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Cunami évenként, avagy emberi sorsok... 
Mindenütt holtestek hevertek, nem tudott rájönni, hogy hol lehetett a házuk. – mondta egy Sri Lan-
ka - i férfi, miután a faluját 2OO4 decemberében elpusztította egy cunami. A természeti katasztró-
fákat sokan Isten büntetésének tekintik. PL egy pusztító hurrikánt istencsapásnak nevezett egy 
rovatvezető. Sri Lankán a harcos buddhisták a keresztényeket vádolták a cunamiért, a hinduk sze-
rint Siva isten haragja volt Az Egyesült Államokban a vallási vezetők a Katrina hurrikánt úgy jelle-
mezték „mint Isten haragja a bűnös városok felett”. 

Az emberek rájöttek már, hogy a föld mely részein na-
gyobb az esély a súlyos föld- rengésekre, valamint a szél-
sőséges éghajlat kialakulá- sára. Néhány országban ez 
az ismeret segített abban, hogy életeket mentsenek 
meg. - egyrészt az emberek oktatásával, másrészt jobb 
építési módszerek, és figyel- meztető rendszerek alkalma-
zásával! Ettől független a ter- mészeti katasztrófák száma 
évente nő. Hogy a katasztró- fa milyen súlyos azt nem 
mindig a természeti erők nagyságától függ. Gyakran a 
terület népsűrűsége a meg- határozó! A világbank véle-
ménye alapján a lakosság egynegyede él olyan terüle-
ten, ahol nagy a veszélye an- nak, hogy sokan meghalhat-
nak a katasztrófák miatt. To- vábbá súlyosbítja a helyze-
tet a gyorsuló városiasodás, az erdőirtás, valamint a talaj 
lebetonozása, ami normális esetben magába szívná a 
keletkező víztöbbletet. Külö- nösen ez utóbbi kettő miatt 
alakulhatnak ki a gyilkos sár- lavinák, és az elképesztő 
áradások. Sajnos az emberi tényező tekintélyes szerepet 
játszik abban, hogy egy föld- rengésből nagy kiterjedésű 
természeti katasztrófa legyen. A felszabaduló energia rezgéshulláma önmagában nem halálos, ám 
az épületek összeomlása igen. Egy Dél amerikai országban az elmúlt 4OO év alatt a földrengések 
többször lerombolták a fővárost. New Orleans alacsony fekvése az árvizek, kialakulásának ked-
vez. 2OO5- ben a Katrina hurrikán lecsapott. Hasonló közöny mutatkozik az átfogó felmelegedés-
sel szemben is. Nem veszik figyelembe az emberek, hogy az időjárással összefüggő természeti 
katasztrófák erőssége a tengerszint – emelkedésével is együtt jár. Ebből az következik, hogy a po-
litikai, a társadalmi és a gazdasági tényezőket fokozottabban, muszáj lenne figyelembe venni! Pl. a 
New York- i katasztrófavédelmi hivatal azt ajánlja, hogy a háztartások készüljenek fel egy esetle-
ges kilakoltatásra, s ezért állítsanak össze egy túlélő csomagot! –  A fontos iratokat fénymásolják 
és tegyék be egy vízhatlan tartóba, pótkulcs az autóhoz, hitelkártyák, bankkártyák, palackozott 
víz, tartós élelmiszer, gyermekápolási cikkek, elemlámpák, rádió, gyógyszerek, elsősegélydoboz, 
kényelmes lábbeli, vízhatlanöltözet, térkép…stb. Érdemes megfontolni az ajánlatukat. 
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Fogyasztóvédelem 
 

Gondolatok a Dél- alföldi fogyasztóvédelmi migrációról! 
A fogyasztóvédelem szilárd közösségben mindig értékalapú. A keretéhez tartozó családokat az tartja össze, hogy azonos 
vagy kompatibilis értékekért hajlandók közös erőfeszítéseket tenni, áldozatokat hozni. Ez az értékrend alapjában megha-
tározza a vásárlók identitását. A fogyasztóvédelemben is vannak nemzeti identitás érzelmű vásárlók, mint regionális, 
mind lokális rétegek is. A „felső” rétegekben elő vásárlók beékelődnek a nemzeti s a civilizációs rétegek közé, amit kul-
turális transzfernek nevezünk! A kulturális transzfer hozzájárul a fogyasztóvédelemi törvény előmeneteléhez, ha az in-
tegráció alapját képezi, s közben a modernizáció eszközévé válhat. A technológiai transzfer, eszköz lehet a tudatos fo-
gyasztó céljainak megvalósításában. A magas fokú fogyasztóvédelmi ismeretekkel rendelkező vásárló képes migrációt 
létrehozni anyagi, kulturális - gazdasági szempontból is. Kormányunk kiemelten törekszik a társadalmi fogyasztóvédel-
mi szerkezet (ek) uniformalizálására, másrészt, a fogyasztóvédelmi törvény megalkotása egy új színes világot, tudást 
nyit meg az EU kék egén, érvényesítve, a magyar s a helyi szokásokat. A fogyasztói nemzettudat – régiónként - tartó-
sabb, mint ahogy a politikai elit gondolta. A színes vásárlói értékrend identitásjellemzői szerették volna, ha a törvények 
a rendszerváltás után, a népszámlálást követően a felszínre kerülnek! A nemzeti fogyasztóvédelmi identitás folyamato-
san ki dugja a fejét a zajos felszín alól, mint releváns gazdaságformáló tényező. Sajnos országunk nagy gondja a népes-
ség fogyása! A regionális fejlettség igencsak egyenetlen, valamint a lakosság többsége a „fejletlen” vidéken él, ahol a 
munkaerőhiány, a munkanélküliség, a belső családi migráció nem töltheti be a régiók kiemelkedően fontos szerepét.  
A fogyasztóvédelem modernizációja akkor lehet fájdalommentes, ha nem kell érte menni, migrációs távolságot leküzde-
ni! A legnagyobb kihívás? - mikor a család kiszakad - falu - a hagyományos kereskedelem vonzáskörzetből.  
  

