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Katonai tiszteletadás mellett felvonták az állami lobogót az 1848-49-es 
szabadságharc és forradalom 163. évfordulójának alkalmából a főváro-
si Kossuth téren. 
Katonai tiszteletadás mellett, a közjogi méltóságok jelenlétében felvon-
ták a Magyar Köztársaság lobogóját az 1848-49-es szabadságharc és 
forradalom 163. évfordulójának alkalmából a Parlament előtti Kossuth 
Lajos téren kedd délelőtt. 

A zászlófelvonáson részt vett Schmitt Pál köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér 
László házelnök. 
Az ünnepi eseményen a közjogi méltóságokon kívül jelen voltak a kormány tagjai, több parlamenti 
párt képviselője és a diplomáciai testület tagjai. 
A zászlófelvonást mintegy kétezren kísérték figyelemmel a Kossuth téren. Az ünneplő tömeg taps-
sal köszöntötte a közjogi méltóságokat, akik az Országház főbejáratának lépcsőjén, történelmi zász-
lók előtt tekintették meg az állami lobogó felvonását és a katonai díszszázad menetét. 
A lobogót katonai tiszteletadás mellett hétfőn délelőtt vonták fel a Parlament előtti Kossuth Lajos té-
ren. A közjogi méltóságok jelenlétében kezdődött a tiszteletadás. A térről ünnepi menet indul a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumhoz, a menetet a katonazenekar és a Nemzeti Lovas Díszegység kíséri. 
A 32-es Őrezred parancsnoka a parlament hatos kapujánál jelentett a köztársasági elnöknek.  A 48-
as eredetű díszzászlóalj a Batthyány-kormány idején jött létre, melynek első parancsnoka a későbbi 
aradi vértanú Schweidel József lett. 
A feladatuk volt a kormány és a parlament védelme. A kormányzászlónál és a Hősök terén is ők áll-
tak őrt. A díszzászlóalj parancsnoka a lobogó fogadása után kért engedélyt a köztársasági elnöktől 
az 1848-49-es forradalom 163. évfordulóján a nemzeti lobogó felvonására.                               forrás hiradó 

Felvonták az állami lobogót a Kossuth téren  
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1848 és 2010 is megújulást hozott       
   
A március 15-i eskü, a "rabok tovább nem leszünk", olyan foga-
dalom, amellyel 1848 óta minden magyar tartozik minden ma-
gyarnak - mondta Orbán Viktor kedden, a nemzeti ünnep napján 
Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjén. A miniszterel-
nök hangsúlyozta: 163 év után is hűek vagyunk az eskühöz, ma 
is ehhez tartjuk magunkat. 
Esküt tenni közösen és egymásnak azt jelenti, hogy bárhogy fordul is 
a világ, ki fogunk állni egymásért. A nemzet közös esküje azt jelenti, 
hogy minden magyar ki fog állni minden magyarért, minden magyar 
közösen, együtt ki fog állni Magyarországért - fogalmazott Orbán Vik-
tor, aki nagy tömeg előtt elmondott, többször tapssal megszakított ün-
nepi beszédét a Fidesz-KDNP alkotmányjavaslatából idézve azzal 
kezdte: "legyen béke, szabadság és egyetértés". 
A kormányfő azt mondta, a 48-as magyarok halált megvető bátorság-
gal meg is tették, amit vállaltak, és ez a kiállás tette lehetővé, hogy 

elérjék céljukat. Alapjaiban megújították Magyarországot, amely soha többé nem süllyedt vissza a feudális 
viszonyok közé - hangoztatta. 
Hozzátette, azóta is így történik mindig, így történt 1956-ban, 1990-ben és 2010-ben is: amikor a hatalom 
nem képes többé felelősen szólni, nem tud többé az igazság nyelvén beszélni, amikor hamis ideákat hirdet, 
és egyetlen igazi célja a hatalom megtartása, akkor a magyarok kiállnak országukért. 
Amikor eluralkodik a felelőtlen cselekvés, az önsorsrontás, a csalás, a könnyű meggazdagodás reménye, 
akkor érvénybe lép a '48-as eskü, akkor egyetlen pillanat alatt elviselhetetlenné válik a sanyargatás - fogal-
mazott, hangsúlyozva: ilyenkor a magyarok összeszedik magukat, kiállnak hazájuk mellett, és bekövetkezik 
Magyarország teljes megújulása, miként bekövetkezett 1848-ban is, amely mindmáig a magyarság újkori tör-
ténelmének legsikeresebb megújulását hozta el. 
Orbán Viktor felidézte: a '80-as évek végén is sokan voltak, akik nem hitték, hogy a diktatúra az ő életükben 
véget érhet, de voltak, akik hittek abban, hogy létezik a "túlpart", egy másik, szabad Magyarország, amelyre 
rátalálunk, ha eljön az idő. Ez tette csodálatossá a rendszerváltás idejét, szerettük volna hinni, hogy a szovjet 
csapatok hazaküldésével, a demokratikus választásokkal, a gazdaság felszabadításával meg is érkezünk 
abba a másik Magyarországba, amely erős és sikeres - folytatta, megjegyezve: hamar észre kellett vennünk, 
hogy mégsem érkeztünk meg, "a múlt színei, arcai, levegője" bukkantak elő, nem sikerült elszakadni a dikta-
túra 40 évétől. 
Szavai szerint olyan országgá, néppé lettünk, amelynek még azokra a legegyszerűbb kérdésekre sem voltak 
közös válaszai, hogy kik vagyunk, mit akarunk kezdeni az ezer évünkkel, mi köt össze bennünket, mi tesz 
egy nemzetté, vannak-e közös céljaink és terveink egymással a jövőben. Ezek, mint mondta, húsz év óta 
megválaszolatlan kérdések voltak, ezért nem voltunk képesek egy új alkotmányt sem összehozni. 
Tovább kerestük azt a Magyarországot, amit megálmodtunk; néha úgy éreztük, megtaláltuk, de a vége min-
dig csalódás lett - részletezte, megjegyezve: a csalódottság a magyar élet alapérzése lett, és hitünk is apadni 
kezdett. 
A tavalyi év megmutatta, hogy rossz helyen kutattunk: az igazi, a 48-as, az 56-os, a szabad Magyarország 
nem található meg az ideológiák és az elméletek világában, nem találunk rá sem brüsszeli, sem más főváros-
ok szabásmintáiban, és a pártalkuk iránytűje sem vezet el hozzá - jelentette ki a miniszterelnök. 
Rögzítette: az a Magyarország, amelyet keresünk, amelyben élni szeretnénk, annak a világnak a tervrajza, 
amely a saját otthonunk lehet, itt van közöttünk, itt él bennünk, nem kívül, hanem belül kell keresnünk. Így és 
ezért találtak egymásra a magyarok a tavalyi választáson - hangsúlyozta Orbán Viktor. 
"Kiálltunk azért, hogy véget vessünk a reménytelenség éveinek, velük együtt véget érjen az átmenet húsz-
éves korszaka. Kiálltunk azért, hogy Magyarországon végre a magyarok érdeke legyen az első, kiálltunk az 
országért, amikor rendben és méltó módon elbúcsúztunk a Nemzetközi Valutaalaptól, kiálltunk a magyar em-
berekért, amikor kivetettük a bankadót és a válságadót, kiálltunk Magyarországért, amikor az árvízzel kellett 
küzdeni, amikor a vörösiszap árasztott el bennünket, kiálltunk, amikor vissza kellett szerezni a nyugdíjrend-
szert a tőzsdecápák kezéből, és kiálltunk Magyarországért az Európai Unióban, amikor alantas és hazug tá-
madások érték hazánkat, amelyeket itthonról szerveztek a magyarok lejáratására" - sorolta a kormányfő. 

