
 

     Ingyenes Megjelenik a hónap        utolsó péntekén 

 VIII. évfolyam 7. szám  2010. Augusztus 

                                              Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin 
                                           Alapítva: 2002.  Megjelenik: A Dél – alföldi Régióban                          

Fecsegő 

A munka áldás vagy átok? 
A legtöbb ember az ébrenléte nagy részét munkával tölti. A munka meghatározhatja, hogy hol élünk, s mi-
lyen életstílust követünk. A felnőtté válástól a nyugdíjig sokan úgy találják a munka az egyetlen tevékeny-
ség, mely a leginkább uralja az életünket. Némelyikünk nagy megelégedéssel merít a munkájából. Mások 
jövedelemforrásnak, vagy tekintélyszerzésnek gondolják, megint mások pedig csupán időtöltésnek, sőt, 
időpocsékolásnak! Vannak, akik azért dolgoznak, hogy megéljenek, s olyanok is, akik azért, hogy dolgoz-
zanak, mások pedig a munkájuk közben, miatt, halnak meg... 

A kemény munka nem munkamánia! 
Abban a világban, amelyben sokan hosszú órákon át 
dolgoznak, gyümölcsöző különbséget tenni a keményen 
dolgozók s a munkamániások között! Számtalan mun-
kamániás veszélyes, kiszámíthatatlan; a 
szorgalmas dolgozók ellenben lényeges, 
s időnként megelégedéssel járó köteles-
ségnek tartják a munkát, addig, a munka-
mániások beadják a derekukat, hogy a 
munka minden mást kizárjon az életük-
ből; a keményen dolgozók viszont tudják, 
mikor kapcsolják ki a számítógépet, s te-
reljék másra a figyelmüket, illetve, jelen 
kell lenniük, mikor megünneplik a házas-
sági évfordulójukat. A mániásokat öröm 
járja át, ha túlórázhatnak, mert ez által 
megemelkedik az adrenalin szintjük; a keményen dol-
gozók nem éreznek így! A modern társadalom elhomá-
lyosítja a kettő közötti különbséget, s felmagasztalja a 
túlórát, az internet kapcsolat s az otthon között! Amikor 
bárhol lehet munkahely s bármikor munkaidő, vannak, 
kik halára dolgozzák magukat! Mit gondolnak némelyek 
az ilyen egészségtelen felfogásról? A társadalomkuta-
tók szerint megfigyelhető egy olyan irányzat, - a túlórá-
zó s túlságosan stresszes emberek teret adnak a szel-
lemiségüknek a munkahelyükön.  
 
Ellentétes nézetek a munkáról! 
Teljesen ki vagyok merülve a munkanap végére! Egy 
felmérés szerint minden harmadik munkavállaló gyak-
ran érez így. Ez nem meglepő egy olyan környezetben, 
melyben az emberek a stressztől szenvednek; hosz-
szabb ideig dolgoznak, s több munkát visznek haza, 
mialatt a főnöküktől ritkán kapnak dicséretet. A tömeg-
termelés kezdetével, a seregdolgozó csupán fogaske-
rékként érzi magát egy személytelen gépezetben. A 
kezdeményező alkotóképességet gyakran nem 
 
 

engedik kibontakozni! Ez persze hatással van arra, mi-
ként tekint az adott személy a munkájára. Könnyen le-
törik benne azt a motivációt, hogy személyesen érde-
kelje a munkája? Kiolthatják belőle a vágyat, hogy mes-

terévé váljon a szakmájának. Ezek miatt 
veszítheti el a munkája iránti szeretetet, 
sőt, talán gyűlölni kezdi! Az tény, nem 
tudunk változtatni a körülményeken! Ám 
a szemléletmódunkon még így is változ-
tathatunk nem igaz? 
Mindannyian tisztában vagyunk vele, a 
munkanapjaink igen megterhelők lehet-
nek. A stressz, a veszély, az unalom, a 
csalódottság, a versengés, a csalás s 
igazságtalanság csak néhány azok kö-
zül a tövisek, bogáncskórók közül, me-

lyek szorosan összefonódnak vele.  
 

