. 
Az Egyesület központi budapesti irodája minden munkanapon 9 és 16 óra között a 06-1-311-7030 
telefonszámon ad felvilágosítást arról, hogy a fogyasztók mely irodához fordulhatnak segítségért a 
bónusz igényléséhez, illetve mi ezen irodáknak a nyitvatartási ideje és elérhetősége. 
Tekintettel a tanácsadó irodák korlátozott kapacitására, kérjük, hogy kizárólag azon fogyasztók 
vegyék igénybe a lehetőséget, akik máshogy nem tudnák ezt megoldani. 
Kérjük, hogy a fogyasztók vigyenek magukkal egy számlát, mivel az igényléshez azonosító adatok 
szükségesek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              köziránytű 

                             Az „eszes” meggondolja a lépteit              

„Aki eszes, az gyakorlatias és okos, józan ítélőképességgel bír, jó 
megfigyelő, értelmes és meggondolt, tisztán látó és bölcs. Nem kör-
mönfont és nem áskálódik mások ellen.     

Ahhoz, hogy az ember bölcs döntéseket tudjon hozni, és sikeres legyen az 
életben, feltétlenül szükséges, hogy képes legyen megkülönböztetni a he-
lyeset a helytelentől.     

A világ gazdag és híres embereit általában tiszteletre és csodálatra méltó-
nak tartják. Társadalmi és anyagi sikerük azt a látszatot kelti, hogy helyes 
úton járnak. De vajon milyen eszközökkel jutnak sokan a vagyonukhoz 
vagy hírnevükhöz? Mindig egyenes, erkölcsös úton járnak? Ha az érzése-

inkre hagyatkozva hozunk döntéseket, igazából a szívünkre bízzuk magunkat! Ha a lelkiismere-
tünk nincs kiképezve, megeshet, hogy a rossz utat jónak látjuk!    

Csak akkor tudunk különbséget tenni a helyes és a helytelen között, ha szorgalmasan tanulmá-
nyozzuk a mélyebb igazságokat! 

 Az eszes embert nem lehet könnyen lóvá tenni, mert nem hisz el mindent, amit hall, és nem en-
gedi, hogy mások gondolkodjanak helyette, hanem bölcsen meggondolja lépteit. A megismerhető 
tények birtokában az ismereteivel összhangban cselekszik.  Pl. Aki tapasztalatlan, az hajlamos 
elfogadni azt, ami népszerű, illetve amiben tekintélyes emberek hisznek. Az eszes viszont időt 
szán a tények megvizsgálására.  

A bölcs ember fél a helytelen viselkedés következményeitől, ezért óvatos, és minden tanácsot ér-
tékel, mely segít neki elkerülni a rosszat. Az ostoba nem tart ilyesmitől. Magabiztos, és dölyfösen 
semmibe veszi a tanácsot. Könnyen haragra lobban, és ostobaságot tesz.                             -oil                         
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„Soha nem láttam még olyan nyájat, amely összeesküdött volna pásztora ellen, 
hogy az engedelmességet megtagadja, sem olyat, amely ne engedte volna át 
pásztorának a belőle származó haszon élvezetét. Sőt a nyájak éppen az idegenek-
től berzenkednek, nem pedig a vezetőiktől, azoktól, akik belőlük élnek”   
 
Azokban az időkben Zsigulival jártam. Az eső sűrűn látott vendég volt Kaméleon-
ban. A házunk előtt parkoló autómat belemosta az árokba. 
A lassan érkező őszt, barátja, a hideg kísérte. A falu egy bizonyos csoportja kezdte 
látogatni az erdőt. A természetvédelmi törvények, előírások, őket nem érdeklik! 

