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Téli esték 
Szépanyáink életmódja a helyi bolthoz igazodott. Nyáron korán keltek, mivel hajnalban illő volt nyi-
táskor megjelenni a bolt ajtóban. Összegyűjteni a friss pletykákat, kosárba tenni a péksüteményt, 
kenyeret, felvágottat, vajat. Ha netalán tőkehúst is árultak a boltban…  
Reggelente ébreszteni a kis unokát, kakaót, tejeskávét főzni… a mai napig a génjeimben érzem a 
cikóriából főzött tejeskávé csiklando-
zó illatát. Édes- anyám által készített 
cikóriakávé illa- tára ébredtem na-
ponta…  
A tanyasiak kö- zösen végezték a 
nyár derekától a tejtermékek tartósí-
tását, sajtot, tú- rót szárítottak, ami 
kiváló vitaminfor- rás! A piacon folya-
matosan reklá- mozták, hogy a tej-
termék ápolja - védi a fogakat! A pa-
raszt a nyár vé- gén levágott egy 
marhát, s annak a húsát füstöléssel, 
szárítással tartó- sította. Hogy miért 
tette? – mert ez a hús, tápláló. - mert 
a tanyán fel kell készülni a télre! - a 
lustaság a csa- lád életébe is kerül-
het! Náluk meg- van az évszakok 
kezdetének s végének igazi ünne-
pe. A falusi em- bernek a holdújév 
jelenti a tél vé- gét, míg a glóbusz 
más tájain a téli napforduló jelenti 
ugyanazt. A föld- műves tiszteli a ga-
bona és a növé- nyi vegetációt! Te-
hát, a feltámadó életet s a halált! 
Ilyen meghaló, feltámadó isten volt 
Egyiptomban Ozirisz, Babilóniá-
ban Adonisz, Kis Ázsiában Attisz, Gö-
rögországban Démétér s 
Perszephone. Az istenségeket ga-
bonaistenként tisztelték. A téli ünnepkörben a legrégibb római istenek közül a földművelésért felelős 
Szaturnusz ünnepe december 17- től többnapos dorbézolást, mulatozást jelentett köreikben.  
A természet, valamint a tanyasi népek örömmel készülnek a télre. Az ember bioritmusa együtt él a 
természettel, együtt változik az évszakokkal. A fogyasztóvédelem is elhalkul december, 24 – én, el-
halkulnak az autózajok, elcsendesednek a bevásárló centrumok, a városok, s összegyűlnek a csa-
ládok..…-OIL- 

    B
UÉK 



 

 

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

                                                   Fecsegő Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin                                    2 

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

Vörös törpék milliárdjai randalíroznak a galaxisokban 

Élet a Földön kívül: Star Trek epizóddal lehetne összehasonlítani a NASA felfedezését.  

A Yale Egyetem csillagásza Pieter van Dokkum bejelentette, hogy nyolc közeli galaxisban több milli-
árd vörös törpecsillagot fedezett fel. A szám körülbelül  hússzor annyi, mint amennyi a Tejútban 
megtalálható. A kutató szerint a csillagok között rengeteg több milliárd éves bolygó is megtalálható, 
amelyeken így elméletben elegendő idő volt az élet kialakulására, így a potenciális „Földek” és 
földönkívüli élet lehetősége megsokszorozódott a csillagász szerint.  
És a jelek szerint a földi élet lehetősége is hatványozódott, a NASA felfedezett egy olyan élő bakté-
riumot, amely nem hasonlít egyetlen egy eddig felfedezett, Földön élő mikroorganizmushoz: képes 
arzén felhasználásával DNS, RNA, proteinek és cellák létrehozására. A GFAJ-1 nevű baktérium fel-
fedezése mindent megváltoztatott. 
Az űrkutatási ügynökség szerint ez „az élet olyan formája, amelyet mi egyáltalán nem ismertünk ed-
dig.” A Földön eddig ismert élő organizmusok hat összetevőből állnak: szén, hidrogén, nitrogén, oxi-
gén, foszfor és kén. Minden élőlény, a legkisebb amőbától a legnagyobb bálnáig ugyanazt a biológi-
ai rendet követi. Az ember DNS összetevői is ugyanígy épülnek föl. 
 