A vásárlók értesítették Fogyasztóvédelmi Egyesületünket, hogy a Németországból érkező bébiételekben üvegdarabok 

találhatók! Ezt az információt a vidéki rokonaik közölték a családokkal. Kértük a bejelentőket, e tényt rögvest jelezzék a 
szakhatóságok felé, aminek megadtuk az elérhetőségeiket.  
Más. A Viktória Optika Kft Kistelek Kossuth u. 20/a vezetője – Szél Viktória - levelet írt fogyasztóvédelmi egyesüle-
tünknek, amelyben tájékoztat, hogy az üzlet részére titánkeretet rendelt. Idézet a levélből „Elméletileg ez az anyag sem-
milyen irritációt nem okozhat, mégis problémák adódtak. A vevőt kárpótoltam, kicseréltem a szemüvegkeretét másikra”. 
Magánemberként arra kért, hogy az Ő költségére vizsgáltassuk be a keret anyagának összetételét, s tájékoztassuk az 
eredményről őt és az olvasóinkat. Ez nem semmi! Más. Folytattuk a Dél- alföldi régió piacainak (lokális—nagybani) 
„ellenőrzését”, az őstermelők nyugtaadási kötelezettségét! Számtalan fogyasztó jelezte, hogy a Sándorfalva piacán az 
„őstermelők” nyugtát nem adnak! Csongrád jogerősen beszüntetett piacán továbbra is értékesítenek! Dinnyéket, ká-
posztát lékelik, vágják szeletelik! Egyes „őstermelők” több asztalra pakolnak, ezzel is megakadályozva a kiskertekben 
termelt zöldségek-gyümölcsök eladását! Nyugtaadási kötelezettség... Adózás…? Nyíltan, agresszívan szembeszállnak a 
piac törvényes működési szabályait betartani akarókkal - felügyelőikkel - szemben!  
A 2008.évi XLVII. törvény a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat alkalmazásáról, betartatásáról szólna! A fogyasztó a 
bejelentése mellett beírhat a panaszkönyvbe s jegyzőkönyvet vetethet fel! - amire 30 napon belül érdemben reagálni 
kell...  Továbbá, ilyen esetekben a panaszt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is jelezni kell, ha a jogsértés na-
gyobb fogyasztói kört érint.                           

Hogyan csökkenthető a fogyasztóvédelmi jogsértések elleni stressz!  

1, Mindennap add meg a testednek a pihenést, amire szüksége van! 2, Legyenek ésszerűek az étkezési szokásaid. Ne 
egyél túl sokat!  

3, Végezz rendszeres és megfelelő testmozgást; - próbáld ki a napi kerékpározást.  

4, Ha valami aggaszt, vagy bánt, beszélj róla egy közeli barátodnak. 5, Töltsd több időt a családoddal.  

6, Oszt meg a családod tagjaival a házimunkádat.  

7, Tartsd tiszteletben a saját fizikai s érzelmi korlátaidat. 8, Reális célokat tűzz ki magad elé, ne légy maximalista!  

9, Légy állandóan rendezett. Állíts fel egy kiegyensúlyozott, ésszerű időtervet.  

10, Szakíts némi időt magadra.                                                 
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R ip o r t               A nőiesség jelképe a rózsa... 

A rózsa évszázadok óta magával ragadja az ember képzeletét. 
Költőket, írókat, művészeket gyakran megihleti a kéjkapujának fel-
ismerése, a rózsa szirmainak elhelyezkedése! Shakespeare is ma-
gasztalta a Rómeó és Júlia című drámájának híres vers sorában: 
„MI rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, éppoly illatos”.  
A rózsának köszönhetően új barátságok alakulnak s erősödnek meg, 
feszült kapcsolatok helyreállnak, s a sok beteg a rózsa látványától lelki-
erőre kap! Mindezek mellett a rózsának kiemelkedő gazdasági értéke 
van. Sok országban, ahol az éghajlati viszonyok kedveznek a virágter-
mesztésnek, a rózsa az egyik devizaforrásuk. A legtöbb ember virágüz-
letben vagy szupermarketben vásárolja a rózsát, a szenvedélyek - ér-

zelmek királynőjét. Ezeket a virágokat kereskedelmi céllal hatalmas kertészetekben termesztik. Sok-
kal több odafigyelést igényel, mint azok a rózsák, melyek az ember saját kertjében pompázik. Az 
eladásra szánt erotikát gondosan kialakított, fóliaborítású melegházak miatt könnyen felismerhetők 
a kereskedelmi céllal létrehozott rózsakertészetekben! A frissen beoltott rózsák sokkal érzékenyeb-
bek, s védeni kell őket az időjárás viszontagságaitól. A nagyobb esőzés, szél, vagy közvetlen sugár-
zás több kárt okozhat bennük. Lelkileg megtörik a nőiesség eszményképe? Az állandó hőmérséklet 
fenntartásához szükséges, hogy a hűvös levegő könnyen beáramoljon a melegházba, s a melegebb 
levegő pedig távozzon. A melegházakban a fiatal virágok sorokba vannak ültetve, növekedésük kü-
lönböző szakaszainak megfelelően.  
Hogyan jutnak tápanyaghoz a növények? Nem szokványos talajba ültetik őket! Szívesen hasz-
nálnak a termelők olyan kőzetet, amely mentes a talajban eredő betegségektől. A növényeket cse-
pegtető eljárással öntözik. Vékony műanyag csöveket vezetnek a virágágyhoz, hogy jól szabályo-
zott mennyiségben lássák el vízzel, tápanyaggal. A szakszerű gondozás ellenére a rózsákat szá-
mos betegség megfertőzheti. A legtöbb bajért, a gombák a felellősek, közülük is a rózsalisztharmat 
s a botritiszes betegséget okozó gombák, melyek a növények szárait s leveleit támadják meg. Lét-
fontosságú, hogy a virágot reggel, vagy késő délután vágják, mikor a páratartalom magas, ezért las-
sabban hervad. A leszedett virágokat hűtőkamrába viszik előhűteni. Ezzel azt biztosítják, hogy a ró-
zsák hosszabb ideig maradjanak frissek. A virágokra egy következő fontos folyamat vár, az osztá-
lyozás. Különválogatják őket színük, méretük szerint. A csomagolást a vásárlók igényeinek megfele-
lően végzik. Végül a virágok készen állnak az eladásra. 