                                                                                                                      folytatás a következő oldalon.. 
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Orbán Viktor szólt arról is, hogy a kommunizmus európai betörése óta a ma-
gyarok minden európai nemzetnél többet harcoltak, több áldozatot hoztak a 
szabadságért és a függetlenségért. "Eskünkhöz híven nem tűrtük el 1848-ban, 
hogy Bécsből diktáljanak nekünk, nem tűrtük el 1956-ban és 1990-ben sem, 
hogy Moszkvából diktáljanak, most sem hagyjuk, hogy Brüsszelből vagy bár-
honnan bárki is diktáljon nekünk" - jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy 
a nemzetiszocializmus és a kommunizmus ideológiájának feltalálói között egy 
magyar nevet sem találni, így senkitől sem lehet eltűrni a kioktatást, és min-
denkitől elvárják, hogy Magyarországnak és a magyaroknak megadja a kijáró 

tiszteletet. Szavait nagy tapssal fogadta a több ezres tömeg. 

A miniszterelnök megismételte: a határozott és egységes kiállással 2010-ben lezárták az átmenet korszakát, 
megtalálták a Magyarország teljes megújulásához vezető utat. "Megértettük, hogy szükségünk van egy új 
alaptörvényre, amellyel húsz év bolyongás után végre megállapodhatunk (...) amely nem csak közös életünk 
kereteit adja meg, de a nemzeti hitvallás mondataival válaszol a húsz év óta nyitott kérdéseinkre is - egysze-
rűen, világosan, őszintén, ahogy illik hozzánk" - mondta, kiemelve: ideje, hogy az államélet legmagasabb 
szintjén hangozzanak el olyan kijelentések, amelyekre "évtizedek óta várunk". 
Ezt követően több részt is idézett Orbán Viktor a Fidesz-KDNP által benyújtott alaptörvény-javaslat első ré-
széből, a nemzeti hitvallásból. "Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd 
alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. (...) Ígérjük, hogy meg-
őrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét" - idézte példa-
ként. A tö- meg éljenzéssel 
fogadta azt a részt, amely ar-
ról szól, hogy nem ismerik 
el "az 1949. évi kommunista 
"alkotmány" jogfolytonossá-
gát". 
"Csak akkor leszünk szaba-
dok, ha iga- zán önmagunk 
leszünk, ha nem elégszünk 
meg azzal, hogy mások által 
ránk kényszerített, a 
természe- tünktől idegen ka-

rosszériában szo-
rongjunk" - figyelmeztetett a 
miniszterel- nök, megjegyez-
ve: most nincs olyan külső 
kényszer, amelynek ne le-
hetne ellenállni: "most van erőnk, esélyünk és lehetőségünk, hogy megtaláljuk Magyarországnak azt a formá-
ját, amelyet csak a magyarok vérmérséklete, életfelfogása és ízlése alakíthat ki". 
Orbán Viktor szerint az 1848-as eskühöz tartják magukat akkor is, amikor az új alkotmány megalkotásával 
megtestesítik mindazt, ami egyszerre felel meg a XXI. század kihívásainak, a magyarok ösztöneinek és a 
magyar szellem természetének. "Az új alkotmányt közösen kell létrehoznunk, ezért fontos, hogy részt vegyen 
benne mindenki, aki elkötelezettséget érez azért, hogy Magyarországnak végre valóban magyar alkotmánya 
legyen" - hangsúlyozta. 
Kiemelte ugyanakkor, hogy az ország felemelkedéséhez nem elég az új alkotmány, "a jól megépített hajó-
test", "nagy teherbírású hajtóművekre" is szükség lesz. Kell hozzá a Széchenyi-terv, a Széll Kálmán Terv és 
az országos munkaterv is, amely mindenkit visszahoz a munka világába, akit csak lehet - sorolta, hozzátéve, 
hogy ha sikerül leküzdeni az országot víz alá nyomó adósságterhet, megindul Magyarország megállíthatatlan 
felemelkedése, "magunk mögött hagyjuk a napi megélhetésért folytatott küzdelmek idegőrlő megpróbáltatá-
sait, (...) látni fogjuk a lehetőségeinket". Kijelentette: nem fogják visszaengedni a múltat, "újra olyan reménye-
ink és céljaink lehetnek, amelyek naggyá tesznek egy nemzetet, ismét meg lehet majd bízni az adott szóban, 
a munkának becsülete lesz, a bűn elnyeri büntetését, az érdem a jutalmát". 
"Csak szabad emberek alkothatnak szabad társadalmat, ezért fel kell szabadítani magunkat hibáink és bűne-
ink alól is. (...) Ne csak a politikát, ne csak a gazdaságot, de magunkat is újítsuk meg, hogy szabadon láthas-
suk el feladatainkat. Ahogy a világnak jót tesz a megújulás, nekünk is hasznunkra válik majd. Dicsőség a 48-
as hősöknek! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!" - zárta a közönség által nagy tetszéssel fogadott ünne-
pi beszédét Orbán Viktor.                                                                                                                                                                                                                                                                         forrás:MTI) 
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Bizarr korszakvál-

tásról írnak a lapok 

Politikai földrengés 

Németországban? 
Politikai földrengésről, bizarr, 
de logikus korszakváltásról 
írtak a hétfői német lapok a 
hétvégi tartományi parlamenti 
választásokról, amelyek hatal-
mas nyertese a japán atomka-
tasztrófa és az ennek kapcsán 
a németországi atomerőmű-
vekről kibontakozott vita nyo-
mán a Zöldek pártja lett. 
Az újságok egyetértenek abban, 
hogy a baden-württembergi és 
rajna-pfalzi választás eredmé-
nye komoly figyelmeztetést je-