Vágják a fát, hiszen olcsóbb lopott fával tüzelni. Egy utánfutó fáért tizenhatezer forintot tarhálnak 
be! A rizikó 5OOOFt még plusz terheket jelent a megrendelőnek. A rendőrségnek jelenteni… 
Ugyan! Nincs értelme! Ők is látják az udvarokban szaporodó farönköket! Inkább elfordulnak, mint 
kérdeznének. Például; melyik erdészet engedélyezte, melyik erdőgazdaság területéről származik, 
ki szállította, s mennyiért, ne talán van e számla. Melyik erdész jelölte ki az engedélyezett favágá-
si területet!  
A rendőrség minek tegyen önmagának plusz munkát. Nem kell a szolgálati naplóba írni, hogy a 
szolgálatom ideje alatt esemény nem történt! 
A statisztika csak számadatokat tartalmaz, elkövetőket nem! Így mindjárt eredményesebb a felde-
rítési mutató ebben a körzetben. A hivatal ismeri a tényeket, hisz ők is így jutnak ingyen tüzelő-
höz! A hivatali alkalmazottak, a polgármester vezetésével, olyan fodrászathoz járnak, akik nem 
számlaképesek! Ettől függetlenül az olló virtuózai emelik az áraikat! Na, mit kellene erre lépni ked-
ves APEH!    
Vannak kaméleonban olyan vállalkozók, akik folyamatosan visszaadják a nem létező álvállalkozá-
saikat, arra hivatkozván, hogy nem bírják fizetni a magas adót, majd az emberek szemébe nevet-
ve folytatják az adócsaló tevékenységüket. A kaméleoni bejelentéseket a helyi APEH nem veszi 
komolyan! Valamint a jogszabály adta lehetőségre hivatkozván - titoktartás - nem ad felvilágosí-
tást! Így kerek a világ! Azonban itt az a kérdés, hogy ki s kik, jár bak jobban! Az álvállalkozó, vagy 
a vásárló! Vagy az, kinek leadják a sápot! Naná, hogy az, aki adózatlanul megkapja a GURULÓ 
forintokat.   
A helyi APEH is jól jár, mivel nem kell kijönnie a helyszínre vizsgálódnia! A kaméleoni hivatal mért 
engedi a folyamatos adó, Tb csalást! Na vajon miért? Sáp, sáp, sáp gyere hozzám! 
A „szerelők” hadának nem kell adót fizetni kaméleonban! A számlaképességet, a szakmunkás bi-
zonyítványt, a „szerelők” még hallomásból sem ismerik. Kaméleonban megállt az idő. Többen 
nem is tudják, hogy milyen rendszerben élnek!  Meghalt - e Kádár János!  
A helyi álvállalkozók a szürke ló gazdaságban rejtőzködnek, s élvezik az önkormányzat védelmét, 
bizalmat! Tudjátok, sáp, sáp, sáp, gyere hozzám. A hivatal minden külső ellenőrzéstől megvédi, a 
sáp, sáp, sáp, gyere hozzám forintjait! Naná, hogy védelmet nyújt a jobbágyainak! Érdekében áll 
a hivatalnak az ellenőrzés eltusolása! Naná, hogy érdekében áll! 
Az APEH - nek nem áll érdekében egy komoly vizsgálat? Naná, hogy nem! (? Felmerül a kérdés, 
kinek, melyik hivatalnak fizetnek „védelmi pénzt” a kaméleoniak!   
A kontárok, a segédmunkás „vállalkozók” bátran hátradőlhetnek, mivel a vállalkozásukat semmi 
nem veszélyezteti, hisz a PH biztosítja a hátországot számukra! A bejelentőt, a panaszost ellehe-
tetlenítik a politikai hatalmukkal! Hamistanúkat kilóra vásárolnak a kocsmába! A kvóta 5OOO Ft 
minden szabálysértési eljárásért! Naná, hogy elvállalják! Hazugnak állítják be a bejelentőt, a pa-
naszost, az ellenőrző szervek előtt, akik beveszik a látvány cumit! Talán be is akarják venni! Vagy 
nem óhajtanak foglalkozni a szennyesével? Nahát erre jó a kizárási ok! A közig hivatal által kijelölt 
PH sem vizsgálja érdemben a szabálysértést! Így kerek a hízás! Naná, hogy így kerek a hízás!     
A szopás után büfizik a baba… Ha jóllakott, akkor simogatom a hátát. Itt lép életbe az egyik kutya 
nem harapja meg szopizás közben a másik ebet!  
  