Változott a paradigma 
Ez volt a hatályos para- digma a mai napig. A 
NASA legújabb felfede- zésében Felisa Wolfe-
Simon tudós és csapata olyan baktériumot talált, 
amelynek a DNS szerke- zete teljesen idegen at-
tól, amit eddig ismertünk, teljesen másként mű-
ködnek, mint a többi Föl- dön élő organizmus. A 
GFAJ-1 nevű, Mono tó- ban felfedezett baktéri-
um ugyanis az egyik ösz- szetevőként ismert fosz-
for helyett arzénszerű anyagot használ létfunk-
cióhoz. Az arzén minden földi organizmus számá-
ra mérgező anyag, kivé- ve ezeket a most felfe-
dezett mikroszkopikus lényeket. 
Wolfe-Simon szerint a kutatók eddig is tudták, 
hogy „léteznek olyan mikrobák, amelyek ké-
pesek belélegezni az arzént, de amit most fedeztek fel, az teljesen új – a baktérium saját magát épí-
ti fel arzénból.” A felfedezés alapjaiban rázta fel az életről alkotott eddigi elképzeléseket és azokat a 
találgatásokat, hogy vajon lehetséges-e az élet olyan bolygókon, amelyeken nem hasonlítanak a 
Földre. A NASA egyik kutatója, Ed Weiler is ezt erősítette meg: „Megváltozott, kibővült az életről al-
kotott fogalmunk.”                                                                                                                     
Egy űrkutatási konferencián Wolfe-Simon azt mondta, hogy a felfedezés igazi eredménye az, hogy 
áttöri az eddig életről és az élet kialakulásáról alkotott keretet. A kutató szerint ezzel lendületet ad-
tak annak az iránynak, amely olyan új organizmusokat fog kutatni, amelyek nem csak az arzént, ha-
nem esetleg más jellegű elemeket is fel tudnak használni az életfunkcióik fenntartásához.   
A NASA geobiológusa, Pamela Conrad szerint ez egy hatalmas felfedezés, leginkább azzal a Star 
Trek epizóddal lehetne összehasonlítani, amelyben az Enterprise űrhajó felfedezi a Hortát, a szil-
ikon alapú életformát, amelyet korábban nem tudott érzékelni a szén-bázisú összetevőkre kalibrált 
detektoraival. Ez olyan, mintha rossz helyen és rossz módszerekkel kutattunk volna eddig az élet 
más formái után. A NASA is megerősítette ezt az álláspontot egy internetes nyilatkozattal: ez a fel-
fedezés „meg fogja változtatni a módszereinket, ahogy eddig kutattuk az életet az univerzumban.”                                
                                                                                                                                             forrás atv.hu 
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fedezés „meg fogja változtatni a módszereinket, ahogy eddig kutattuk az életet az univerzumban.”                                                                                                  

17 nap, 06 óra, 50 perc, 06 másodperc 
 

Európai Unió soros elnöki tisztséggel járó katasztrófavé-

delmi feladatok 

 
Magyarország 2011. január 1. és 2011. június 30. között látja el az Európai 
Unió soros elnöki tisztségét. Az elnökség ideje alatt az OKF képviselője 
vezeti a polgári védelmi tanácsi munkacsoportot (PROCIV). 

A polgári védelem területén magyar részről prioritás egy integrált árvízkezelési tanácsi követ-
keztetés elfogadása. E mellett a magyar elnökség alatt várhatóan elfogadásra kerül egy másik kö-
vetkeztetés a kockázatfelmérés és feltérképezés témakörben, illetve foglalkozni szükséges a Bi-
zottság által 2010. októberében kiadott közleménnyel, mely az EU katasztrófareagálási képessé-
geinek megerősítéséről szól. A közlemény főbb tartalmi elemei: különböző eseményekre közös 
referencia szcenáriók kidolgozása; egy egységes Veszélyhelyzeti Reagálási Központ létrehozása  
a korábbi polgári védelmi (EU MIC) és humanitárius központok összevonásával; civil-katonai 
együttműködés; polgári védelmi eszközök készenlétben tartása és az Unió számára rendelkezés-
re bocsátása; EU-ENSZ együttműködés, valamint az Unió láthatósága. 
Az elnökség időszakában az OKF-nek aktívan részt kell vennie az Unión belüli és kívüli ka-
tasztrófák kezelésében. E mellett a PROCIV felelős az Európai Kritikus Infrastruktúrák védel-
méért. Mindezekkel párhuzamosan zajlik az Uniós polgári védelmi rendszer jogi alapjainak - EU 
Polgári Védelmi Mechanizmus és EU Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz - felülvizsgálata, e terü-
leten a Bizottság új jogszabály javaslatot fog benyújtani várhatóan 2011. második félévében már a 
lengyel elnökség alatt. Számos más munkacsoport munkáját kiemelt figyelemmel kísérjük, mert 
azok kapcsolódnak a polgári védelmi szakterülethez, így a CBRN események megelőzése, illetve 
az azokra történő felkészülés és reagálás, az Európai Önkéntes Segítségnyújtási Testület fel-
állítása (EVHAC), Humanitárius Konszenzus, konzuli együttműködés és a Belbiztonsági Stra-
tégia 

        Dr. Bakondí György  

tü. altábornagy kormánybiztos 
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A Vám és Pénzügyőrség tájékoztatója a karácsonyi csomagküldeményekről 
 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
KÖZLEMÉNY 
 

 Az ünnepek közeledtével az Európai Unió országain kívülről 
postai úton beérkező csomagküldeményekre vonatkozó vám-
szabályokkal kapcsolatban a Vám- és Pénzügyőrség az alábbi 
tájékoztatást adja Tisztelt Ügyfelei részére. 
Az általános szabályok szerint az Európai Unión kívülről érkező 
áruk csak vám és adófizetési kötelezettség teljesítését követő-
en használhatóak fel. Egyes feltételek teljesítése esetén azon-
ban lehetőség van a vám- és adómentes vámkezelésre. 
A mentesség alkalmazására következő esetekben van lehető-
ség: 
 

 1. Magánszemély által magánszemélynek küldött csomagok esetében, amennyiben az összérték a 
45 EUR-t (2010. évben 12 000 HUF) nem haladja meg, a küldemény vám- és ÁFA mentesen vám-
kezelhető. Fontos, hogy a küldemény ellenszolgáltatás nélkül kerüljön feladásra, továbbá alkalmi 
jellegűnek minősüljön és kizárólag a címzett vagy családtagjai személyes használatára szolgáljon. 
A mentesség küldeményenként az alább felsorolt árukhoz rendelt mennyiségi határokig érvényes: 
 
a) dohánytermék: 
 - 50 darab cigaretta, 
 - 25 darab szivarka (darabonként maximum 3 grammsúlyú szivar), 
 -10 szivar, 
 - 50 gramm fogyasztási dohány, vagy 
 - a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek; 
 
b) alkohol és alkoholtartalmú italok: 
 - a 22 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek; 80 térfogat-
százalékos vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etil-alkohol: egy liter, vagy 
 - égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkoholalapú aperitifek, tafia, szaké vagy ezek-
hez hasonló italok, amelyeknek alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot nem haladja meg; habzó-
borok, likőrborok: egy liter, vagy több tétel esetében részarányosan megfelelő mennyiség, és 
 - csendes borok: két liter; 
 
c) parfüm:  
 - 50 gramm, vagy 
 - kölnivíz: 0,25 liter. 
 