A rózsa hosszú utat tett meg idáig, ám úgy tűnik, hogy ez az út még nem ért véget - mondja 
Pista bácsi a kertészmérnök barátom. A nemesítés, a termesztés számos új eljárása lett összesítve 
ebben az iparágban. Nem sok olyan virág van, mely annyi szín árnyalatot tud produkálni, mint a ró-
zsa! - Neked melyik szín imponál leginkább? - kérdez az öreg barátom, fehér, sárga, rózsaszín, bí-
borvörös, vagy gesztenyebarna? De már válaszol is a feltett kérdésre. Ezek legtöbbje különféle ke-
resztezési eljárások eredménye. Például, tudtad azt, hogy bár az emberek beszélnek a „vörös” ró-
zsákról”, pedig vörös színűek eredetileg nem is léteztek a rózsák családjában! Ebből a növénycsa-
ládból hiányzik a vörös pigmenthez szükséges gén! A halványpiros szín193O táján egy génmutáció 
során jött létre, mely végül a mai rózsák élénkvörös színéhez vezetett el.  

Egy szín hosszú ideig hiányzott a rózsák összes változatából, a kék! A rózsák családjában ter-
mészetesen nincs meg ez a gén, a delfinidin, amelyik kék színt hozna létre. Ám egy ausztrál s egy 
japán cég többéves közös kutatómunkát végzett, s 2OO4-ben géntechnológiával létrehozták a „kék” 
rózsát! Egy még kékebb árnyalat létrehozásához azonban tovább kell kísérletezni. Pista bátyám na-
gyot szusszant, majd büszkén nézett rám. A szeme invitált,.– na, kérdezel még– s hátba veregetett, 
belékarolt, és a kertészetének szegletében ittunk egy pohár bort....                            
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                                    DIABÉTES, VAGY AMIT AKARTOK... 
Olvasóink kérésének eleget téve elindítunk egy riport sorozatot, amely a cukorbe-

tegséggel, annak tüneteivel, kialakulásával foglakozik. E sorozatban több orvost, 

szakápolót, és sorstársakat fogunk megszólaltatni.  

A cukorbetegség egyre nagyobb területeken szedi áldozatait nemcsak Magyarorszá-

gon, hanem a világ minden részéről. E rémálom felett sincs „uralma” a világ kiváló pro-
fesszorainak, belgyógyászainak? Mióta küszködik, birkózik a glóbusz orvos társadalma e 
betegséggel, amely csonkítja – fogyasztja a föld lakosságát! Nagy az étvágya, szinte ki-
elégíthetetlen! A cukorbetegség a szervezetünk legnagyobb, s folyamatos ellensége! 

Próbára teszi akaratunkat, kitartásunkat, idegrendszerünket. stb.! Többen hiszünk abban, hogy sok mozgás-
sal, fizikai terheléssel – nem csak diétával -  kordában tartható a tizenhét fejű sárkány. E népi megfigyelést 
megerősíthetem, mert 17 éve aláz ez a sunyi betegség!   

                                   

                                       A politikus is lehet beteg! 
A politikusok betegségeit igencsak elhallgatják. Az egészségügyi gondjaikról csak és kizáró-
lag a közvetlen munkatársaik tudhatnak. Az orvost teljes titoktartásra kötelezik! Ilyen esetek-
ben az államfőket, elnököket „szabadságolták”. Ezek az idők már elmúltak! A népnek joga 
van tudni, hogy az elnöke, vezetője, beteg—e! 

Nézzünk néhány példát a világ elsőszámú vezetőinek betegségtüneteiből. 

  

- Gyurcsány Ferenc Magyarország volt miniszterelnöke. 

A bőrráktól való rettegéséről, felépüléséről, nyíltan, őszintén beszélt a médiában. Keményen érvelt, 
hogy ezt a kort le lehet küzdeni, csak időben kell orvoshoz fordulni. Számot vetett az életével, felké-
szült a legrosszabbra, ám a sors nem engedte el a kezét… 

 - Antall József Magyarország volt miniszterelnöke. 

Emelt fővel viselte a daganatos betegségét. A korházi kezelése alatt is interjúkat adott.  

 - Kádár János MSZMP első titkára.  

Súlyos emlékezet kiesései voltak. A közvetlen munkatársai hírzárlatot rendeltek el a betegségéről.          