lent Angela Merkel kancellár, illetve a szövetségi kormányt alkotó konzervatívok és liberálisok 
számára. A lapok pártállástól függetlenül úgy vélekednek: a délnyugati tartományok választói 
által megfogalmazott üzenet lényege, hogy a Merkel-kormány mindenekelőtt az atomenergiá-
val, illetve az atomerőművekkel kapcsolatos politikájában gyökeres irányváltásra és ezzel ösz-
szefüggésben az elmúlt időszakban alaposan megrendült hitelességének helyreállítására 
kényszerül. 
A választások nagy vesztesei a liberálisok, akik Baden-Württembergben csak hajszállal lépték 
túl a parlamenti küszöböt, a rajna-pfalzi törvényhozásból azonban kiestek. Csaknem hasonló-
an nagy vesztes a kereszténydemokrata CDU, amely a stuttgarti parlamentben 58 éve tartó 
uralmát vesztette el. Így a gazdaságilag legfejlettebb német tartományban szociáldemokrata-
zöld kormány alakulhat, mégpedig a szövetségi köztársaság történetében először környezet-
védő miniszterelnökkel. 
A Merkel-kormány számára mindez egyes értékelések szerint “a vég kezdetét” jelentheti. A 
Frankfurter Allgemeine Zeitung ezzel összefüggésben olyan horderejű kudarcról beszélt, mint 
amilyen a Schröder-kormány számára a szociáldemokraták 2005-ös veresége volt Észak-
Rajna-Vesztfáliában, vagy a keresztényszociális CSU számára a több évtizedes abszolút több-
ség elvesztése Bajorországban. A konzervatív újság szerint a “vesztes csapaton” mindenképp 
változtatni kell. 
Ezt azzal indokolta, hogy a konzervatív-liberális koalíció egyre inkább elvesztette arculatát, a 
keresztény és liberális értékek melletti, sokat hangoztatott elkötelezettséget a koncepciótlan-
ság váltotta fel. A választók viszont a határozottságot, a megbízhatóságot, a szavahihetőséget 
kérték számon. 
A lapok egyetértenek abban is, hogy a hétvégi tartományi választás a fukusimai atomkataszt-
rófa nyomán valójában a németországi atomerőművek jövőjéről történt szavazás volt. A vá-
lasztók egyértelműen az erőművek, illetve az atomenergia ellen foglaltak állást – írták az újsá-
gok, magyarázva a “zöld forradalmat”. Ennek tartósságát illetően azonban egyes kommentárok 
óvatosságra intettek. 
A pártok hétfőn megkezdték a választási eredmények elemzését. A Zöldek társelnöke, Renate 
Künast egy interjúban úgy vélte, hogy a baden-württembergi változások egész Németországot 
megváltoztatják majd. Visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a környezet-
védők mindenekelőtt a japán atomkatasztrófának köszönhetik sikerüket. A párt támogatottsága 
már Fukusima előtt is gyors ütemben növekedett – érvelt a környezetvédők vezetője. 
                                                                                                                                                                                          forrás:ma.hu 
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Az optimizmus javíthat az egészségen! 
 
„Az örömteli szív jó orvosság” –írta egy bölcs izraelita király mintegy 3000 évvel ezelőtt.  
Szemléletmódhoz vezethet. Nemrég készült tanulmányok azt mutatják, a nehézségek ellenére is 
megéri kifejleszteni az optimizmust.  
Egy szótár szerint az optimizmus, bizakodó szemléletmód, vagy beállítottság arra való hajlam, hogy 
valaki kedvező kimenetelre számít.  
 
Hogyan érez egy optimista személy, ha kudarc éri? 
 Nem tekinti véglegesnek a helyzetét. Ez nem jelenti azt, nem akar szembenézni a valósággal. In-
kább elfogadja a tényeket, s elemzi a problémát. Így aztán, ha a körülmények engedik, cselekszik, 
hogy javítson a helyzetén.  
A pesszimista személy viszont magát okolja a bajokért. Azt feltételezi, a saját butasága, alkalmat-
lansága vagy a nem túl vonzó külseje miatt állandóan szerencsétlenség fogja érni. Ezért törődik be-
le a kudarcokba.  Vajon hatással van az optimizmus az egészségünkre s a jó közérzetünkre? Igen! 
A rochesreti (Minnesota, USA) Mayo Klinika által készített, 30 évig tartó tanulmányból, amelyet több 
mint 800 beteg bevonásával végeztek. A tudósok arra jöttek rá, az optimista embereknek jobb volt 
az egészségük, s lényegesebb hosszabb ideig éltek, mint mások. A kutatók azt is megfigyelték, akik 
optimistábbak, jobban megbirkóztak a stresszel s kevésbé hajlamosak a pesszimizmusra, Optimis-
tának lenni egyáltalán nem könnyű egy ilyen világban. Nem meglepő, hogy sokaknak nehéz derűlá-
tóan gondolkodni.  
Hogyan lehet megküzdeni evvel a problémával?  Az örömteli hozzáállás nem mindig gyógyír, mégis 
hozzájárulhat egy egészségesebb, kielégítőbb élethez. 
 
Hogyan lehetsz derűlátóbb? 

- Az jár a fejedben, hogy valaminek nem fogsz örülni, vagy valami nem fog  
sikerülni? - hessegesd el e gondolatot. Összpontosíts a jóra. 

- Próbáld meg élvezni a munkádat! Függetlenül attól, hogy milyen munkát végzel,  
keres benne olyan dolgokat, melyek örömet adnak neked. 

- Keres olyan barátokat, kik derűlátóan tekintik az életet.  
- Azokkal a helyzetekkel foglalkozz, melyeket irányítani tudsz, s próbáld meg 

elfogadni, melyeket nem. 
- Mindennap írj le három dolgot, ami történt veled.                                             -oil- 
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Figyeljük a világot 
 

- Unaloműzés 
Azok a kutatók, akik az unatkozást tanulmányozzák korunk egyik 
legnagyobb betegségeként, beszélnek róla, olvasható egy újság-
ban (The Wancouver Sun). Egy felmérésből kiderült, - négy észak 
amerikai emberből majdnem három több újdonságra vágyik. Az 
újság ad néhány unaloműző javaslatot: Tégy változtatásokat, hogy 
ki tudj lépni a meg szokott kerékvágásból, tanulj új dolgokat, vé-
gezz hasznos önkéntes munkát, dolgoztasd meg az izmaidat, pl., 
sétálj egyet, vagy fejezd ki a háládat másoknak.  

 
- Modernkori rabszolgaság  
Legalább 12. 3 millió embert kényszerítenek munkára, világszerte - írja egy tanulmány, melyet az 
Egyesült Nemzetek Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) adott ki. A becslések szerint ebből 
több mint 2. 4 millión, az emberkereskedelemnek áldozatai! Sok formája létezik a kényszermunká-
nak, hogy valakit megfélemlítéssel bizonyos munkára s szolgáltatásnyújtására kényszerítenek. Ide 
sorolhatjuk a prostitúciót, a katonai szolgálatot, mikor valaki egy adóság törlesztéseként kevés fi-
zetésért vagy ingyen dolgozik. Az ILO főigazgatójának, Juan Somaviának az a véleménye, - az 
ilyen munka megfosztja az embereket az alapvető jogaiktól s a méltóságuktól.  
 