 Kizárólag ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik, ha a csomag tartalma több mint 500 gramm kávé, 
vagy 200 gramm kávékivonat és –esszencia, valamint 100 gramm tea vagy 40 gramm teakivonat és 
–esszencia. 
 
 2.  A feladótól és a címzettől függetlenül vámmentesek azok az elhanyagolható értékűnek minősülő 
küldemények, amelyek összértéke a 150 EUR-t (2010. évben 40 000 HUF) nem haladja meg. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy ebben az esetben az említett érték kizárólag a vám megfizetése alóli 
mentességet jelenti, az ÁFA fizetés alóli mentesség kizárólag 22 EUR (2010. évben 6 000 HUF)  
összeghatárig alkalmazandó. A mentesség ebben az esetben sem vonatkozik alkoholtartalmú ter-
mékekre, parfümökre, kölnivizekre, illetve dohányt, vagy dohánytermékeket tartalmazó küldemé-
nyekre. 
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A vámmentességi feltételeket nem teljesítő küldemények esetében vám- és ÁFA fizetési köte-
lezettség keletkezik, amelyet 700 EUR értékhatárig átalány-vámtétel (2,5%), e felett padig az 
áru tarifális besorolásától függően meghatározott vámtétel alapján kell teljesíteni.  Az alkalma-
zandó vámtételekről, illetve az esetleges korlátozó/tiltó rendelkezésekről a http://
kkk.vam.gov.hu/eles/1/taricweb/ elérhetőségen kapható bővebb információ. A magánszemé-
lyek 1000 EUR összérték alatti küldeményei esetén a postai szolgáltatónak kell árunyilatkoza-
tot benyújtania. Az 1000 EUR összérték feletti küldemény esetén azonban áru címzettjének 
vagy képviselőjének kell egységes vámokmányt (EV) kitöltenie, vagy elektronikus úton bekül-
denie. 
 Az egységes vámokmány (EV) benyújtásához a vámeljárást kérőnek vámazonosító (EORI) 
számmal kell rendelkeznie, amellyel kapcsolatos információk és az igénylésére szolgáló adat-
lap letölthető a www.vam.gov.hu/Dokumentumtár elérhetőség alatt. 
Amennyiben Tisztelt Ügyfeleinknek további információra van szükségük, úgy a Vám- és Pénz-
ügyőrség információs központjának segítsége vehető igénybe, ahol a vámhatóság munkatár-
sai a 06-40-FINÁNC (06-40-346-262) (belföldről helyi tarifával hívható kék számon) és a kül-
földről hívható +36 1 301-6951 telefonszámon állnak rendelkezésre a nap 24 órájában. 
 
 Budapest, 2010. december 7. 
Sipos Jenő ezredes szóvivő 
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Kálmán Ferenc az órásmester... 
 
Az öreg barátom beteg! Minap meglátogattam a műhelyében. Nem görnyedt már a munka-
asztala fölött, szemén a jellegzetes nagyítóval. Szívembe nyílalt, hol van! 1950– óta a megko-
pott bútorok között javította szótlanul az órákat. Tik– tak. Tik-tak... sosem panaszkodott,  tet-
te a dolgát! Egyetlen napot nem hiányzott! Utoljára már csoszogott az öreg. 
Mikor Szegeden jártam benéztem hozzá. Oly jól esett vele beszélgetni. A szeme előtt nőttem fel a 
fiával együtt, akivel egy iskolába, mit egy iskolába, egy osztályba jártunk nyolc évig.  
Mikor felnézett, megismert, s szótlanul bólintott. A szeme üzent.. Hát eljöttél?- majd lecsukta a sze-
mét egy pillanatra, később ráhajolt az óráira. Csendesen dolgozott, míg mi a fiával hangoskodtunk. 
Az emlékek tárháza nyílt meg. Látod ezt sem tudtad, meghalt a Zoli, a Laci…. döbbentem hallgat-
tam a „híreket” Mondok egy jó hírt is! - mosolyodott el a fiatal Kálmán.- Apám most töltötte be a 
nyolcvanadik életévét! Gratulálok Kálmán bácsi! Isten éltesse! Szegednek szüksége van még ma-
gára. Hisz ketten viszik a város jó hírnevét az iparosok közül!  Felnézett, elmosolyodott, s a fejét 
ingatta jobbra, balra. Ki vóna az?- mondta halkan.  Szemébe néztem, - Rátkai, a papucsos! Rezze-
néstelen arccal  nézett, igaz!  Az öreg beszéde lelassult, a mozdulatai elcsúsztak. Rá tekintettem a 
barátomra. Beteg az apád? - bólintott.   
Az öreg barátom válogatott súlyemelő volt. Nem is akármilyen! 1949– ben A Minisztertanács Elnö-
kének Hivatala 9.331.M.E I/A./1949 szám  1949 évi szeptember hó 23 napján határozatával Önnek 
1949. évben Budapesten rendezett Főiskolai Világbajnokságon szerzett érdemei elismeréséül a 
Magyar Köztársasági Sportérdemérem bronz fokozatát adományozta.  Aláírás Dobi István elnök 
Ezzel nem dicsekedett, szerényen fogadta a gratulációmat. Később legyintett,-  rég volt.—S kire 
emlékszik a magyar csapat tagjai közül a világbajnokságon? - Papp László olimpiai bajnok ökölví-
vóra. Jó barátok voltunk. Mikor Szegedre jött élménybeszámolóra, mindig meglátogatott… itt a mű-
helyben Jól elbeszélgettünk. - Miről folyt a diskurzus?- Miről? - élénkült fel az öreg súlyemelő - hát a 
csajokról, s csibészesen mosolygott. Azután megmutatta a válogatott jelvényét s érmeit. A magyar 
címer mos is ékesen csillogott! Az idő vasfoga nem bírta megmarni a magyar virtust, amit megis-
merhetett a világ.  - István, - búcsúzáskor utánam szólt -nem szeretném... ha a fotóm.. benne lenne 
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            A kvékerek 
 