A stressz kezelése.                                                                       
Az orvosok a munkából fakadó stresszt a foglalkozási 
ártalmak, közé sorolják. Okozhat gyomorfekélyt, de-
pressziót, sőt öngyilkossághoz is vezethet! A japánok 
azt mondják, karosi, aminek jelentése túlfeszített munka 
okozta halál! Különböző, munkával kapcsolatos ténye-
zők járulhatnak hozzá a stresszhez. Ezek magukba fog-
lalhatják a munkaórák vagy a munkahelyi körülmények 
változását, a felettesekkel fennálló gondokat, a munka 
fajtájában vagy a felelősségében bekövetkező változá-
sokat, a nyugdíjazást, elbocsátást! Egyesek, úgy pró-
bálják elkerülni a stresszt, hogy változtatják a munkáju-
kat, környezetüket. Míg mások megkísérlik elfojtani. Ez 
az érzés átterjedhet az élet különböző területeire, több-
nyire a családra! Némelyek érzelmileg is szenvednek, s 
depresszióssá, kétségbe esetté válhatnak! Ne feledjük, 
a stresszes körülmények is szülhetnek jó eredménye-
ket! Előmozdíthatja a szellemi növekedést, s nem kell 
feltétlenül a kétségbeesés és a bánat forrásának lenni! 
A munka mellett figyeljünk oda a szellemiségünkre is 
                                                                                -oil- 
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                                   Fogyasztóvédelem 
Harc az ivászat ellen. 
 