 - LEONYID BREZSNYEV szovjet államfő. 
Nem arról volt híres, hogy sziporkázó elme. Alig bírt beszélni. Az előre megírt szövegeit sem tudta 
felolvasni. Később egy értelmes mondat, annyi nem hagyta el a száját. 
 - NICOLAE CEAUCESCU román diktátor. 
Súlyos cukorbetegségben szenvedett. A betegségéről nem lehetett beszélni, az orvosait terrorban 
tartotta. 
 - Adolf Hitler náci vezető.  
Csokoládéfüggő volt!! Élénkítőkön és nyugtatókon élt egyszerre, egyszóval „kábítószerezett”. Düh-
rohamot kapott, ha nem ehetett naponta egy kg csokoládét 
 - JOSZIP Sztálin szovjet diktátor. 
Komoly agyvérzéssel hozta meg döntéseit nap, mint nap. A háborodott elme sok ember életét köve-
telte. Az orvosai nem mertek beszélni a betegségéről. 
 - RONALD REAGEN USA volt elnöke. 
Alzheimer - korban szenvedett.          
 - BILL Clinton USA volt elnök. 
Nem titkolta el a szívműtétét. Kiállt, s tájékoztatta az amerikai népet, a választóit a betegségéről. 
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Koreaiak szemében a ruhák nem pusztán a 
test eltakarását szolgálják, példa erre a 
hanboknak nevezett népviselet, ami egy bole-
róra emlékeztető rövid blúzból s egy hozzá 
képest jóval hosszabb szoknyából áll. Előfor-
dulhat, hogy négyszer olyan hosszú, mint a 
blúz, s ezért még egy alacsonyabb termetű nő 
is magasabbnak látszik benne!  
A viseletnek finom s egyszerű szabása van.  
A blúz ujjai kitárt szár-
nyakhoz hasonlítanak. 
Közvetlenül a mellkas 
alatt kezdődő szoknya pe-
dig egyre szélesedik, s 
könnyedén hullik alá egé-
szen a padlóig. A mellkas 
hangsúlyozására egy kü-
lönleges masni ékeskedik 
a behúzás alatt, két szára, 
a blúz elején a csomótól 
majdnem a bokáig ér. 
Ezen kívül a mandzsettá-
ját, nyakkivágását, szok-
nyáját gyönyörű geometri-
kus virágos hímzés díszíti. 
Az egyedülálló arányai, 
szabása, színei együtte-
sen varázsolják e ruhát 
igazán elegánssá! Szép-
ségét a gyakorlatias volta 
is növeli! Általában termé-
szetes szállakból készül, 
ezért egész évben kelle-
mes hord ni.(pl., a hó csa-
lán s a kender rostjai) 
Nyáron hűsítő élmény a 
testnek! Más természetes anyagokból készültek, 
megtartják a test hőjét, így kiválóan alkalmasak 
téli viseletként is. Nem annyira a divatot, mint a 
célszerűségét tartják szem előtt, amikor ezen a 
vidéken évszázadokkal ezelőtt többnyire lóháton 
közlekedtek az emberek.  
A CULTURE I című folyóirat ezt írja „Ezt a ruha-
darabot a hűvösebb éghajlatra tervezték, vala-
mint arra, hogy lehessen benne vadászni és a 
nomád élet tevékenységeit, folytatni” Ezért van 
az, hogy a koreai lovasok nem hordtak olyan ru-
hát, amelyek akadályozták volna őket a mozgás- 
 

 
ban. Akik napjainkban szívesen viselnek hanbo - 
kot, hálásaknak kell lenniük az elődeiknek, mivel 
ilyen kényelmes viseletet hagytak rájuk.  
A kultusz másik érdekessége, az ősrégi hagyo-
mányoknak megfelelően a ruha színeinek szim-
bolikus jelentésük van. A múltban az uralkodó 
osztály tagjai gyakran színes hanbokot hordtak, 
míg a földművesek túlnyomórészt fehérbe öltöz-
tek!  Egy hajadonnőt arról lehetett felismerni, 

hogy sárga és piros színű 
ruhát viselt! Házasságkö-
tés után a ruhája színe 
mutatta, hogy a férje mi-
lyen társadalmi osztályhoz 
tartozott. Napjainkban az 
esküvőn a mennyasszony 
édesanyja rózsaszín, míg 
a vőlegényé kékbe öltözik. 
Így nem nehéz felismerni 
őket! A koreai haburút 
(1950-1953) követően mo-
dernizáció ment végbe az 
országban. Így történt 
hogy az 1970 –.s évekre 
kiment a divatból. Helyet-
te, nyugati stílusú ruhákat 
kezdtek viselni a nők. Te-
hát az egykor mindennapi 
öltözéknek számított ruha-
darab bekerült a szek-
rénybe, s csak esküvők, 
ünnepnapok, valamint 
más különleges alkalmak-
kor vették elő.  
Az utóbbi időben azonban 
újra felkapottá vált a kore-

ai népviselet. 1996 – n például e népviselet pro-
pagálására minden hónap első szombatját „a 
hanbok napjának, kiáltották ki! A varrónők új mo-
delleket terveztek, különösen olyanokat, amelyek 
meghódították a fiatalok szívét!  
A fiatalság jó érzéssel tér vissza ehhez a hagyo-
mányos öltözékhez, hisz a modern hanboknak 
óriási sikere van a világon! Korunkban, mikor a 
legutolsó divatirányzatok többsége az érzékisé-
get hangsúlyozza, e ruhadarab szép példája an-
nak, hogyan lehet gyönyörűséges s szerénysé-
get tükröző is egyben.  