Móricz Zsigmond: Rokonok 
„Az alispánnak nem volt kedve ezekről a dolgokról beszélni, ő pedig hallgatott, pedig visz-
ketett a nyelve, hogy kimondja, amiket mondani szeretett volna.                     folytatjuk-20 
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- Éhesek vagytok? A kelkáposzta főzelék fasírttal, hamar elkészül. Várjátok 
meg.  
- Tényleg, Éva, várjátok meg! Neki is látok. – mondta boldogan anyósom.  
- Megvárhatjuk! - szóltam közbe. Nejem, felém pillantott.  
- Hannácskám megint alszik? - s elindult az ágya felé.  
- Most aludt el! Az orvosnál voltunk.  
- És mit mondott. 
- Sokat eszik! Adjunk neki kétóránként kamillateát. Tartsuk az ilyen korú babák-
nál az előírt mennyiséget.  
- Éva, mi is pirított liszttel engedtük fel a tejet, emlékszel. 
- Hogyne emlékeznék. – közben Hanna felnyitotta a szemét, s sírásra görbült a 
szája. A mamája felvette, s a lányunk. 

- Látod anya menetrendszerűen, felébred, - kétóránként - s üvölt a kajáért. Éva az ölébe vette, s Han-
nácska rácsapott a kamillateára. Na erről beszéltem a doktornőnek. Arcocskájáról sugárzott a boldogság. – 
látjátok, eszek, s milyen finom. Cuppogás közben elégedetten nézte a nagymamáját. Éva arcán a boldogság 
kék madara repdesett, s néha a szárnya elsötétítette a szép vonásait.     
Mostanában a napi érdeklődést, az örömforrást az unokája hozza meg számára. A kezelő orvosa is elégedett 
az egészségügyi fejlődésével. De meddig tarthat - e fejlődés… idegeskedtem. Mivel velem közölte a tanár úr, 
lassan le fog épülni… a neje. Időt, s annak hosszát én sem tudhatom. Bízzunk abban, minél később követke-
zik be a tragédia. Szeresse nagyon. A szívem felsikított. Később orkánszerű természeti katasztrófaként rázta 
meg… a testemet, ami tehetetlenül hánykolódott a viharban. Évám nem értette a fájdalmamat… érezte… va-
lami bánt. Szememből a könnyek patakká duzzadtak. Belém karölt, majd átölelt. 

- Baj van István? Ne sírj! Tudod, mi mindent megoldunk. Nincs előttünk akadály.  
- Tudom!  

A lelki felhő nem akarta elzárni a csapokat. Kövér könnyek áztatták arcomat. Átöleltem szorosan.  
- Nagyon szeretlek. Mindig is imádtalak. 
- Tudom! – s megcsókolt.  

Nejem örömteli mosollyal nézett rám. Mintha azt mondaná – látod, nem sír, ha jól lakott. Hiába mondom a 
lánynak, nem hallgat rám! Büfiztetés közben énekelt. Szeretett, rajongás áradt a hangjából, ami keveredett a 
lelki bánattal.  
Időnként felismerte a betegsége kíméletlen jelenlétét. Ekkor a lelke kicsordult s áradt abból a panasz, a féle-
lem. – Nem bírom ellátni a kis unokámat, nem birok segíteni ennek a szélelbélelt Vikinek. Pedig, hogy vártam 
Hannácska érkezését. Már terveztem előre a nagymama korszakomat. Később a beszéde zavarossá vált. 
Megöleltem, - szeretlek. Te, mindent el fogsz követni, hogy figyelemmel kísérd az unokád fejlődését. Nem 
válaszolt. Engedte magát szeretni… leeresztett karokkal. A lelki terror megint fölém emelkedett. Nem akar-
tam gyengének látszani. Fiatalon meg tanultam küzdeni az ismeretlen ellen. Ez a sportmúltamnak is köszön-
hetem.  