- Az első teljes biblia kriol nyelven  
Elkészült Ausztráliában az első teljes bibliafordítás egy bennszülött nyelven a Mózes első könyvé-
től a Jelenések könyvéig – teszi közzé egy újság (The Sidney Morning Herald). A 2007- re ígért 
kriol fordításból úgy 30 ezer őslakó fog hasznot meríteni, akik Ausztrália északi, elhagyott területe-
in élnek. A fordítási munka 27 évvel ezelőtt kezdődött- olvashatjuk. A Biblia Társulatok Világszö-
vetsége szerint 2004- ben az újszövetségnek 22 új fordítását jegyezték be. A bibliát jelenleg rész-
ben vagy egészben 2377 nyelven és nyelvjárásban olvashatják az emberek.  

 
- Hőség a parkoló autókban 
Az USÁ - ban 2004- ben 35 gyermek halt 
meg hőguta miatt, akiket parkoló járművek-
ben hagytak, teszi közzé egy folyóirat 
(Pediatrics). Vizsgálatok kimutatták, a hő-
mérséklet kint 30 Celsius fok fölé emelkedik, 
az autóban felszökhet 57-68 Celsius fokra. 
Még akkor is, ha kint csak 22 fok van, a ko-
csiban a hőmérséklet úgy 22 fokkal meg-
emelkedhet a parkolás első 15-30 percében. 
Az, hogy néhány centiméterre letekerve 
hagyjuk az ablakot, a motor leállítása előtt 
ment a légkondicionáló, egyáltalán nem szá-
mít. A cikk írói szerint, ha sokan tudomást 
szereznek a veszélyről, az életeket menthet.  
 

 
A becslések szerint 200 millió 15-64 év közötti ember, vagyis a világ lakosságának 5%-ka fo-
gyasztott illegális kábítószereket az elmúlt évben. Vizsgálatok arra engednek következtetni, az a 
kamasz aki szemtanúja a fegyveres összetűzésnek, hozzávetőlegesen kétszer nagyobb valószí-
nűséggel fog elkövetni erőszakos tettet a következő két évben (Science USA).  
Brazíliában Saupaulóban egy korházban egy év alatt diagnosztizált mellrákos esetek 16. 8 % - ka 
35 év alatti nőket érintett. Ha időben fel ismerik, 90%-ék a felépülés esélye (Folha Online, 
Brazilia).  

                                                                                                                                                                     -oil- 
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 A mediterrán vidék folyékony aranya... 
 
Mikor az olajbogyók megérnek a fán, zöldről fényes feketére változik a színük. Ám a sötét külső mö-
gött „arany” rejtőzik, s csak sajtolásra vár. Préseléskor az érett bogyók aranyló folyadékot engednek 
ki magukból. Érdekesség. Évezredek óta ékesíti a mediterrán családok asztalát! Ez az arany – az olí-
vaolaj- az olajfák megfizethetetlen kincse. Ez a csodálatos isteni ajándék, Portugáliától Szíriáig be-
borítja a dimbes-dombos vidéket. E hatalmas fák nedve ízletes s egészséges. Az ott élő embereknek 
a fa könnye szó az olíva olajt jelenti. Az olaj szó kifejezés spanyol megfelelője aceite, az arab azzáyt 
szóból ered, melynek jelentése az olíva leve!! Ha belegondolunk valójában a préselt olajbogyó hami-
sítatlan nedve. Érdekesség, az olívából nyert olaj nem igényel semmiféle adalékanyagot, vagy kémi-
ai eljárást, mert megőrzi természetes tulajdonságait, ízét s a felejthetetlen aromáját. 
 
A folyékony arany ma is páratlan.   
Erla Zwingle történész okfejtése az olívaolajról ”Minden korban értékesnek tartották, és használták élelem-
nek, lámpaolajnak, gyógykenőcsnek és vallási célokra” Évezredek óta az előállításának módja semmit nem 
változott! A szüretelők először botokkal ütögetik a 
fák ágait. Ezáltal a ter- més leesik, majd a földről fel-
szedegetik. Később a bogyót a magjával együtt ösz-
szezúzzák a malomban. Azután, a szilárd részeket el-
távolítják. Végül az, így nyert olajt különválasztják a 
víztől egy ülepítő me- dencében, ami rögvest fo-
gyasztható! Az arannyal ellentétben az olívaolajból 
sokfajta létezik, mint a borból!? Ritkaság. A Glóbu-
szon egymilliárd olajfa él. Kertészeink 680 – fajta 
olívafát tudnak megkü- lönböztetni! Ez nem semmi! A 
fák sokféleségétől füg- getlenül, a talaj, az időjárás, a 
szüret időpontja (November-február) s a fel-
dolgozás módja mind befolyásolja a gyümölcs kü-
lönleges ízét, színét, aromáját! A szakmai zsűri – 
kóstolók - íz alapján cso- portosít, pl. édeskés, csípős, 
gyümölcsös és harmonikus. Az ízlelőbimbók biztosítják a végtermékek minőségét, mely évezredek óta vál-
tozatlan! A mediterrán éghajlat igazán kedvez az olajfáknak. Ezért a világ olajfáinak 95% - a, a Földközi- 
tenger vidékéről származik! Ám a turisták zöme találkozhat olajfaligetekkel Görögország, Marakó, Olaszor-
szág, Portugália, Spanyolország, Szíria, Törökország és nem utolsósorban Tunézia dombjain.  
Nemcsak a mediterrán konyha egészséges alapanyaga 
A konyhák meghatározó eleme, és sok helyi ételt ízesítenek vele. „Felhasználása sokrétű pl sütéshez, pá-
coláshoz… stb., ha valamit már 4000 éve fogyasztanak, az nem lehet rossz”- jegyezte meg José Garcia 
mesterszakács, mikor arról diskurált mennyire fontos a folyékony arany a spanyol ételek elkészítésénél. Az 
orvosok egymástól független tapasztalták, e termék kiváló hatással bír az egészségre! A szűz olívaolajban 
gazdag étrend csökkentheti a szívbetegség s a rák kockázatát. Ha szűz aranyat használnak alapvető zsira-
dékként a rák előfordulási aránya alacsonyabb, mint az észak európai országokban. A magas olajsav tartal-
ma miatt – 80% - jó hatással van a keringési rendszerre! Sőt, mivel nincs szükség kémiai eljárásokra vagy 
tartósító szerekre, ezáltal megőrzi az érett bogyókban lévő vitaminokat, egyszeresen telítetlen zsírsavakat, 
s más természetes összetevőket 
 
Jó tanácsok az aranyról 
  - Az olaj 18 hónapig őrzi meg a minőségét 
  - A fény károsítja az összetevőit, ezért hűvös, sötét helyen tároljuk 
  - Az olívaolaj elveszíti antiaxidánsait, ha egynél többször sütnek vele 
  - A táplálkozási szakértők azt ajánlják, hogy egész életünk során fogyasszuk, ha szeretnénk teljes mérték-
ben a javunkra fordítani az egészségünkre gyakorolt kedvező hatását. 
 - Különösen jó hatással van az emberi szervezetre, ha mindennapi ételeink elkészítéséhez használjuk, me-
lyekben sok hal, zöldség, hüvelyes s gyümölcs van 
S nem utolsó sorban 
A másodlagos összetevők, például az E vitamin, a polifenolok (aromás összetevők) antioxidáns tulajdonsá-
ga miatt az olívaolaj a bőrt védi, s ápolja. Ezért széles sprektumban használják kozmetikumok, krémek, 
samponok, szappanok előállításához. Tudtad?. Az ókori görögök s rómaiak gyógynövényekkel kevert olíva-
olajjal tisztították, ápolták a bőrüket. Később a VI. században francia mesteremberek olívaolajos szappant 
kezdtek készíteni úgy, hogy az olaját, tengeri növények hamujával keverték össze.                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   -oil- 
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Kiből lehet megfelelő fogyasztóvédelmi felügyelő? 
 