A Nyugat –Indiai - szigeteki Barbadostól érkező Swallow nevű hajó 
1656 júliusában lehorgonyzott Bostonban (Massachusetts), mely a mai 
USA területén fekszik.  
Richard Bellingham, Massachusetts gyarmat kormányzó helyettese azt pa-
rancsolta Mary Fisher és Ann Austin utasoknak, hogy maradjanak a fedélze-
ten. Holmiijaik között találtak 100 könyvet, melyekről azt mondták „romlott 
eretnek és istenkáromló tanokat” tartalmaznak. A könyveket a piactéren el-
égették. Az asszonyokat ezek után bebörtönözték, meztelenre vetkőztették s 
boszorkányságra utaló jegyeket, kerestek rajtuk.  Börtönablakukat lezáraz-
ták, s öthétig vaksötétben tartották őket. Annak, aki beszélgetni merészelt 
velük, öt font büntetést kellett fizetnie. A két hölgyet végül visszaküldték Bar-

badosra.  
„Miért tört rájuk a rettegés ennek a két asszonynak a megjelenésével, mintha valami félelmetes had-
sereg özönlötte volna el a határaitokat?” - kérdezte egy kortárs krónikaíró az elöljárókat. Ezek a 
„veszedelmes asszonyok” voltak az Észak-Amerikába érkező első Kvéker misszionáriusok.  
Kik voltak a kvékerek, s miért tartották őket veszedelmeseknek? 
Barátok társasága 
A kvékerek mozgalma, más néven a Barátok 
Vallásos Társasága, a XVII, századi Angliá-
ban bontakozott ki. A Barátok megalapítója 
a leicestershire- i szüle- tésű George Fox 
(1624-1691) egy takács fia volt. Miután állító-
lag természetfeletti han- got hallott, úgy vélte, 
hogy közvetlenül tud Istennel beszélgetni, 
s emberi közbenjáró nélkül érheti el a 
megvilágosodást. „A ha- gyomány szerint a 
Barátok Társasága 1652- ben alakult 
meg”- írja egy könyv (A Religious History of 
the American People) 
Miért hívták a Baráto- kat később kvéke-
reknek? (quaker:- resz- kető, megrendülő)  
Egy forrásmű szerint ”az isteni kinyilatkoztatá-
sok előtti pillanatokban rángatóztak”. Egy 
másik mű azt mond- ja,”Isten végtelen tisz-
tasága és méltósága miatt áhítatos remegés fogta el őket”. A kvékerek célja a vallási igazság meg-
találása s az őskereszténység felélesztése volt. Állításuk szerint a szent szellemre, a bibliai prófé-
tákra és Krisztus apostolaira, valamint az állítólagos igazság belső „fényére” vagy ”hangjára” tá-
maszkodtak irányításért. Az összejövetelek lényegében abból álltak, hogy egy csoport minden tagja 
némán kereste az Istentől jövő vezetést. A kvékerek hittek az igazságosságban, a megalkuvást nem 
tűrő becsületességben, az egyszerű életmódban s az erőszakmentességben. Ezen kívül úgy vélték, 
minden kereszténynek ki kell vennie a részét a szolgálatból.  
Mivel kifogásolták az intézményesített vallást, elvetették a pompát, a külsőségeket, valamint az val-
lották, egy belső hang, s nem a papi osztály irányítja őket.  
Minden tettük közül a legnagyobb nyugtalanságot a misszionáriusi buzgalmak okozták, ráadásul a 
hivatalok is akadályozták a munkájukat.  
Angliában a kvékereket üldözték, s börtönbe vetették. Új- Angliából pedig elűzték, sőt voltak, akiket 
megöltek! Például 1659 és 1661 között Mary Dyer, William Leddra, Willian ribinson és Marmaduke 
Stephenson misszionáriusokat felakasztották Bostonban. Másokat bilincsbe vertek, megkorbácsol-
tak, vagy izzó vassal megbélyegeztek. Néhányuknak megcsonkították a fülét. Egy William Brend 
nevű férfi meztelen hátára 117 ütést mértek egy szurokkal bekent kötéllel.  
Az efféle kegyetlenkedések ellenére is a kvékerek száma egyre növekedett a világban    -oil- 
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   A csalók eljövetelét jelzik a csillagok? 
 

Milyen változásokat fog előidézni az új bolygó felfedezése?  

Miért akarnak a gyermekek önálló életet élni, A nőket mért vonzza 
a politikusi pálya?   

Végre fény derülhet a vesztegetésekre, a feketegazdaságban tevé-
kenykedőkre? 