- Gyere, bekísérlek a szobádba. Nem szolt, megfordult, s elindult… próbáltam beszélgetni, de már 
messze járt. Pár perc múlva édesdeden aludt. Olyan volt, mint azelőtt…  
A szobámba érve nem bírtam visszatartani a könnycsatornák duzzadását, ami áttörte a gátat. Mért pont ve-
lünk történik mindez? Most élhetnénk igazán, utazhatnánk, vihetnénk Hannuskát… Azonban a sors nem ezt 
írta meg… mit követtem el istenem, hogy ennyire haragszol. A könnyeimtől nem láttam a klaviatúrát. Csak 
ütöttem. A betűk nyögtek, sivítottak az ujjaim alatt. Nem tudom, meddig tarthatott e bosszú, mivel később da-
rabokra tépett romhalmaz előtt ültem. Végig gondoltam az életünket, annak minden mozzanatát. Voltak hibás 
döntéseink, de kinek nem. Ezt a csapást nem érdemeltük meg, pláne nem a feleségem. Ettől a perctől nem 
hittem az Istenben! Mert ha lenne, akkor…  
Az éjszaka nehezen telt. Nyugtalanul aludtam. Forgolódtam, perlekedtem önmagammal. Nem tudok nélküle 
élni! Nem akarok élni nélküle. Mindig mindent közösen… csináltunk. Együtt voltunk jóban, rosszban. Küzdöt-
tünk… az élettel… most minden álom szertefoszlik! Nélküle üres, céltalan lenne a világ… Ő segített az egye-
temi tanulmányaimban, biztosította számomra a nyugalmat. Hajnalodott. Fel keltem. Írni akartam! Ám a lát-
vány megdöbbentett. Darabokban hevert a klaviatúra. Nem ismertem önmagamra. A padláson találtam egy 
régebbi kiadásút.  

- Vedd át István. Vécére megyek.  
         - Örömmel. S már puszilgattam az én királynőmet.  
Néha felemelte a fejét s felém pislogott. – mi van, nehéz a popsim. Meghíztam három hónap alatt? Majd 
lebüfizett. Az ebédje egy része a nyakamba terített pelenkán végezte. Azután, mint aki jól végezte a dolgát, 
inni kért! Nála ez magas hangú sírásban jelentkezik, találjátok ki, mit akarok….                                                                                                                              
                                                                                                                                           folytattuk  -8- 

  Leslie Steve: Hanna 
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Török József az autószerelés doyenje 
 