Több közéleti személyiségtől olvastam anomáliákat, hogy kiből is lehetne meg-
határozó felügyelő. Sokan arra esküsznek - jogász, vagy gazdasági végzettsé-
gű személyekből! Én azt mondom, nem minden jogász, s nem minden gazda-
sági diplomával rendelkező fiatalból lesz rátermett fogyasztóvédelmi munka-
társ. Miért mondom ezt? Mert többségük irodában képzeli el a jövőjét, s szá-
mukra snansz az utcát, a piacot, a boltokat járni zuhogó esőben, kánikulában, 
hóban, fagyban. Ez a szakma valójában csak örülteknek való! –s nem dilettán-

soknak, kalandoroknak! A kollégák, a szakmai újságírókkal közösen járják le a lábaikat zsebre du-
gott kézzel, majd lehelik a piacon az ujjaikat, mikor „durják” a földről értékesítő román, lengyel, kínai 
cuccokat, keresve a címkéket, a használati utasításokat, a kezelési útmutatókat, számlákat… a 
nemzetközi kereskedők nem értik mit is kérnek tőlük, szinte tolmácsolni kell magyarról magyarra! 
Nem is egyszer hallottam, hogy elküldik őket abba a bizonyosba… Az emberi méltóságba ütköző 
sértegetéseket, lelkileg, muszáj feldolgozniuk. Egyszóval, hogy valakiből valami legyen, ahhoz elő-
ször az utcán, a hidegben, a kánikulában, az esőben kell edződnie… utána jöhet a várva várt iroda! 
Többé - kevésbé abból lesz szakavatott, aki megedződött az éjszakában, a kereskedelem és a ven-
déglátás üzleti világában… 
Az ellenőrök célja, az egyének, a szervezetek és a környezetük közötti kölcsönös előnyökön alapuló 
kommunikációs kapcsolatok kialakítása. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság revizori tevékenysé-
ge, az, egy irányítási funkció része, ezért fontos a vizsgálat alá vett vállalkozás átfogó ismerete. Ezt 
taktikai tervnek nevezik… A kontrollprogram végrehajtását követően ki értékelik, hogy a vizsgálatok 
hozták e az elvárt eredményt. A fogyasztóvédelmi munka nem elhanyagolható része a „civilek” iránti 
bizalomépítés, s ami ennél is nehezebb, a bizalom fenntartása! A kereskedőknek nem csak joga, 
ám kötelessége hogy informált legyen a fekete munka, s a hozzá kapcsolódó jogsértések területén! 
A cég vezetője felismeri az ellenőrzést végzők, s az újságírók munkájának szükségességét, ezért 
nyitott ajtók mellett vezeti a vállalkozását! Fontos megjegyeznem, hogy egy stratégának figyelembe 
kell vennie a környezeti, fogyasztóvédelmi kihívásokat is. Erre válasz, - a felügyelőség nyíltsága, 
pozitív megjelenése, és az őszinteség! Abból lesz ragyogó szakember, aki magas szintű elméleti - 
gyakorlati ismeretekkel bír. Ahhoz hogy méltó partnere lehessen a vállalkozónak, rendkívül sokirá-
nyú tudásra, kézségre van szüksége! Meggyőződésem hogy a legfontosabb készségek: - a kommu-
nikáció, a kifejezőerő, az empátia. Ám ahhoz hogy az illető jó emberismerő legyen, elsősorban ön-
magát, kell megismernie!                                                                                                  -oil- 
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Vezetői erények az ókori Kínában 

A kínai irodalom legrégibb könyvei, közé tartozik az Írások Könyve (Su king). Való-
színűleg a Kr.e. VIII. században keletkezett. Egyik fejezete a Nagy Szabály  
(Hung-fan) az emberi együttélés rendjével foglalkozik, kilenc cikkelyben.  
 
Konfuciusnál (Kr.e. 551-479) erről ily módon nyilatkozik 
„Aki erényével gyakorolja a kormányzást, az olyan, akár az északi sarkcsillag, amely 
mozdulatlanul a helyén marad, bár minden csillag mozog körülötte”  
  
„Ha a népet rendeletekkel kormányozzák, és büntetésekkel tartják féken, akkor ki 
fogja játszani a büntetést, de a szégyent nem fogja ismerni. Ha az erénnyel kormá-
nyozzák, és a szertartásokkal tartják féken, akkor ismerni fogja a szégyent, és min-

dig egyenes lesz” 
 
Max Weber (1864- 192O)  
 
Figyelemre méltó Max Weber vezetőtipológiája. Három vezetőtípust különböztet meg 
A patriarchális vezető Szerinte a mindennap követelményeit szolgálja 
 
A karizmatikusvezető nem gazdasági, hanem pszichikai, erkölcsi, vallási, politikai szükségleteket elégít ki. 
Döntő a személyes érték. A bürokratikus vezető az írott normák biztosítják a törvényes uralmat. Itt már nem a 
személynek, hanem a szabálynak kell engedelmeskedni 
    
   Sétáltam a főutcán. Orvoshoz mentem. Az emberek félrehúzódva a biciklijeik oldalán álldogálva beszélget-
tek. A szemüket forgatva bámultak úgy kaméleonosan - alulról felfelé.  
A diskurálás egyre hangosabbá vált. Így tudatták az utca emberével, ama információjukat. A segédmunkások 
serege visszaadta a vállalkozásaikat, és mostanára leszedték a hirdetőtábláikat a házaik faláról. Ezzel is bi-
zonyítani akarták, bevégeztetett! A magas közterheket nem bírták „fizetni”! Naná, hogy nem bírták! A koszo-
rúkészítő nem ismeri azt a szót, hogy adóalany. A temetés előtti napokban összeroncsolódik az asztal, a ke-
rítés, a szomorú koszorúk terhei alatt. Bár ő nem készít szomorú koszorúkat. Naná, hogy nem készít! Az ön-
kormányzat nem bünteti… Sáp, sáp, sáp, gyere hozzám…  A jegyző a bejelentőket ellehetetleníti! Miért? - 
sáp, sáp, sáp, gyere hozzám… E „jógibravúrt” folyton - folyvást becuclizza a közig hivatal. Miért? Ha neki is 
feltűnik a nem, akarok eljárni effektus, akkor kezdeményezni kéne a szakmai kollégiumnál, képviselőtestület-
nél a jegyző felmentését. Kinek higgyen az a szerencsétlen  közig hivatal! - ez a nagy kérdés! Na kinek? Na-
ná, hogy nem a bejelentőnek! A guruló adóforintok így maradhatnak a zsebekben, Kaméleonban! 
 