Várhatók akciók a fiatalok túlzott alkoholfogyasztása ellen? A drog után a legveszélyesebb „kábítószer” az al-
kohol! Mértéktelen fogyasztása nem csak az egészségünkre, hanem a szellemi leépülésünk hathatos fegyvere 
is. A lányok - fiúk divatból, bánatból, örömből, kivagyiságból, csak azért is… stb. isznak.  A sör, a borfogyasztá-
sát „parasztinak” tartják. Majmolják a nyugati fiatalság ivászati, szexuális, bulizási szokásaikat. Drog, cigaretta, 
alkohol nélkül már nem is érzik jól magukat? A kábultan való gépkocsivezetés erény, törvényt sérteni divat, dol-
gozni szégyen!  
Elmentem a szegedi Sing Singbe, hogy beszélgessek a fiatalokkal, s meggyőződjem a „kulturális” szokásaikkal, a diva-
tos alkohol fogyasztás menüsoraival, a szex nyilvánosságával… 
A 16 éves Margit egy este akár 2 - 3 liter nylonos bort is elfogyaszt, méghozzá hetente több alkalommal is! Kérdésemre 
elmondta, - így érzi jól magát, mivel felszabadul, a gátlásai megszűnnek, (mellei miatt) s jobban megy a szex. A fiúk 
nem szeretnek udvarolni, csak a gyors – orális - szex hívei!! Ha nem innék, nem is szeszelnék, ezáltal unalmas lenne az 
életem! Az ivás, s az azt követő szex, a korosztályunk kultúrájának egyik meghatározó része. Ez úgy is mondható, indi-
án rituálé!?  
Korosztályuk harmada hetente többször fogyaszt alkoholt. Az egy, két évvel idősebbek 70% - a rendszeresen iszik. A 11
- 15 évesek is keményen isznak a discoban. A zene, a ritmus a lüktetés, s drog… tudják? Magyarországon a fiatalok 
20% - a gyakorta fogyaszt alkoholt. A drog s az ivászat elleni reklámok a 13 - 22 éveseket szólítja meg, míg az idősebb 
korosztály otthon kor- tyolgatja a töményt, a nylo-
nos borokat. A napi egy korsó sör, egy feles, 3 
deci bor elfogyasztása még nem jelenti azt, hogy 
alkoholista lenne a ze- nét, a bulit kedvelő magyar 
fiatalok többsége. Ám az is igaz, - segítségre, ta-
nácsra szorulnak ezen a területen. A szülők elnézik, 
szégyellik gyermekeik kalandozásait a kocsmák-
ban!  De tenni ellene… sőt, azt is mondhatnám, a 
közvélemény elfogadja a fiatalok látványát, ezekben, 
a műintézményekben. A felmérések alapján a kocs-
mai „bútordarabok” átlagos heti adagja 11 egy-
ségnyi ital, ami éves szinten 6 liter szexnek felel 
meg! Az ebből szárma- zó adóbevétel kétszer annyi, 
mint a fogyasztás? Konzekvencia, egy magyar 
állampolgár 11, 3 liter- nyi szext iszik évente! A ti-
vornya elleni reklámok, véleményem szerint csak 
növelik az ivók létszá- mát. Senki nem veszi komo-
lyan ezeket, a figye- lemfelkeltő eszközöket. Sikk 
inni, sikk részegnek lenni, sikk részegen szerel-
meskedni… másként nem megy?  
A hazai kereskedelmi láncokban olcsón beszerezhető a pia. Mielőtt elmennének a discoba, bevásárolnak, majd a kör-
nyező parkokban, utcákon „beszlopálják” az indítót, ahogy ők nevezik. Kellő hangulatban érkeznek az ütem világába. Ez 
az energia bátorságot, keménységet, kivagyiságot engedélyez számukra! Nemcsak a fiúknál, a lányoknál is megfigyel-
hetők ezek az anomáliák. Egyesek azért isznak, nehogy már lenézzék a társaik. Egy csapat vagyunk, szól a zenei szlo-
gen! A gátlások, elillanása kiengedi a palackból az emocionális tartalom, - ide akarok tartozni részét.  
Mindenki tudja, a cigaretta, az alkohol, a kávé óriási bevételeket eredményez a büdzsének. Ellenben, a családi kasszát 
lemeríti, amit az állam időnként szociális segélyekkel próbálná egyensúlyban tartani! A rendszeres alkoholfogyasztás 
miatt több fiatal szorul orvosi segítségre. Számuk egyre csak növekszik. A szinglinők körében s divattá vált a hosszú 
hétvége alkohol mámorban! Az egy éjszakás kalandokra már nem is emlékszenek… A stresszre hivatkozók csapata – 
vö Mónika show -  erősíti az alkoholfogyasztók társadalmát. Ebben a küzdelemben a nemek harcát a 30 - 45 év közötti 
nők nyerték. Lassan jobban bírják a lilaköd kialakulását, elvonulását. Szinte versenyt isznak az alkalmi ismerőseikkel! 
Borban vigad a magyar! Az alkoholfüggőség s az ebből kialakuló betegség miatt – 1 millió ember - 185 ezer ember kerül 
évente sérülés miatt korházba, ami az államnak majdnem kettő milliárd forintjába kerül! A májbetegségben elhunytak 
száma is jelentős Magyarországon. Az orvosi kezelések költsége több milliárdba kerül az államnak. Az ittasan elkövetett 
bűncselekményekről már nem is beszélve. A fiatal bűnözők egyharmada hetente többször a pohár fenekét tanulmá-
nyozza. Az erőszakos bűncselekmények elkövetése a 18 - 24 éves korosztály köreiből kerülhet ki. A családon belüli erő-
szakért a munkanélküliség, de főleg az ivászat tehető felelőssé.                                                                              
                                                                                                                                                                                       
                                                                                           



 