Az új bolygó felboríthatja az asztrológusok feltételezéseit, látnoki 
képességeiket.   

 

A Neptunus:       

Híres bolygója, azzal kecsegteti az emberek bizonyos szegmensét, hogy a beosztásaikkal és a 
felhalmozott pénzeikkel mindent megtehetnek a föld nevű bolygón.   

A törvények kijátszása egyfajta életérzést vált ki belőlük, és erősíti bennük azt a fensőséges tudat 
állapotot, hogy ők minden törvény felett állóknak érezhetik magukat.  

Az Uránusz:    

Tudatzavaros változásokra fogja késztetni a föld nevű bolygó lakosait. Olyan hírek birtokába kerül-
hetnek - az itt élők-, ami átvilágítja az adócsalókat, a fekete munkásokat, akik ez miatt hibát, hibá-
ra fognak halmozni. A pénz világában dolgozó individuumok, szervezetek vesztegetési ügyekbe 
keverednek.      

A Szaturnusz:     

Az elkövetkező egy évben a bíró szerepét tölti be az emberek világában. Érdekében áll, hogy le-
leplezze, számon kérje a csalókat, a rablókat, a betörőket, a fekete munkásokat… 

Az új bolygó a Naprendszer külső szélén helyezkedik el. Élményt jelentett a felfedezőknek, mivel 
háromszor nagyobb, mint a Plútó.      

A felfedezők között heves vitát váltott ki, hogy ez talán a terrorizmus bolygólya lehet. A kettésza-
kadt tábor mérsékeltebb ága azt állítja, hogy antoganisztikus ellenmondásokba keverheti a világot.  

Érdekességként említeném, hogy minden új bolygó felfedezését, egy keletkező világeseményhez 
kötötték Pl. a francia forradalom, a munkásmozgalmak létrejötte, az atombomba feltalálása…-OIL- 
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Ettől mosolyra rándult az arcom. A levegő sűrű, s nehézzé vált. A kolleganő 
nem kínált hellyel, ám leültem. A papírból nem, mert felnézni a „tisztviselő”. Pár 
perccel később lihegve jött az asszonyság.    
   - Felébresztettem a jegyzőt! Mindjárt fogadja! Elcsodálkoztam…    
   - Talán sziesztázik szegény!     
   - Nem. - érkezett a gyors válasz. Csak ebéd után szunyókálni szokott. Mikor 
beléptem az irodájába, láttam, nem aludta ki a részegségét!    Hol rúgott be 
ennyire a törvényőre!      
   - Foglaljon helyet, s nagyot nyelt. Az  
ádámcsutkája feltűnően terjedelmes volt. Dőlt róla az italszag.     

      - Nem akarom zavarni Talán később…     

      - Nem, nem, csak üljön le. Mindjárt elmúlik e pillanatnyi rosszullét. Kiment a szobából, majd 
megkérdezte a titkárnőjét. - Ki ez az ember? Mit akar? A nő halkan súgott valamit. Visszajövet a 
jegyző beleesett a bőrfotelba. Nem szólt csak nézett bambán.    
       -Tessék. Hallgatom! - érkezett a szesszel átitatott hang. A vékony lábait alig bírta keresztbe ten-
ni. Élveztem a helyzeti előnyömet. Nem szólaltam meg. Farkasszemet néztünk.         
A jegyző pillái elnehezültek. A feje nagyot koppant a fotel támláján. Arany János verssorai doboltak 
az agyamban. „nagyot koppan, majd elhallgat” Sokáig kerekezett a hivatalba, később motorkerék-
párral, a belvízpénz elosztás után új személykocsival járt az öreg italos jegyző.    
 

Móricz Zsigmond: Rokonok 
„a hivatalban nem volt semmi baj. Sőt valami váratlan öröm érte. Az első szerződés. Ötven 
pengőt kapott érte. Nem akart hinni a szemének. A pénzt eldugta a pénztárcájának titkos és 
soha nem használt belső rekeszébe, s ment a polgármesterhez referádára” 
 
„Úgy érezte magát, mintha valósággal beérkezett volna, mintha már benne volna abban a kü-
lönös társadalmi szövetségben, amely a várost jelenti, a közéletet, a hatalmat, a valóságot. 
Érezte, hogy a kezükben van a nagyváros szőröstül, bőröstül. Minden dolgával és minden ér-
dekével, s mintha ő mindig ide tartozott volna” 

 Tekintély, hatalom, motiváció! 
 Ez a téma újra és újra előjön. Az ókorban különös jelentőséget tulajdonítottak a vezetői tekintély-
nek, melyet elsősorban a személyes példamutatással láttak kiharcolhatónak.  Plutarkhosz írja Julius 
Caesarról 
 
„Libüában Scipio elfogta Caesar egyik hajóját, amelyben ott volt a quaestornak jelölt Granius Petro 
is. Scipio a hajó utasait fogolyként kezelte, és mint rabszolgákat adta át katonáinak, de a quaestor-
nak azt mondta, meghagyja szabadságát és elengedi. Granius ekkor kijelentette: Caesar katonáinak 
az a szokása, hogy adnak, de nem fogadnak kegyelmet másoktól, és kardjába dőlve végzett magá-
val”  
 