Ismertetés, csak így 
 
A hatáskör a polgármester egyik legfontosabb eszköze! Ez azt jelenti, hogy a polgármesternek joga volna 
dönteni, s továbbá utasításokat kiadni! A vezetés különleges ismereteket és módszereket követel. Ez abból 
adódik, hogy a polgármester mások számára is meghatározza a cselekvéseket. Meghatározza a célokat,  
azok elérése érdekében a feladatokat, a megoldáshoz szükséges eszközöket, módszereket és folyamatokat, 
majd kiválasztja a megfelelően képzett személyeket, szervezeteket a cselekvéshez, s tervezi, valamint előre 
kéne látnia az eredményt. A polgármester tehát a hivatal céljainak pontos ismeretében maga is célirányosan 
cselekszik, ezáltal célirányosan vezeti az alárendeltjeit. Továbbá megérti, s kitűzi a hivatal céljait! A közössé-
gi célok mellett természetesen helyet kapnak a vezető egyéni céljai is. Ilyen célok lehetnek. - az érvényesülé-
si, az egyéni jólét, a szakmai hozzáértés bizonyítása! Azonban ezek a célok sohasem determinálhatják a hi-
vatal működését. A hivatalt elsősorban a vezetés kapcsolja a környezetéhez. A képviselőtestületnek meg kell 
személyesíteni az irányítása alatt álló hivatalt. Ezt, a képviselőtestület csak akkor tudja megvalósítani, ha kel-
lő fokon identifikálódik a hivatal céljaival, s össze tudják hangolni a saját céljaikat a hivatal céljaival.   
Polgármester. A leadership definíciója így hangzik. Az nem más, mint, személyek és csoportok befolyásolási 
folyamata a célok meghatározása és megvalósítása érdekében. Egyetlen hivatalnak sem jut eszébe, hogy a 
kaméleoniak nem mondanak igazat, és az állandó kizárási ok mit jelent a jegyző esetében. Véleményem sze-
rint így könnyebb az előadóknak, mert nem kell dolgozniuk, s a, tessék - lássék munka is elég. Talán borra-
való, tejbe való, vagy neked is segíteni kell, ha netalántán kiesne a cumi a szádból! Naná, hogy neked is 
segíteni kell.                                               
   A koszorúkészítő éves szinten milliókat harácsol össze, míg a városi munkás meggörnyed az adó-
fizetés terhe alatt.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Folytatás a 27     
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nem tudom neked ezt megmondani, fáj, majd újra sírt. – ne sírj. Éhes vagy? – s 
közben simogattam a hasát, a bal mutatóujjammal cirógattam az orra hegyét. Erre 
elmosolyodott. Felismerte a mozdulatot, talán az ujjam kisugárzását? Szoktam 
vele így játszani. Ekkor, nevetni szokott. Most, a szeméből halvány mosoly esett 
reám, mintha, megköszönné a szeretetett. A kis fejét ráhajtotta a vállamra, majd 
panaszkodott. Gaj – gaj - gaj. Folyamatosan gőgicsélt, e közben simogattam a há-
tát. – beteg vagy drágám. - gaj gaj gaj. - kérsz banánt? Rám emelte a betegség 
terhétől megfáradt szemét. Elmosolyodott, nagyjából visszatette a vállamra a fe-

jecskéjét, s kis idő múlva gőgicsélt.  
Az anyja teával próbálkozott. Sikertelenül! Bezzeg… az előtt az ajkából nem lehetett volna kivenni 
a „kaját” ám most… Anti próbálkozott 

- Viki etessük meg! Talán éhes… s kérdően nézett a nejére. 
- Még nincs itt az ideje!  
- Próbáljuk meg.  
- Nem bánom. Hozd be  

Egy - két kortyot szopizott, s sírni kezdett. Kiköpte a cumit. Nem esett jól neki a tejecske. Bez-
zeg… Ezek után az Éva nagymama kezdte dajkálni, aki szintén beszélgetést kezdeményezett. 
Hanna felnézett, az arca mosolyra rezdült. Feleségem meg puszikálta. A válasz gaj- gaj- gaj-. Tá-
volból integettem a királynőmnek ki meghálálta e mutatványt s egy gőgicséléssel köszönte meg. 
Később videó felvételt készítettem róla. S csodák csodája megfogta a videó készüléket, majd ezt 
követően a kis ujjamat. Rám nézett – na mit szólsz? Meglepődtem, s ringatni kezdtem a telefonké-
szüléket. Hannám nem engedte el, incselkedett a papával. Ekkorra már a szájába tették a cumiját. 
Igencsak erőteljesen szopta, s mintha forgatta volna az ajkában. Nézett, de már nem beszélgetett 
velünk. Később levitték a szülei sétálni. 
Évámmal nem sokat beszélgettünk hazafelé a kocsiban. Gondolatainkban a kis unokánk 
gajgajozása dallamként csenget. A lelki szemem előtt láttam a kis arcát a betegség tüneteinek me-
taforikus jelzéseivel. Fáradt szemével próbált mosolyogni, s türelmetlenül forgatta a fejét, s néha 
megrándult a teste, és sírt.  

- Milyen hősiesen viseli a fájdalmakat. - néztem Évám felé.  
- Igen. Nagyon sajnálom. Több puszikát adtam… mivel, evvel is enyhítettem, a fájdalmán. 