 Magazinunk elindított egy riport sorozatot, melyben a régió fogyasztóvédelmével foglalkozó szakem-
bereket, civilszervezeteket, a Nemzetgazdasági Minisztérium Fogyasztóvédelmi Főosztálya, valamint 
a társszervek vezetőitől, pl., az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) elnök asszonyától- Dietz 
Gusztávné dr. - szeretne tájékoztatást kapni a tudatos fogyasztók helyzetéről. Az átfogó szemle nem 
kizárólag száraz törvényismertetésről szól... 
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- Miképp érvényesül a civil fogyasztóvédelmi akarat a termékek minőség – ár- kínálat - kereslet viszonyá-
ban. 
Elsősorban a piaci folyamatokon keresztül, mert a fogyasztó - még ha rosszul is - maga dönt. Döntéseit le-
het tájékoztatással, összehasonlító tesztekkel ( mint pl.: a Kosár Magazin), a média eszközeivel befolyásol-
ni, de helyette dönteni nem lehet. 
 - A hazai Élelmiszer - Biztonsági rendszer változása mennyiben befolyásolhatja az EU  
termelők jelenlétét a piacainkon? 
Őszintén szólva nem hiszem, hogy mindaddig jelentősen befolyásolhatná,amíg nem lesznek a hazai termé-
kek árban is versenyképesek, vagy nem alakulnak ki olyan jövedelmi viszonyok, amelyek kevésbé teszik 
árérzékennyé a magyar fogyasztókat. 
 - Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek milyen társadalmi kapcsolatai vannak a Dél- 
alföldi fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel! A Tisza - menti Regionális Kulturális  
Fogyasztóvédelmi Egyesületünk, majdnem félmillió fogyasztót képvisel a régióban! Mi erről a  
véleménye? 
A meggyőződésem szerint a civil fogyasztóvédelmi szervezetek összefogása az egyik legfontosabb feltéte-
le a civilek hatékonyabb fellépésének. Ebben nem  mindenki ért velem maradéktalanul egyet, a közös torta 
több részre osztásából származó hátrányok miatt. A dél-alföldi fogyasztóvédelmi szervezetek működési 
területén megtalálhatók az OFE területi szervezetei is, és ismereteim szerint jó kapcsolatot alakítanak ki a 
helyi problémák megoldásában más helyi szervezetekkel. Óvakodnék attól, hogy egy szervezetet, amely-
nek a munkáját nem ismerem minősítsek, az pedig, hogy hány fogyasztót képvisel; gondolom mindenkit, 
akinek érdekében fellép, csakúgy mint az OFE.  
- Azt suttogják. A fogyasztóvédelem át alakul– előnyére– megkeményedik. Erősödni látszik a civil társadal-
mi szerveztek s a fogyasztók érdekeinek védelme. Mi erről a véleménye? 
Az utóbbi egy-két évben számos olyan szabályozás s ennek nyomán különböző intézkedések kerültek ki-
alakításra, melyeknek elhatározott célja a fogyasztóvédelem erősítése volt. A változások egy része a ható-
ságok fellépését javította (pl. tisztességtelen piaci magatartással szembeni intézkedések) más része a leg-
érzékenyebb területeken (pl., a pénzügyi szolgáltatások körében) igyekezett fékezni a fogyasztókat hátrá-
nyosan érintő egyoldalú intézkedéseket, visszaéléseket. A civil fogyasztóvédelem tekintetében pedig a 
most véget érő TÁMOP pályázatok nyitották ki a fogyasztók érdekérvényesítő képessége, javítási lehetősé-
geit mind a fogyasztókapcsolati irodák tanácsadóinak felkészítése, mind a fogyasztói tudatosság fejleszté-
se érdekében.  Amiről ma a fogyasztóvédelem jövője tekintetében olvasni/hallani lehet az arra utal, egy fe-
lől a fogyasztók fokozottabb védelme érdekében további intézkedések várhatók, más felől a fogyasztóvé-
delmi ismeretek oktatásának új célcsoportja a forgalmazók s a szolgáltatók lesznek, mert ismereteik bővíté-
se alkalmas arra, hogy a fogyasztói viták kialakulását megelőzze vagy csökkentse.  
- Miben, s hogyan változik a fogyasztóvédelmi struktúra, ami meghatározóvá teheti az ország gazdasági 
fejlődését a jövőben? 
A konzultáció szintjén sem vonták be - sajnos - az OFT- t  az új elképzelések kialakításában, ezért arról, 
hogy a változó fogyasztóvédelmi struktúra s annak összetevői mennyire érinthetik meghatározóan az or-
szág gazdasági fejlődését, nincsenek megbízható ismereteim. Ami az eddigi intézkedésekből számomra 
pozitív kicsengésű az, hogy a fogyasztóvédelem irányítása visszakerül természetes közegébe a gazdaság 
irányításához, hogy az állandó fogyasztóvédelmi parlamenti bizottság révén nagyobb figyelem irányulhat a 
fogyasztóvédelmi politika alakítására, hogy a három legfontosabb állami szereplő a -Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság, a PSZÁF s a GVH – összefogása, összehangolt fellépése jelentősen jogvédelmet biztosít-
hat a fogyasztok nagyobb csoportjainak.  
- Centralizált fogyasztóvédelemről lehet hallani.! Ettől a régiók szerep, valamint a Békéltető Testülete és a 
társadalmi szervezetek megerősödése várható?  
Nem egyértelmű számomra, hogy mit jelent a centralizált fogyasztóvédelem.   
                                                                                                                                    Folytatás a 4. oldalon   