„Caesar tudatosan táplálta és fejlesztette emberei között ezt a szellemet és a szenvedélyes vágyat, 
hogy kitüntessék magukat. Elsősorban azzal, hogy jutalmakat és kitüntetéseket osztogató bőkezű-
sége által nyilvánvalóvá tette, hogy nem szándékozik a maga gyönyörűségére nagy vagyont gyűjte-
ni hadjárataiból, hogy a szerzett zsákmányt inkább közös tulajdonnak tekinti, melyből megjutalmaz-
za a bátrakat, és maga sem kér belőle nagyobb részt, mint amit katonáinak juttat, ha meg érdemlik” 
 
A vezetés művészete és az engedelmesség fontossága Xenophón (Kr.e. 434- 355 Kürosz nevelke-
dése c. Művében igen képlékenyen jelenik meg.    
                                                                                                                           
„a nyáj oda megy, ahová vezetik, nem eszi a tilos ételeket, és a pásztor kedve szerint élhet minden 
haszonnal”                                                                                                                     folytatjuk…. 
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Gondolatban messze járt. Az anyja pirított lisztel keverte a tejecskét. Egyetlen testvére 
sem nyöszörgött az étkezések után… Ez a „grammozás - dekázás” most divat csak. A há-
ború alatt nem volt mit enni. Az is előfordult, a kismamának nem volt teje! Ha a szomszéd 
szívességből megszoptatta a csecsemőt… akkor jól lakott. A rántott s a tojás leves tejnö-
velőként bírt. (?) Ám tojást azokban az években beszerezni egyszerűen lehetetlenné vált. 
A cserekereskedelem virágzott. Egy arany gyűrűért a bosnyákon kis darab sózott szalon-
nát kapott az anyám. Mekkora kincset jelentett… seperc alatta elfogyott a tíz főt számláló 

családunknál. Persze az aranyokból is kifogytunk!       
- Mama! Rázta meg a nagyanyját Viki. Aki fátyolos szemmel nézett az imádott unokájára.  
- Nem értettem, mit kérdeztél.  
- Megint kalandoztál? - s nyomott egy barackot a fejére. Mind a ketten jót nevettek e gyerekes csí-

nyen.  
- Emlékszel, mikor Kati megszoptatott, mivel anyádnak kevés teje volt.  
- Ezt annyiszor elmeséltétek már.  
- Anyád is pirított lisztel dúsított tejet adott a két szopizás között. Te ugyanilyen éhes maradtál, mint 

most a lányod. Apád is hordta a tejállomásról a lefejt tejet, s később, az „oziratriznyákot” vettük. Nem gram-
moztunk, nem méricskéltünk! Anyáddal közösen három hónapos korodtól, húslevesben főtt burgonyát, ré-
pát s csirkehúst összetörve adtuk kanállal. Hét hónapos kordban megetettünk körömpörkölttel is!  

- De Mama! - nevetett Viki. 
- Ha ezt elmondtam volna a doktornőnek, - aki nem töltötte be a harmincadik életévét - az elájult vol-

na. E népi praktikákat nem tanítják az orvosin! A rezidenseket korházi, vagy klinikai gyakorlaton kellene 
foglalkoztatni először, s nem körzetben önállóan! Nincs szakmai fejlődésre lehetősége… 

- Azt akarod mondani, Hannának, adjunk pirított, lisztel dúsított tejet? 
- Igen. Adhatunk tehéntejet felesben is. Erre Viki nagyot nézett. 
- Miiit? 
- Tehéntejet felesben! Attól órákat aludna. – mosolygott a dédi.  
- Mi, az hogy felesben? 
- A 2, 8 - s tejből ki öntünk, egy decit, azután hozzáadunk ugyanannyi vizet, majd felforraljuk. 
- Ennyi? – csodálkozott az unoka.  

        - Ennyi! Nincs sírás, nincs több nyöszörgés. Már a Dugonics tér közelében jártak, mikor Viki megszó-
lalt. 

- Próbáljuk meg. Nem veszítünk semmit. Mama elégedetten nézett a legkedvesebb unokájára. Tudta, 
a vér nem válik vízzé. A történelem ismétli önmagát. Nincs háború, nincs arany, azonban az éhség megma-
radt.  
Mama kéthetente egy hétre lejön pestről, hogy segítsen. A vejkó tizenkét órás műszakban dolgozik. Több-
ször előfordul, a szabadnapján is behívják! Ez ellen nincs mit tenni… Tiltakozni? Azt, nem érdemes… 
egyébként is…  
A lányommal nem mindig békés a kapcsolatom, mivel kitartó kontrollt mutat irányomban. Kritikai vélemé-
nyét erősebben fogalmazza, meg mint az öccse. Semmit nem bír ki szó nélkül. Ha nincs igaza… hűha. 

- Tudod apa, akkor váltunk családdá, igazi családdá, mikor Hanna megszületet. Ezt közöltem az 
apósomékkal is. Van értelme a dolgoknak, az ünnepeknek… persze, leánykoromban is hallatlanul vártam a 
családi ünnepeket… mindenki egy időben, egy asztalnál. Az ünnepi asztalnál a beszélgetések tudatosítot-
ták bennem a jövő elvárásait, amit, tik anyával szándékosan csöpögtettétek a viselkedési, magatartási, kul-
turális, tanulási elvárásaitokat. Lassan a cseppekből csermelyek, patakok, később folyók kezdtek kialakulni. 
Duzzadt bennünk a büszkeség, hogy játékosan tanítottatok e társadalmi elvárásokra. Sokszor gyakoroltuk 
a villa, kés kanál helyes használatát, Tamással, mikor elmentetek otthonról. Az irodalmi történeteknek, el-
beszéléseknek, verselemzésnek, most veszem csak nagy hasznát. Anya játékosan okított bennünket a ma-
gyar helyesírás szabályaira, - kapu, hamu… stb. - énekléssel.  