Észrevetted, mennyire meggyötörtnek… de a mondatot nem bírta befejezni - majd kövér könny-
csepp gördült le a nagymama arcán. Eközben mereven bámulta az esti út fényeit.  
A sándorfalvi úton rajtunk kívül nem volt senki. A motor zúgása s a belőle áradó meleg gondolko-
dásra késztetett bennünket. A most épülő autópálya dinamikusan fejlődik, szinte napok hetek alatt 
megváltoztatták az egész város tájképét. Nemcsak Algyő - l, hanem a nagytestvérrel is összeköt-
tetésben fog állni az út. A kacskaringós s néha háromszázhatvan fokos kanyarokban nem nagyon 
lehet elmélázni. A sötétség, az állandó kanyarok, a derékszögű ívhajlatok idegmegterhelőknek bi-
zonyulnak. Jól eső érzés látni, ahogy a környezett új ruhát kap s nem kis időre. A felcseperedését 
naponta észleltük. Lassan, ám fenségesen nőtt ki, s fel, a szürkeségből. A folyamatosan terjeszke-
dő magassága arra készteteti az autósokat, hogy felnézzenek rá, mint Párizsban, a Bonaparte sír-
emlékhelyén!! Ha, a hadvezér szarkofája előtt álltál, felnéztél, ha az emeletről bámultat a giganti-
kus építményt, akkor lenéztél Bonapartéra. Tehát minden helyzetben a császárt tisztelted meg. 
Így van ez a Sándorfalva autópálya építési szakaszainál is.  
  Nem tudom, hol s kitől kaphatta el a vírusos megbetegedést. Viki nem viszi közösségbe a kis 
tündéremet. Nem nézett rám… magának mondta a gondolatait. Nem akartam közbeszólni, majd 
így folytatta. Hallatlanul fáj látnom, ahogy szenved. Nem birok segédkezet nyújtani… messze van-
nak… én. is beteg… vagyok. De miért velem történik mindez? Zokogásba tört ki. Meg álltam, ma-
gamhoz öleltem ezt a drága asszonyt, kinek sokat köszönhetek. Másként kezdtem látni vele - mel-
lette a világot. Támogatott… amíg bírta. Most, nekem kell őt segítenem a mindennapi életében. A 
betegsége – szkizonféria – miatt lassú leépülésre lett ítélve. Nem tudja felfogni megérteni a beteg-
ség tüneteit. Néha, kitisztul – az agya - mint az eső után a környezett. Ám ezek a boldogságper-
cek nem soká tartanak!! Később nem emlékszik semmire. Nekem, ezek a percek felejthetetlenek, 
és szívszorítóak. Ki kell használnom ezt az isteni adományt. Ekkor beszélek a gondjaimról s taná-
csokat, kérek. Kiváló ötleteket, megoldási lehetőségeket mond.                                  folytatjuk12 

  Leslie Steve: Hanna 
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                    Fogyasztóvédelmi bejelentések 
 
A fogyasztóvédelmi irodánkban - baksi központban- megjelenők a húsvéti 
reklámmal kapcsolatban érdeklődtek, mivel félnek a bevásárló központoknál 
alkalmazott reklám dömpingtől. A hirdetési újságokban nem mindig lelhető 
meg az alacsonyáron hirdetett termék. Többször még a kiemelt ár is eltér a 
hirdetésben szereplő ártól. Véleményük szerint a reklámok becsapják a vá-
sárlókat! A bevásárló központokban próbáltak választ kapni a kérdéseikre, 
ám az eladó tehetetlenül tárta szét a karját. A vevőszolgálatnál egy váll lendí-

téssel próbálkoztak, majd az előttük hömpölygő tömegre mutattak. A sikertelen próbálkozásköve-
tően, nálunk a Fogyasztóvédelmi irodánkban keresték a megfelelő választ. Dühős indulatok, han-
goskodások, a dialektika legelemibb szabályait felrúgva mondták a magukét. Később egységgé 
formálódva megkértek, hogy beszéljek a reklámról, s annak jelentőségéről, azután helyet foglalva 
várták az "előadást".  
 
A reklámból tanulni lehet, mit szabad és mit ne tegyél! Kódolt üzenetnek is lehet nevezni a folya-
matos intelmeket, figyelemfelkeltő színes ígéreteket. Ám valójában egy erőszakos, vedd meg jel-
zést, küld a vásárló felé. Visszacsatolás nélkül! A hirdetőt nem érdekli, hogy az általa reklámozott 
termék elnyerte - ezen a vásárló tetszését, mivel hiányzik a moderátor, aki felhívná a figyelmet a 
termék minőségére, eladhatóságára. Míg a szavak összetett, rejtett szépsége sokszor csupán 
száraz ismeret az érdeklődő számára. Tételezzük fel, a szülő azt tanítja a gyermekének, hogy 
minden alkalomkor olvasd el az árucikk hátoldalán fellelhető írást. Elolvassa? Nem! Miért? Mert az 
Audi. Vizuális reklámok erre nem ösztönzik. A bevásárló központokba betérő férfiakat általában 
nem érdekli a figyelemfelkeltés, az akciók, mivel a " minél hamarabb elhagyom bolt" effektust tart-
ják szem előtt. Ha szerencséje van, az akciós tejből, vagy az árkedvezményes termékből választ. 
Pl., a színes figyelemfelkeltő táblák a tejhűtő felett, mellett, sorakoznak. De ők nem látják. (az iro-
dában erre a kijelentésemre parázs vita alakult ki. - Igenis ők mindig figyelik, s észre is veszik az 
árkedvezményes termékeket. M. M-, né: - Én csak erre a felhívásra megyek vásárolni, mivel kis 
nyugdíjas vagyok, és minden forint számít.) Az unom férfivásárló a mindenkori kötelezettség alól 
így próbálja önmagát felmenteni: - Nem láttam nem észleltem! - csípőből érkezik a válasz, ha szá-
mon kérik őkelmét. (a tömeg vidáman kuncogott, s később hallatszott - igen, így vagyunk többen 
is! - jelentette ki K G.) a feleség ilyenkor mit tesz? Többet nem küldelek el vásárolni, te szerencsét-
len! A családfő mosolyog a bajsza alatt, - elértem, amit akartam! - ezt követően kényelmesen elhe-
lyezkedik a fotelban, s felnyit egy üvegsört, és újságolvasás közben elfogyasztja. A neje beletörő-
dik férje színlelt mulyaságába. - rád még ezt sem lehet bízni, duzzog a házastárs. (Nem ismersz 
magadra Károly! - kiáltott fel Anna néni) Nem tökéletes példa, ám hasznos. Mi lenne a megoldás? 
El kell ismerni a hibánkat, és erőfeszítéseket kívánatos tennünk a magatartásviselkedés kultúránk-
ban. A család kommunikációs nyelve lehet verbális és nem verbális. Na most melyiket használ-
jam?- villan a nő agyába e gondolat. Az után a konyhában serénykedve döbben rá, hogy marke-
tingkommunikáció az, az eszköz, amit hatékonyan bevethet a lánya, férje ellen. Vágyat ébreszteni, 
és fokoznom kell az igénykeltést, el kell rejtenem az információt, mintha ők találták volna ki. Le-
gyen számukra szórakozás, pihenés a vásárlás, amit hatásgyakorlással, befolyással tudok csak 
elérni.  
A társadalom először a fogyasztási szokásainkat, másodszor az egészségesebb fogyasztás felé 
orientál bennünket, fogyasztókat. A marketing kommunikációból kiindulva figyelembe kell vennünk 
a vásárlási döntéseket, magatartást, demográfiai jellemzőket, pszichológiai tényezőket, valamint a 
kultúra, szubkultúra, etnikum és a közszereplők társadalmi helyzetét. Kedves barátaim, a reklám a 
legveszélyesebb piacbefolyásoló eszköz az elterjedtségénél, hatalmánál és a manipuláció köny-
nyen előidéző jellege miatt. A reklámnak sokféle típusa van. Szólhat szakemberekhez, orvosok-
hoz, kereskedőkhöz egyaránt. (Többféle reklám is létezik? - kérdezte Anna néni) Igen! A reklám-
nak célja és formája van. A célja a különleges kínálat hirdetése, új vevőkör kialakító hirdetések, az 
árakkal és az árleszállítással kapcsolatos hirdetések, s végül készletcsökkentő célzó hirdetések. A 
mélyebb reklám célokhoz már nem jutottam el. A beszámolót követően vidám hangulat alakult ki. 
Párok, csoportok vitatták meg a hallottakat, majd tanácsokat osztottak egymás között.  -oil-.                                   
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.                                                                                             