Ez egy igazi siker történet. A tehetség, a szorgalom, minta példája az Ő esete. A Sándorfalvi fiú – Jó-
zsef- már gyermekkora óta a kocsikról álmodozott. Elhatározta, ha felnő, akkor autószerelő lesz! Má-
niákusan gyűjtötte a modelleket, olvasott, ismerkedett az autók felépítéséről, a motorok világáról. A 
leírások, a színes fotók, a műszaki ábrák rabul ejtették…. 
Az empirikus képzést a helyi vállalkozónál, - Dudás Zoltánnál - gyakorolta, aki bevezette a motorok sejtelmes 
világába. Megkövetelte, hogy a javítási műveletet többször is végezze el a próba autón, s közben fejtegette a 
miérteket, s a hogyanokat.  
A szakmunkás bizonyítvány megszerzését követően behívták katonának. Ott lehetősége volt a hivatásának 
ismereteit bővíteni. Leszerelés után megnősült! Két családja született, egy lánya, s egy fia. Neje, a helyi vál-
lalkozó kereskedőnél dolgozik eladóként.  
A technikai - tapasztalati tudását a keleti autókon szerezte meg. Később jöttek a dieselek, a nyugati csodák, - 
ahogy Ő mondta! Sokat dolgoztam, mivel építkezésbe kezdtünk. Számtalan esetben a munkaidő után nem 
haza, hanem dolgozni mentem. – majd folytatta, egy műhely nyitásához több tíz millió forintra lenne szüksé-
gem! Továbbá, technikai felszereltség nélkül… majd legyintett a kezével.  
Jelenleg egy vállalkozó- nál dolgozom. Seregnyien 
felkeresnek, kérve a se- gítségemet. Sok autószere-
lő nem ismeri mélységé- ben a francia-német model-
leket, mint én. Számos szaklapot olvasok, műszaki 
leírásokat nézegetek, illetve megtanulom és a 
saját kocsimon próbálko- zok. A rokonságomban 
több fajta kocsi is van. Tehát tudtam ismereteket 
szerezni! A barátaim szá- mos használtautót vásárol-
nak, s kikérik a szakmai véleményemet. Volt olyan 
eset, mikor a városunkon keresztül haladó gépkocsi 
leállt. Az emberek hoz- zám irányították… mosoly-
gott a szerény barátom! Kopogtak! Józsi kiment aj-
tót nyitni. Kis idő múlva visszajött.  
     - Tanár úr maga tud németül?  
     - Igen. – válaszoltam, s kíváncsian néztem. 
     - Itt van egy házaspár, azt hiszem németül beszél-
nek. Kimentem. A férfi németül szólított meg. Az 
autója a benzinkútnál leállt. Se előre, se hátra 
nem mozdul, meg sem mukkan s bizakodva nézett, majd folytatta, a kutas mondta, Józsi gyerek meg tudja 
csinálni a Mercédeszemet. Neje végig mosolygott! Megnyugtattam. Nem én vagyok a szerelő, hanem a bará-
tom! A német hálásan nézett Józsira, s én közben ecsetelten a német férfi kérését. – Rendben. Menjünk el 
érte. Józsi felnyitotta a motorháztetőt, valamit babrált, majd beült s indított. Nem történt semmi! Elvontattuk 
az autót. Nem telt el egy óra, s a motor lassan egyenletesen duruzsolni kezdett. A német - Kránk úr - hálásan 
nézett, majd megkérdezte,  
     - Mennyivel tartozom?  
     - Semmivel! Körülbelül egy fél óra múlva megállt egy autó s kiszállt Frau Kránk s egy halom csokoládét 
adott át…   
   A francia kocsik nehezen szerelhetők, s ráadásul számítógépes irányítás mellett lehetséges! A motortér 
szűk, tehát mindent le kell bontani, hogy az ember hozzá férjen. A német kocsikat szeretem igazán. Adja ma-
gát, s hálás, ha foglalkoznak vele. Ez aztán az ars poetica! Alkatrészek beszerzése már könnyebb, mint egy 
– két évvel ezelőtt. Megszűnt a pesti központúság s a bratyizás, mivel itt helyben is megoldható a teljes kar-
bantartás. Vannak más jellegű nehézségek is, amit a számítógép irányít. Az autóban lévő technika sorolja a 
lehetséges hibákat, azonban azt a szerelőnek kell kikeresni! Na ehhez, muszáj a szakma mély ismerete! Pl., 
két henger hibás egyszerre, a gép nem tudja megmondani, melyik az. Vagy, elektronikai hiba merül fel, azt a 
számítógép jelzi és küldi - tárolja a hibajeleket. A javítás elvégzését követően törölni kell az adott információt, 
mert ha elfelejtődik, akkor az autó leáll! Vannak olyanfajta hibák is, amihez nem férünk hozzá, mivel a márka-
jog nem engedi! Pl., gyújtásblokkoló – indítás gátló - ami be van építve a gyújtáskulcsba. A cserét el tudjuk 
végezni, ám ettől még az autó nem fog működni, mivel a jeladó s a jelfogó között a kapcsolat nem jön létre, s 
nem ismerik fel egymást. Ezért a szervizben programozzák az elvégzett feladatokat. Felém fordult s büszkén 
közölte – a lányom Kazinczy díjat vehetett át a szép beszéd kategóriában. A fiam is jó tanuló.  
Lassan beesteledett és elbúcsúztam Sándorfalva szerény autószerelő doyenjétől…   
                                                                                                                                                          -oil-  
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Hadd dolgozzon az az elme! 
 

- Foglalkozz új dolgokkal, például szobrászattal vagy más 
művészettel;  

kapcsolódj be szójátékokba, játssz kirakójátékokkal, fejts ke-
resztrejtvényt; tanulj meg új nyelvet 

 
- Sokféle emberrel ápolj kapcsolatot; járj, társaságba s be-
szélgess, hogy ne  

 legyen egyhangú az életed; s élesítsd az elmédet. 
  
-  Ápold a szellemiségedet.   
 
- Olvass építő kiadványokat; meséld el valakinek, mit olvastál. 
 
- Próbálj meg visszaemlékezni a rádióban vagy a tévében hallott hírekre, s  

beszélj valakinek róluk, dolgoztasd a rövid s a hosszú távú emlékezetedet. 
 
 - Használd az ügyetlenebb kezedet (a balt, ha jobbkezes vagy, vagy fordítva), amikor a 
távirányítót kezeled, telefonálsz, vagy a fogadat mosod.  
 