Koreai népviselet, a hanbok eredete... 
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Fogfájás a kínzó fájdalom, a foghúzás kezdete! 
Egy középkori város piacterén egy pompás ruhába öltözött sarlatán azzal kérkedik, hogy fájdalom nélkül tud 

fogat húzni! A cinkosa  miközben előrelép, úgy tesz, mintha vonakodna. A sarlatán pedig eljátszza, hogy kihúz 

egy fogat s magasba emel egy véres zápfogat. A fogfájástól szenvedőket csakhamar ráveszik váljanak meg a pén-

züktől s a fogaiktól. Nehogy a többieket elriasszák, dobok  s trombiták hangja nyomja el a kiáltozásokat. Lehet, 

hogy napokon belül súlyos vérmérgezés lép fel az áldozatoknál, ám addig a sarlatán már messze jár! 
 

Napjainkban a fogorvosok kezelni tudják a fogfájást s gyakran meg tudják előzni a fogak elvesztését. Ennek ellenére 
sokan félnek felkeresni a szakorvosokat. Azt tartják, hogy az egyszerű nátha után a fogszuvasodás az emberiség második 
legelterjedtebb betegsége! Ez nem csupán mai betegség, Salamon király költeménye feltárja– az ókori Izraelben az idő-
sekre az a kellemetlen helyzet várt, hogy egyre kevesebb fogunk marad.  
A királyi méltóságok is szenvedtek tőle.. Erzsébet Anglia királynője sem menekült meg a fogfájástól. Egy német láto-
gató felfigyelt a királynő fekete fogaira s a következőket mondta „úgy tűnik, ez egy olyan fogyatékosság, melyre hajla-
mosak az angolok, mivel túl sok cukrot fogyasztanak”. 1578 decemberében éjjel - nappal fogfájás gyötörte a királynőt. 
Orvosai azt tanácsolták húzzák ki a beteg fogat, ám a királynő nem engedte, mert valószínűleg félt az ezzel járó fájda-
lomtól. Hogy bátorítsa őt John Aylmer, London püspöke a királynő szeme láttára kihúzatta az egyik fogát, bizonyára egy 
olyat, ami szuvas volt! Akkoriban a köznépből ha valakinek ki kellett húzni a fogát borbélyhoz vagy kovácshoz ment. 
Amint egyre több embernek állt módjában  megfizetni a cukrot,(!) a fogfájás is elterjedt, ezért szükséglett képzett sze-
mélyekre akik fogat tudtak eltávolítani. Ezért  néhány orvos kezdett érdeklődni a fogászat iránt! Önmagukat kellett ké-
pezniük, mivel a hozzáértők féltve őrizték a szakmai titkot! Nem beszélve arról, hogy e tudományról nem sok könyv 
létezett. XIV. Lajos életének legnagyobb részében fogfájás gyötörte, s 1685 - ben  a bal oldalon levő összes fogát ki 
kellett húzni! Érdekességként: Néhányan azt állították, a király fogbetegsége magyarázatot ad abban az évben meghozott 
végzetes döntésére, mellyel érvénytelenítette a vallásszabadságot Franciaországban! 
A modern fogászat eredete.  
XIV, Lajos fényűző életmódjának befolyása Párizs előkelő köreire a fogorvosi hivatás megszületéséhez vezetet. Érde-
kességként: - A divatos megjelenéstől függött, hogy valaki sikeres-e a királyi udvarban és a felső körökben. Tehát, nem 
azért volt igény  a műfogakra, hogy könnyebben étkezzenek. Párizsban Pierre Fauchard volt a legkiválóbb fogorvos, aki 
a flottánál tanulta a sebészeti beavatkozásokat. Szakítva a szakmai titkok megőrzésének hagyományával 1728 – ban írt 
egy könyvet, amiben továbbadta az általa ismert módokat. Ő lehetett a fogászat atyja! Nevéhez fűződik, a betegeit nem a 
földre ültette, hanem egy különleges székbe. Öt eszközt fejlesztet ki a foghúzás technikájához! Tökéletesített egy fúrót, s 
olyan eljárást mellyel be lehetet tömni a fogban keletkező lyukakat. Rájött arra is hogyan kell betömni a gyökércsatornát 
s hogyan kell műfogat illeszteni a foggyökérhez! Az elefántcsontból kifaragott műfogsorain volt egy rugó, ami helyén 
tartotta a fogsor felső részét. Tehát, a fogászatot mint hivatást Fauchard alapozta meg! Tevékenységének még az atlanti– 
óceánon túl is volt hatása.  
George Wasington is fogfájástól szenvedett! 22 éves korától majdnem minden évben ki kellett húzni egy fogát.1789– 
ben mire az Egyesült Államok első elnöke lett, egy foga sem maradt! Az a legenda járta, az elnök fából készült műfogat 
használt. Ez nem igaz! Emberi fogakból, elefántcsontból, s ólomból készült műfogsorai voltak! A fogorvosok valószínű-
leg sírrablóktól szerezték be a fogakat! A foggal kereskedők pedig követték a hadsereget, s a csaták után kihúzták a ha-
lottak fogait. Így a műfogak gazdag embereknek váltak luxuscikké! 1850- ben elérhetővé lett az átlagemberek számára 
is, amikor feltalálták a vulkanizált gumit. Később, a műfogsorok alapjaként teljesedett ki! Az angol uraságok 
Wasingtonhoz hasonlóan szuvasodási nehézségekkel küszködtek. Az a mondás járta, a száraz humoruk onnan ered, 
hogy kerülniük kellett a hangos nevetést, nehogy kilátszódjon a műfoguk. Az emberek régen azt gondolták, a férgek 
okozzák a fogfájást. Ez a tévhit 1700 – as évekig fenn maradt. 1890-ben Willoughby Miller amerikai orvos, - a berlini 
egyetemen dolgozott - felismerte,a szuvasodás okát! Egy bizonyos baktérium fajta, ami a cukortól szaporodik s savat 
termel. A fogorvosok Coloradóban (USA) évtizedekig azon tűnődtek, miért színeződik el annyi embernek arrafelé a fo-
ga. A titok nyitja a vízkészletben lévő sok fluoriadban rejlik. A tudósok felfedezték ahol az ivóvíz nem tartalmaz elég 
fluoridot több a savas foguk az embereknek. A fogzománc egyik alkotóeleme a fluorid, melyet sok vízkészlet eleve tar-
talmaz. Ha megfelelő mennyiségű fluoridhoz jutunk, a fogszuvasodás gyakorisága nem kevesebb mint 65% - kal csök-
ken!   
Fájdalommentes fogászat! Már évszázadokkal ezelőtt használták az indiai kendert, a mandragórát, valamint a növényi 
készítményeket, mint az ópiumot. Ezek csupán tompították a fájdalmat! Képesek lesznek e fogorvosok valaha is fájda-
lommentesen gyógyítani? Igen!1772-ben Joseph Priestley angol kémikus először állította elő a dinitrogénoxidot, más 
néven kéjgázt. A szakemberek felfigyeltek annak érzéstelenítő hatására. Ám 1884-ig senki sem használta érzéstelenítő-
ként! Abban az évben december 10-én Horace Wells hartfordi (USA) fogorvos részt vett  egy előadáson, ahol az embe-
reket kéjgázzal szórakoztatták. Közben észlelte, egyikük - kéjgáz hatása alatt állt - nem érzett fájdalmat, bár felhorzsolta 
a lábszárát a kemény padba. Wells könyörületes ember volt  s nyugtalanította hogy fájdalmat okoz a betegeinek. Arra 
gondolt hogy érzéstelenítőként kéjgáz fog használni, s magán fogja kipróbálni. Másnap beült a saját műtőszékébe s belé-
legezte a kéjgázt,  mígnem elvesztette az eszméletét. Ezt követően fogorvostársa kihúzta a beteg bölcsesség fogát. Törté-
nelmi pillant volt! Végre megvalósult a fájdalommentes fogászat, ami számtalan technikai fejlődésen ment keresztül...                           