                                                               Közélet– Riport 
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                                                Közélet  
Már csak azért sem, mert a szeplőknek két olyan csoportja is van, akiknek magtartása hatékonyan aligha 

centralizálható: a fogyasztóké és a civilszervezetekért. A hatósági intézkedések összefogásával, a szakérte-

lem, szervezettség, és a szabályozottság koncentrálásával egyetértek.  

Felfogásom szerint az úgynevezett mindennapi fogyasztóvédelem akkor hatékony ha minél inkább polgár 

közeli. A fogyasztók falvakban, városokban laknak, ott vásárolnak, vagy vesznek igénybe szolgáltatás, s ért-

hető módon a lakóhelyükön vagy ahhoz közel szeretnének hozzájutni az érdekeik képviseletéhez, tájékozta-

tási, vitarendezési igényei érvényesítéséhez.                             

                                                                                                                   Köszönöm az interjút!              -oil- 

Magazinunk a válaszadás lehetőségét a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) Főigazgatójának, Pintér 

István úrnak adta át.   

                                                      DIABÉTES, VAGY AMIT AKARTOK... 
Olvasóink kérésének eleget téve elindítunk egy riport sorozatot, amely a cukorbetegséggel, annak 

tüneteivel, kialakulásával foglakozik. E sorozatban több orvost, szakápolót, és sorstársakat fogunk 

megszólaltatni.   

A cukorbetegség egyre nagyobb terüle- teken szedi áldozatait nemcsak Magyar-

országon, hanem a világ minden részé- ről. E rémálom felett sincs „uralma” a vi-

lág kiváló professzorainak, belgyógyá- szainak? Mióta küszködik, birkózik a gló-

busz orvos társadalma e betegséggel, amely csonkítja – fogyasztja a föld lakos-

ságát! Nagy az étvágya, szinte kielégít- hetetlen! A cukorbetegség a szerveze-

tünk legnagyobb, s folyamatos ellensé- ge! Próbára teszi akaratunkat, kitartásun-

kat, idegrendszerünket. stb.! Többen hiszünk abban, hogy sok mozgással, fizi-

kai terheléssel – nem csak diétával -  kordában tartható a tizenkét fejű sárkány. 

Ezt a népi megfigyelést megerősíthetem, mivel lassan 17 éve aláz ez az alattomos betegség.          

                                                       Mennyi ideig élhetünk, mi emberek?       
JUAN PONCE de LEON egy olyan forrást keresett, amelyben az örök ifjúság vize csörgedezett!  