 - Minden érzékszervedet használd olyan sűrűn a nap folyamán, amilyen sűrűn csak le-
het. 
 
- Ismerj, meg közeli vagy távoli érdekes tájakat s utazz el ezekre, a helyekre..    -oil- 
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Gazdasági válság hatása a fogyasztóvédelemre. 
 
Túlnyomó részben a stabil, kemény fogyasztóvédelem függ a magyar gazdaság növekedésétől! Az 
idén s jövőre is a gazdasági válság, a pénzügyi krakk visszafogja a lakossági keresletet, ám a kíná-
lat pozitív utat tör a honi kereskedelemben. Az eurózóna importkereslete azonban a lassuló ameri-
kai gazdaság prédájává vált, s érzékenyen érintette országunk kommerciális növekedését. Ezért a 
magyar vállalatoknak értékteremtő képességük fejlesztésére kell koncentrálniuk, s nem elhanyagol-
ható, a vállalatmenedzsment technikák tudatosabb használata sem. A fogyasztóvédelem az EU be-
lül, a véleményem alapján a vártnál gyengébben alakult hazánkban, mivel a csehek erős belföldi 
kereslete jobban reagált a konjunktúrára, mint mi magyarok! A Lengyel gazdaság fogyasztóvédelme 
korlátozott volt. A szlovák fogyasztóvédelmet ugyan érzékenyen érinthetik a borús kilátások, ám az 
erős belföldi kereslet, s a kínálat növekedése meggátolhatja a nagyobb vevő centrikus fogyasztóvé-
delem visszaesését a gazdaság növekedésében. Aggályosnak tartom, hogy a honi fogyasztóvédel-
mi irodák, felügyelőségek, hatóságok nem hoznak Európába innovációt… a hazai fogyasztóvéde-
lem elodázhatatlan eredményeket akart felmutatni, s ezért volt szükség a reformjára. A változásból 
nem minden lokális illetve globális szervezett vállalt részt az átalakulásban. Hogy miért?(!) A siker-
hez a társszervek toborzására is szükség volt, s van! A Minisztérium, az NFH azonban kicsit las-
súbb tempót diktált, mint amit elvártunk tőlük. Előbbre valónak tartották a struktúra finomítását, fej-
lesztését, a program indítását, mint azt, hogy egy újabb káosszal járó átalakításba fogjanak.  
Szubjektíve, a reform megfeneklett, amit sem, a szaktárca sem a Minisztérium nem mondja ki nyíl-
tan! Mindennél beszédesebb az, az önkritika, amely először egy Budapesti szakmai tanácskozáson 
hangzott el. Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő: „az eddigi intézkedések nagy része fiskális 
kiigazítás volt, s nem valódi reform. Majd így folytatta -. a kiforratlan koncepció s a tőke logikája 
előbb-utóbb ezen a területen is érvényesül. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a fogyasztóvéde-
lem megszabadul a nem kívánt résztvevőktől”. 
Ez a terület, ahol a magántulajdonosok kezét nem lehet elengedni, azaz az állam nem adja át a ke-
reslet - kínálat, mértékének s a szolgáltatások körének meghatározását. A fogyasztóvédelem jókora 
politikai rizikót észlel, s miközben e szakmai területen széles társadalmi konszenzusra lenne szük-
ség! A bizonytalansági tényezőt a finanszírozás háttere alakítgatja! A fogyasztóvédelmi politika as-
pektusai ugyanakkor nemcsak a forrásoldalon okozhat problémát. Nem mintha a rövid távú megfon-
tolások esetleg konfliktusok megváltoztathatnák e tényt. Nyilván senki sem kíván hadat üzenni a ki-
válóan működő hazai fogyasztóvédelemnek. Már csak azért sem, mivel az európai piacokon a ke-
reslet-kínálat egyensúlyát stabilizálják a tagországok. Az EU érdeke, hogy legkisebb zavar se le-
gyen, mivel az ebből keletkező bevételek jelentősen növelik az állampolgárok életszínvonalát. Az 
Unióban fontos a kapcsolat, az egységes rendszer, az innováció, s az, hogy senki ne tudjon vissza-
élni a pozíciójával, gazdasági erejével…                                                                                                    -oil- 