 

                         Szeged                                                   
 

A tatárok -1241- által elpusztított Csongrádi földvár szerepét az újonnan épített szegedi kirá-
lyi vár vette át… A százötven éves török megszállás alatt Szeged szinte lakatlanná vált, s erő-
sen hanyatlásnak indult a régebben bimbózó gazdaságunk, kultúránk. Ám ez nem mondható 
el a vallásról, hiszen a politika s az egyház állandó viszálya mellett csúcsosodott ki a protes-
tantizmus.  
 

A török rémuralomtól 1686 – n szabadult meg városunk!  Kossuth toborzó utjainak első állomása… Szeged 
volt! Városunk folyója a Tisza, a vizek királynője!! Éghajlata mostanában huzamosan melegszik, s itt, a leg-
hosszabb a napsütések száma! Ezért, a növényzete tartósan újjáalakult, s nagy kiterjedésű területei termőte-
rületté formálódtak. Az ez által kialakuló virágzó gyümölcs kultúrák is ezt mutatják! Továbbiakban, meghatá-
rozóvá vált a fűszerpaprika, s a gyümölcskultúrák fejlesztése, termelése. Sajnos, ezt az erőteljes fejlődést, az 
első világháborút követő Trianon kettészakítja.  
Azonban örömteli pillanat, hogy a Szegedi Egyetem 1921- n megkezdte sikeres tevékenységét. Vezető sze-
repünket a régióban a - országosan is - jól szervezett közlekedésünk, valamint a kimunkált kultúránk is meg-
határozza. A polisz közlekedési útvonalainak kialakításban leírhatatlan szerephez jutott a só s az aranyszállí-
tások útvonalának megszervezése, kialakítása. E feladat ellátását a római katonák felügyelték…! Városunk 
elismertségét, hírnevét, az egyetemünk, a paprika, a szalámi, a sport (PICK) teszi világhírűvé!! A napfény 
városa 155 ezres lélekszámmal dicsekedhet! Hűséges társa, a Tisza folyó! Elválaszthatatlanok egymástól A 
sokat át - megélt város, a szerelmetes folyója jobb partján pöffeszkedik, míg Újszeged, a baloldalon kényez-
teti önmagát… Büszkeséggel tölt el, hogy Szeged - oly jó kiejteni e szót - egyidős a magyar államalapítással!  
A jelenlegi arculatát az 1879 – s árvíz utáni újjáépítés határozta meg! Tüdejét, a folyó, a platánok, a sétá-
nyok, a parkok, a szobrok, az emberek, és a zöld övezetek erősítik, s teszik kívánatossá, érzékiessé, a turis-
ták előtt. Sétáló utcáját (korzó) a hajdani vára piacának szívéből - testéből hasították ki a XVlll. században.  
Korzója arról is híres, hogy évi rendszerességgel itt tarják a különböző országos- régiós rendezvényeket, 
fesztiválokat, mint a világhírű Szegedi Szabadtéri Fesztivált, a sör, a bor, a paprika, a nemzetközi kézműve-
sek gáláját, a gasztronómiai felvonulást… stb.! A platánok által átölelt, őrzött terület lenyűgöző épülete, a Pol-
gármesteri Hivatal, s annak tornya, ami városunk jelképévé vált! Dísztermében kétszer is ülésezett az or-
szággyűlés! Jellegzetes hídja a Sóhajok hídja, még Ferenc József tiszteletére épült 1883 –n. Nálunk több 
kiváló politikus is mondott lelkesítő beszédet, pl. Kossuth Lajos „Szegednek népe, nemzetem büszkesége” és 
Tisza Lajos. Egyetlen zsinagógánkat az Európában fellelhető zsidó templomok, közöl is, elsőként emlegetik! 
Szellemi atyja LÖW IMMÁNUEL főrabbi.   
A Dugonics téri lakóházak – régi - az árvíz előtti hangulatot idézik, szinte panaszkodnak! Egyetemünk, a tér 
mellkasából emelkedik kíváncsian a pihenni vágyó látogatók felé. Szökőkútjának zenéje pihenésre csalogat-
ja, csábítja a turistákat is. Névadója: DUGONICS ANDRÁS a magyar matematikai szaknyelv megalkotója. A 
szerelem, a szenvedély építészeti csodája a FEKETE HÁZ! Az iskolai negyed központja. A lüktető aorta, az 
Aradi vértanúk terén utolérhető. A polisz nagyhírű Hősök kapuját a déli oldalon kell keresni. Aba Novák Vil-
mos szobrászművész alkotása a háború iszonyát tárja elénk. A Dóm tér „az ezerszer áldott dómtér” közepén 
nyújtózkodik az isten felé a Fogadalmi Székesegyház, Európa egyik legszebb dómja! Talán a XX. sz. legcso-
dálatosabb egyházi építménye, amit, a szegedi polgárok fogadalomból építettek az árvíz után. A terv FOERK 
ERNŐ agyából pattant ki. E mesés építmény 1913 – 193O között épült. Szomszédságában a világhírű DÖ-
MÖTÖR - torony szerényen húzódik meg. Születése a Xl - Xlll századra tehető. Misztikus árnyékában a 
Nemzeti Emlékcsarnok mintegy 1OO szobra hívogatja a polgárokat. Közelségében alkotott Szent- Györgyi 
Albert Nobel díjas orvos, ki szegediként kapta meg kutatásaiért a magas kitüntetést 1937- n, s ötven év múl-
va Oláh György Nobel díjas kémikus is!  
A Szegedi Szabadtéri Játékok a nemzeti kultúránk zászlós hajója! A teret, - mint egy kis testvér - a szerb 
templom zárja le. Csipkeszerű képfala álomszerű rokokó ikonosztáza…Ha ROOSEVELET tér, - Juhász Gyu-
la, Tömörkényi István - akkor Közművelődési Palota! Móra Ferenc is volt igazgatója. A Stefánia sétány gon-
dolat világából magasodik ki a Szegedi Nemzeti Színház, - Vaszi Viktor karmester, Gregor József világhírű 
operaénekes - meghatározó épülete. A várkertből, Erzsébet királynő, azaz Sziszi, bájos, törékeny légies alak-
ja szembetűnik. A hűsítő lombok árnyékában szinte észrevétlen marad az egykor szépnapokat megélt vár-
maradvány a XVlll. Századból. A Kass szálló elhagyatott épületének sivárságából villan elő Dankó Pista nó-
taszerző fehér szobra…  
                                                                                                                                                            - oil- 