JUAN PONCE DE LEON spanyol felfedező 1513. Március 3 – n figyelemre, méltó felfedezőútra indult. Abban a 
reményben szállt hajóra PUERTO RICÓ – ban, hogy majd a BIMINI – szigeteken köt ki. A legenda szerint egy 
varázserejű forrást keresett.  
Az örök ifjúság forrását. Ám ott ért partot, ahol ma FLORIDA állam (USA) van. A nem létező forrást természetesen soha 
nem találta meg. Jelenleg a legtöbb ember nem él hosszabb ideig 7O – 8O évnél. A GUINNESS rekordok könyve 2OO2 
szerint az eddigi legidősebb ember életkora 122 év és 164 nap volt, noha a bibliában olyanokról is olvashatunk, akik 
ennél jóval tovább éltek. (1 Mózes 5: 3 – 32)  
Ugyanakkor JONH HARRIS kijelentette: „ A legújabb kutatások már bepillantást nyújtanak egy olyan világba, amelyben 
elképzelhető, hogy az öregedés – és a halál – nem lesz többé az élet velejárója. Számos XXI. Századi kutató beszél 
olyan dolgokról, mint „tényleges halhatatlanság” , „ a sejtekben rejlő képesség, hogy egy örökkévalóságon átsokszoro-
zódjanak”, hogy „ 2O99 – re korlátlan lesz az emberek élettartalma”, és így tovább. MARK BENECKE ezt írta: „Szinte az 
egész szervezett többször is megújul egy életidő alatt… Körülbelül hét év elteltével e szó legszorosabb értelmében új 
emberré válunk. „Ez azonban nem folytatódik a végtelenségig, mert a sejtek egy előre meghatározott osztódása után 
nem szaporodnak tovább. Ám ha ez nem lenne így, MARK BENCKE szerint „az emberi szervezet nagyon sokáig, akár 
egy örökkévalóságon átregenerálni tudná önmagát” (THE DREAM OF ETERNAL LIFE)  Vagy gondoljunk az emberi agy 
elképesztő kapacitására, mely sokkal nagyobb annál, mint amennyit kihasználunk viszonylag rövid életünk során. Egy 
enciklopédia azt írja, hogy az emberi agyban „jóval nagyobb lehetőségek rejlenek, mint amennyit ki lehet aknázni egy 
életidő alatt”(ENCYCLOPÉDIA BRITANNIKA, 1976 – OS kiadás, 12. Kötet, 998. Oldal).  
DAVID a. SOUSA könyve pedig kijelenti, hogy „ az agy gyakorlatilag végtelen információ elraktározására képes” ( HOW 
THE BRAIN LEARNS, 2. Kiadás, 78. Oldal, COPYRIGHT 2OO1). Miért nem tudják a kutatók élettan okokra visszave-
zetni a halált? És miért ilyen hatalmas az emberi agy befogadóképessége? Lehetséges, hogy úgy lettünk megtervezve, 
hogy egy örökkévalóságon át képesek legyünk új ismeretek befogadására?  Miért fogalmazódik meg bennünk az örök 
élet gondolata...  
Néhányan úgy érzik unalmas, lenne örökké élni! Arra hivatkoznak, hogy sok nyugdíjasnak milyen egyhangú az élete: 
nincsenek elfoglaltságaik, ezért folyton a tévé előtt ülnek. ROBERT JASTROW csillagász véleménye az, hogy „Áldás 
lenne azoknak, akiknek kutakodó elméjük van, akik csillapíthatatlanul szomjazzák a tudást. Az a gondolat, hogy egy 

örökkévalóságon átszívhatnák magukba az ismereteket, nagy megnyugvást jelentene nekik. Azoknak viszont, akik úgy 
gondolják, hogy már mindent megismertek, amit meg lehetett, és nem nyitottak az új dolgokra, az örök élet kilátása egy 
rettegett átok lenne. Nem tudnák mivel kitölteni az idejüket”.   

 