                   Fogyasztói verseny 
 
A vásárlók örülnek, hogy a nagy cégek versenyhelyzetet alakítanak ki ebben 
a leroggyant magyar gazdaságban. Ez is azt mutatja, versenyeznek a kegye-
inkért, de főként a megtakarításainkért! Egyszóval a pénzünkért! A reklámok, 
a reklámújságok elképesztő szórása meglékeli a magyar vásárlók agyát. 
Hogy miért? A hiper - szuper bevásárló centrumok gyomorforgató piaci küz-
delme, már, sérti a hazai kereskedelmi áruházláncok érdekeit. A verseny 
nem meglepő! - mivel a szolgáltatás minősége meghatározó szerepet tölt be 

a vásárlók mindennapi életében. Ők határozzák meg a termékek iránti vágyukat,- kisseb segédlet-
tel - ami pénzben jelenik meg a nemzetközi és a magyar gazdaság égboltján. Ez a kiterjedés, ez a 
szórás, igaz a mobilpiacokra is! Nem beszélve az internetes vásárlási lehetőségekről. Tulajdon-
képpen, ez, az árubőségi kínálat egyenlően éri e a fővárosi, városi, valamint a falvak lakóit? Per-
sze nem elfelejthető a földrajzi környezet, s a legfontosabb a bér! A verseny még nem dőlt el, hisz 
számos kereskedelmi cég olyan véleménynek adott hangot,- nagyméretű versenyre lenne szük-
ség a kimért, beszűkült magyar gazdaságban!. Egy példa, - az országban nem csak a szolgáltatók 
piacán, hanem más gazdasági területen is érvényesíteni kellene a versenyhelyzetet. A főiskolai-
egyetemi bejutás is megfelel egy olimpiai selejtezőnek! Szerezd meg a diplomádat keleten, s dol-
goz nyugaton! - szlogen ült rá a fiatalok szürkeállományára. A piac elmaradhatatlan versenyzői a 
munkavállalók, kisvállalkozók, és a munkavilágától eltávolodó emberek!  
Mi fogyasztók versenypártiak vagyunk! - csak a tudatmagatartásunkon kéne változtatni. Erre ra-
gyogó példa a fogyasztóvédelem szakmai programja. A közszolgáltatások szerepe meghatározza 
a fogyasztói magatartást, miközben az emberek különbözően érzékelik a meglévő versenyhelyze-
tet, s úgy is reagálnak rá. Az individuumok kívánják a fogyasztóvédelmi versenyt, midőn azt gon-
dolják, ez élesíti a minőség s az ár alakulását, képzését! Az emberek hiszik hogy az állami szol-
gáltatásban mást jelent a versenyhelyzet. Az ambivalens viszonyulásnak politikai- gazdasági okai 
is lehetnek! - közben azt vallják, a kereskedelem s a fogyasztóvédelem valamelyest tisztességes 
rivalizálást folytat az élet színpadán. A vállalkozók többsége ebben a helyzetben, a félrevezető hir-
detéseket, a diszkriminációt, a korrupciót teszi az első helyre! Többen kifogásolják, mért nem kap 
jókora nyilvánosságot az autópálya ügye? Ez is fogyasztóvédelem! Tudom, a korrupció az, ami 
gátolja a magyar fogyasztóvédelem elismertségét a magyar gazdaságban! De ennek ellenére az 
Európai Unió, a fogyasztóvédelmi versenyben, országunkat, a középmezőnybe rangsorolta! A ke-
reskedők, vállalkozók, intézmények hozzáállása javulna, talán elmozdulnánk a középmezőnytől! 
Szakmailag, emberileg nem vagyunk rosszabbak, mint a földgolyó nyugati oldalán születettek. A 
magyar fogyasztóvédelem már bizonyított, hogy kiváló szakemberek, képzett munkatársak dolgoz-
nak nap-mint nap e területen. A társszervek, hozzáállásához kellene némi korrekció!! PL, az 
OMMF ha más pályára állítaná a fogyasztóvédelmi szerepét, (nem kívülről nézne visszafelé) való-
színűleg sikeresen együttműködhetne, a minimális változást igénylő fogyasztóvédelemmel! Ez 
nem kizárólag az OMMF problémája, állítják többen a magyar gazdaság köreiből. A pénzvilág gu-
rui úgy nyilatkoznak, - összehangolt, nem tekintélyelvű fogyasztóvédelemre lenne szükség! - mivel 
a széttagoltság (vezetői szinten) rányomja bélyegét az egész gazdaságra. Tehát! - a társ szervek-
nek egy harmonikus központi vezetés hiányzik! Nem lehet fővárosi, nem lehet vidéki, nem lehet 
falvi fogyasztóvédelemről beszélni! Ugyanúgy eljárást kell kezdeményezni a fogyasztóvédelmi jog-
sértők, a feketemunkások, az adócsalók ellen a fővárosban, mint vidéken, mint a falvakban! Ám 
ehhez agykurzusra volna szükség! - s nem a bejelentő megalázása, fenyegetése lenne a célpont.. 
                                                                                                                                                   -oil- 
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A Fogyasztók Világnapja alkalmából nyílt napot rendezett a Heves Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége egy egri bevásárlóközpont-
ban. A program keretében lehetőséget teremtettek a fogyasztók és a fogyasz-
tóvédelmi szakértők közötti párbeszédre, tanácsadással, tájékoztató anyagok-

 Egerben három éve emlékeznek meg a fogyasztók világnapjáról. A rendez-
vény célja a fogyasztók tájékoztatása, hogy döntéseiket tudatosan hozhassák 

meg - közölte dr. Bernáth Luca, a Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségé-
nek megbízott vezetője. 

 A fogyasztóvédelem oktatásának fontosságára az egri főiskola is kiemelt hangsúlyt fektet. Dr. Mu-
rányi Zoltán tanszékvezető elmondta: az országban elsőként indult fogyasztóvédelmi és élelmiszer-
biztonsági képzés az Eszterházy Károly Főiskolán, amely nagy népszerűségnek örvend. Az egri fel-
sőoktatási intézményben folyamatosan dolgoznak azon, hogy tovább bővítsék a képzési palettát. 
Terveik szerint a jövőben a szakirányú továbbképzés mellett felsőfokú szakképzés keretében is ok-
tatnák a fogyasztóvédelmi ismereteket és elindítanának egy ezzel kapcsolatos mesterképzést is az 
intézményben.                                                                                                                 Forrás: nfh/forrás:tveger.hu 

Megemlékezés a Fogyasztók Világnapjáról Egerben 