.  
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                Fogyasztóvédelem 

Magazinunk elindított egy riport sorozatot, melyben a régió fogyasztóvédelmével foglalkozó szakembere-

ket, civilszervezeteket, a Nemzetgazdasági Minisztérium Fogyasztóvédelmi Főosztályát, valamint a társszervek vezetői-

től, pl., Pintér István az NFH Főigazgatójától szeretne tájékoztatást kapni a tudatos fogyasztók helyzetéről.  Az átfogó 

szemle nem kizárólag száraz törvényismertetésről szól...  

- Mikor elfoglalta hivatalát, milyen célokat tűzött ki önmaga 

s a szervezet elé, illetve hogyan fognak, ezek érvényesülni? 

A legalapvetőbb célkitűzések között a mindenekelőtt egy ügyfél-

barát, ezen kívül mind a fogyasztókat, mind a kis- és középvál-

lalkozásokat segítő, támogató hatóság kialakítása szerepel, 

amely természetesen nem megy el a súlyos, a fogyasztók széles 

körét érintő jogsértések mellett. Fontos feladat, hogy a hatósági 

ellenőrzések valóban oda koncentrálódjanak, ahol a fogyasztók 

életének, egészségének, testi épségének vagy konkrét vagyoni 

érdekeinek védelme megköveteli az intenzív hatósági fellépést, 

ugyanakkor cél az is, hogy a vállalkozások ne úgy tekintsenek 

az ellenőrzésekre és a szankciókra, mint öncélú erőfitogtatásra. 

Egyértelmű tapasztalat, hogy sok esetben nem a jogsértés szán-

déka eredményezi az előírásoknak nem megfelelő működést, 

hanem az ismeretek hiánya, éppen ezért megkezdtük kialakítani 

azt a rendszert, amelynek eredményeképpen – a szakmai szer-

vezetek és érdekképviseletek segítségével – első kézből szerezhessenek ismereteket, tudást azok, akik ezek 

hiányában vétettek a törvények vagy rendeletek ellen. 

A jogalkalmazásban is új szemléletet kellett bevezetni: azokban az esetekben, ahol először fordul elő kis sú-

lyú jogsértés, ott ne legyen az első lépés a bírság, amennyiben úgy látja a hatóság, hogy a figyelmeztetéssel 

is elérhető a jogkövető magatartás, ott a pénzbeli szankció semmiképpen se legyen elsődleges eszköz. 