- Ismerem ezt az érzést. A felelősségvállalás mindkettőtökben most jutott fel a csúcsra. Nekem, az 
anyai nagymamám tárta ki a világra azt a bizonyos ajtót. A párás ablakon tanított írni - olvasni. Az ő hivatá-
sát vitted tovább! A háború, a házasság, a gyerekek, kettétörték a tanítói karrierjét. - Hét éves voltam mikor 
elvesztettem. Nehéz beszélnem róla, mivel a lelkem most is beleremeg! Emlékszem a meséire. A végén 
magyarázta el a mese értelmét. 
Dédike megérkezett a boltból. Az élete értelme, ha vásárolhat, s járhatja a bevásárló centrumokat.  

- Mindent kaptam! Sokan voltak, alig tudtam haladni. A hentes pultnál, fél órát álltam, De nézzétek 
csak, milyen friss a máj, a darált hús, a karajról nem is beszélve. Főzök holnap kelkáposzta főzeléket fasírt-
tal. Mit szóltok. Nejem meg érkezett.  

- Szia anya. Hol voltál. 
- Az orvosnál. – majd felém nézett. A szemével jelzett. Minden rendben. Fellélegeztem.    folytatjuk.. 

Leslie Steve: HANNA 
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Az EU élelmiszer marketing felülvizsgálata 
Egyre súlyosabb problémát jelent a gyermekkori elhízás. Itt 
az ideje, hogy az Európai Unió felülvizsgálja a marketing 
szakma önszabályozásra tett ígéretét az egészségtelen éte-
lek reklámozásával kapcsolatban. 

A 2007-es audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv az 
önszabályozó megközelítést tartja kívánatosnak az ételek reklá-
mozásánál. A 2007-ben megjelent Fehér Könyv a táplálkozással, 
túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre 
vonatkozó európai stratégiáról, szintén támogatta az önszabá-
lyozásra vonatkozó alapelvet, de kikötötte, hogy a helyzetet 2010-ben újra kell értékelni. Az EU ét-
renddel, testmozgással és egészséggel kapcsolatos cselekvési platformjának keretében a szakma 
vállalt bizonyos kötelezettségeket nem csak az ételek reklámozásával, de a fogyasztók tájékoztatá-
sával és nevelésével kapcsolatban is.  
Egy frissen megjelent tanulmány szerint az Egyesült Királyságban az elmúlt években az elhízás ál-
talános jelenséggé vált. Az elemzés szerint a felnőtt lakosság 60 százaléka, a 16 év alattiak 25 szá-
zaléka 2050-re túlsúlyos lehet, ezzel növelve az olyan krónikus betegségek kialakulásának kocká-
zatát, mint a cukorbetegség. Ennek következményeként az előrejelzés szerint 50 milliárd fonttal nő-
hetnek az egészségügyi kiadások. Az ECOG (Európai Gyermekelhízás Csoport) kutató szervezet 
azt állítja, hogy közvetlen összefüggés van a reklámok hatása és a magasabb gyermekkori elhízás 
ráták között. A reklámszakma vitatja az állításokat. Az Egyesült Királyságban megjelent tanulmány 
jóval összetettebben vázolja a problémát, az étel-választásokat mindösszesen 2 százalékban tulaj-
donítva a hirdetéseknek és reklámoknak.  
Az élelmiszerek marketingjére az EU-ban jelenleg önszabályozás van érvényben. Ez azt jelenti, 
hogy a vállalatok önként megtartóztatják magukat az egészségtelen ételek reklámozásától, különö-
sen gyermekek számára. A megközelítést 2005-2006 folyamán hagyták jóvá, mikor az Európai Bi-
zottság kerekasztal beszélgetést hívott össze, hogy meghatározzák a 'legjobb gyakorlatot' az ön-
szabályozás számára a marketingben. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 
(AMSD) szerint "A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell a médiaszolgáltatókat arra, 
hogy magatartási kódexeket dolgozzanak ki" a gyermekműsorokban vagy azok körül megjelenő 
"nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően", amelyek olyan élelmiszerekről 
illetve italokról szólnak, "amelyeknek túlzott mértékű bevitele [magas zsír, só vagy cukor tartalmuk 
miatt] a teljes étrendben nem ajánlott."  
Ahogy az Egyesült Királyság példája mutatja, az ülő életmód és a túlzott fogyasztás az elhízást a 
21. század fő egészségügyi kihívásává tette. Az Európai Bizottság elhatározta, hogy szembeszáll a 
dologgal. A 2007-es táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre 
vonatkozó európai stratégiában a Bizottság megerősítette az önszabályozás fontosságát, azzal ér-
velve, hogy a szakma hatékonyabban tudja kezelni a helyzetet. Igyekezetükben, hogy elhárítsák a 
kötelező szabályozást, a reklámipar egy sor kezdeményezést indított el. Például a reklám világszö-
vetség (World Federation of Advertisers) 2007-ben ígéretet tett a 12 év alatti gyermekek esetében 
az élelmiszer- és ital- reklámok korlátozására. Az európai üdítőital gyártók pedig kiterjesztették ko-
rábbi kötelezettségvállalásukat - miszerint nem céloznak meg közvetlenül 12 év alattiakat - az e-
mail, mobiltelefon, kültéri videó és más digitális csatornákra mint reklámeszközökre is.  
Az Európai Bizottság figyelmeztette a szereplőket, hogy 2010 során felülvizsgálja, hogy szükség 
van-e az önszabályozás mellett más eszközökre is. Jelenleg készül a túlsúlyra és táplálkozásra vo-
natkozó stratégia félidős jelentése, amelyben kiemelik, hogy eddig milyen célokat sikerült elérni, be-
leértve a marketingre és a reklámozás önszabályozására vonatkozóakat is. A jelentést december 8-
9-én egy a belga elnökséggel közösen rendezett konferencián mutatják be. Addig Brüsszel továbbra 
is együttműködik az ipari szereplőkkel az EU étrenddel, testmozgással és egészséggel kapcsolatos 
cselekvési platformján. A tagállamokkal pedig továbbra is a táplálkozással és a testmozgással kap-
csolatos kérdésekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport keretében folytatja a párbeszédet.  

forrás műszaki fórum 
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      Az ünnepi boroshordó fogyasztóvédelemi szemszögből.  