Fontos feladat tovább erősíteni a piac-felügyeleti tevékenységet, a veszélyes termékek kiszűrését a kereske-

delemből, de célul tűztem ki azt is, hogy ne csupán a negatív „szenzációkról” értesüljenek az állampolgárok, 

hanem tudjuk bemutatni azokat a pozitív példákat is, amelyek abban adnak eligazítást, hogy hol érdemes 

vásárolni, hol kaphatjuk meg a jogkövető magatartáson alapuló minőségi kiszolgálást, legyen szó egy hét-

köznapi bevásárlásról vagy egy szolgáltatói szerződésről. Ennek fontos eszköze lehet a jövő évben bevezet-

ni tervezett „fogyasztóbarát” embléma megjelenése. 

- Mi lesz a hatásköre az „új” NFH élén, s miben tud saját maga dönteni? 

A hatóság hatáskörét törvények és rendeletek határozzák meg, látszik ugyanakkor az is, hogy nem minden-

hol tud hatékonyan beavatkozni a szervezet, olyan területeken sem, amelyek esetében a közvetlen fellépés 

lehetősége szükséges és indokolt lenne. Az ilyen, nem vagy nem megfelelő hatékonysággal ellenőrzött terü-

letek vonatkozásában megtettük és megtesszük azokat a javaslatainkat, amelyek bővíthetik a hatóság hatás-

körét. A cél az, hogy a fogyasztókat a legközvetlenebbül érintő területeken tudjon segíteni a hatóság és ellen-

őrizhessen ott is, ahol erre eddig nem volt lehetőség.  

- Közkeletű vélemény – suttogják – hogy a hivatal gyenge pontja a nem megfelelő tájékoztatás volt! 

Mi az elképzelése a civil szervezetekkel, s lát – e lehetőséget, szakmai kapcsolatot fogyasztóvédelmi 

egyesületekkel? 

A tájékoztatás eddig is kiemelt szerepet töltött be a hatóság működésében, számos rendezvényen való rész-

vétellel, kiadványok készítésével, széles körben igyekeztek a munkatársak ellátni ezt a feladatot, látni kellett 

ugyanakkor azt, hogy az üzenetek nem mindig érnek célba.  

R ip o rt 
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Van tehát fejleszteni való feladat a tájékoztatás területén, amelyet elsőként a hatóság honlapjának informatí-

vabbá tételével kezdtünk meg, hamarosan pedig hírlevél formájában értesülhet valamennyi érdeklődő a leg-

fontosabb, a hatóság munkájával összefüggő információról, jogszabály-módosításról, ellenőrzési eredmény-

ről szolt.  

Hivatalba lépésemet követően haladéktalanul hozzáláttam felkeresni a regionális központokat és a megyei  

kirendeltségeket, melynek célja nem csupán a munkatársakkal való közvetlen találkozás volt, hanem a 

helyi szakmai és civil érdekképviseletekkel való kapcsolatfelvétel valamint az együttműködés erősítésének, 

ahol kellett kialakításának ösztönzése.  

Magam is úgy látom, hogy a tájékoztatás csak részben állami feladat, az eredményes célba juttatásban na-

gyon fontos szerepe van mind a szakmai, mind a civil, társadalmi szervezeteknek. A közös munka megkez-

dődött, a cél egy jól működő, valódi együttműködésen alapuló kapcsolatrendszer működtetése. 

Szét kell ugyanakkor választani az állami szervek és a civil egyesületek szerepét és tevékenységét, a ható-

ságnak pedig erősíteni azokat az eszközöket, amelyek a saját hatáskörébe tartozó területeken a leghatéko-

nyabb segítséget tudja nyújtani; ennek egyik első lépcsője volt a valamennyi megyében augusztus elseje 

óta működő hatósági tanácsadói irodák hálózatának a kiépítése. 

- Értékelné a hazai fogyasztóvédelem helyzetét? Az EU fogyasztóvédelmi elvárásainak hatékonysága 

nem mindig megfelelő! Mi erről a véleményt? 

A hazai fogyasztóvédelem az EU szabályozása szempontjából (is) erősnek mondható, a hazai fogyasztókat 

ugyanazok a normák óvják, mint a nyugatabbra élő európai polgárokat. Az EU-n belül széles körű együttmű-

ködés létezik a fogyasztóvédelmi hatóságok között, az NFH szerepét, munkájának hatékonyságát ugyanak-

kor növeli az a tény, hogy 2010. januárjától a hatóság égisze alatt működik majd a magyarországi Európai 

Fogyasztói Központ, amely a határon átnyúló jogviták megoldásának elősegítését tűzte és tűzi ki célul. 

Emellett az év végéig valamennyi határ menti országgal konkrét, kétoldalú együttműködési megállapodás 

aláírására kerül sor, amely közvetlen módon képes lesz előmozdítani a felmerülő problémák megoldását. 

-  Az NFH szerint szükséges- e megsokszorozni a fogyasztóvédelmi ellenőrzések hatékonyságát, pl., 

a kínai, hazai piacok ár- kereslet- kínálat- minőség versenyében, vagy nyugta- számlaadási kötele-

zettségében, valamint a vásárlók anyagi, erkölcsi érdekeinek védelmében? 

Az ellenőrzések számát elsősorban azokon a területeken kell növelni, ahol az esetleges jogszabálysértés a 

fogyasztók széles körét érinti, illetve ahol a fogyasztói érdekek közvetlenül sérülnek. Vannak területek, ahol 

a korábbi évek ellenőrzései már alapvetően rendet tettek – ilyen éppen a nyugtaadási kötelezettség teljesí-

tése -, vannak azonban olyan szegmensei a kereskedelemnek, ahol évről-évre kimagasló a kifogásolási 

arány, itt nem csupán a nagyobb hatósági szigor indokolt, hanem ahol szükséges, jogszabály-módosítást is 

kezdeményezni kell.     

                                                                                                    Köszönöm a beszélgetést .                  - oil - 
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