Csokoládé, szerecsendió, vanília, ázott kutya! Ilyen fantázia nevekkel határozzák meg a bo-
rászok a borok ízét. Mi minden járul hozzá az összetett íz hatásához? Mit kell ellenőrizni a 
borászoknak?  

Pl., a szőlőfajta, a talajminőség, valamint az időjárást. Ám az első század óta a borászok még egy 
alapanyagot adtak hozzá, a több mint 4OO összetevőhöz, mely komoly hatással van a bor íz és 
illatvilágához. Ez a domináns alapanyag, a fa, (!) azonban nem akármilyen fa, hanem egy konkrét-
fajta, a fehér tölgy! Hogyan talált egymásra a bor s a fa? Miért tölgyfát használnak a kiváló borok 
készítéséhez? Hát lássunk csodát! A fa leszorította a trónról a bőrt, s az agyagot! A történelmi fel-
jegyzések szerint az ember egész korán rájött, hogyan kell bort készíteni! A borkészítők a szőlőlét 
agyagedényekbe vagy állatbőrből készült tömlőkbe töltötték, ahol erjedésnek indult. Krisztus idejé-
ig bőrtömlők, agyagedények voltak a bevált tárolási - szállítási eszközök! Ez idő tájt egy új mód-
szer kezdett népszerűvé válni a nedű tárolására, szállítására! Idősebb Plinius első századi törté-
netíró arról írt, - Galliában a mai Franciaország területén a kézművesek rájöttek a nyitjára, hogyan 
lehet a farönköket úgy megformálni, egymáshoz rögzíteni, hogy hordó legyen belőlük. A hordóké-
szítők, - kádárok - nemzedékről nemzedékre adták tovább azokat a szakmai módszereket, melye-
ket el kellett sajátítani e hasznos edényeknek készítéséhez. A kádárok nemcsak résmentes hordó-
kat készítettek, hanem olyanfajtákat is, melyek úgymond folyadéktárolásra nem voltak alkalmasak, 
(!) ám liszt vagy szögek szállítására igen! E korban, mikor az áruszállítást csak emberi, állati erő-
vel végezték, a hordó feltalálása leírhatatlan előnyt jelentett az emberiségnek.  

Fejlődés a technikában.  
A konvex alakjuk nem csak erőssé tette őket, - gurítani lehetett! Nehéz áruval megpakolt szögletes 
faláda mozgatása jó pár embert, állatott igényelt, míg ugyanannyi árut, tartalmazó hordót egyedül 
is ide-oda guríthattak. Mivel a hordók erősebbek, mint az agyagedények, könnyebb mozgatni a 
faládáknál, ezért többféle termék kereskedelmét fellendítették az évszázadok folyamán! Ma, az 
acél, s a műanyagtartályok, a kartondobozok, többé - kevésbé felváltották a divatjamúlt hordókat. 
Ettől független ma is készítenek hordókat, sőt, a szakma virágzik! Csak Kaliforniában körülbelül 
12OOO ember vesz részt a hordógyártásban. Az éves bevétel meghaladja a 211 millió dollárt. A 
híres kaliforniai borvidéken, a napai völgyben, egyetlen üzemben több mint 1OO OOO hordót ké-
szítenek évente. 

Hogyan készítik a hordót? 
A legértékesebbnek tartott hordók Franciaország tölgyeseiben kezdik meg pályafutásukat. A kiváló 
minőségű, mennyiségű fakészlet miatt a boroshordóknak körülbelül a 45% - a innen kerül ki. Miu-
tán a favágók kivágják a 1OO éves fákat, a fatelepeken hasábokra fűrészelik, majd szálirányban 
gondosan széthasítják. Az így kapott félkész termék a donga! Ha ezeket nem megfelelően hasít-
ják, később, mikor hajlítják, eltörnek, vagy a belőlük készített hordókból szivárogni fog a bor! Mos-
tantól kezdve a fatelepeken rakásokba rendezik, hagyják, hogy a nap, a szél, az eső lassan kivon-
ja belőlük a keserű csersavat. Ezáltal a tölgy íz kivonat anyagai hangsúlyosabbá formálódnak. A 
dongákat 1- 4 évig kell a szabad ég alatt tárolni, mielőtt a kádárhoz kerülnének. A régi hagyomá-
nyoknak megfelelően a mester úgy formálja a dongákat, hogy azok közepén szélesebbek legye-
nek, a végeik felé pedig keskenyedjenek. Az oldalakat pontosan a megfelelő szögben rézsútosra 
vágja, midőn, a dongákat egymás mellé állítja, majd egy hengert rak ki belőlük. Utána, erős vasab-
roncsokat ver a készített henger egyik végére, amitől a félig kész hordó úgy néz ki, mint egy lefelé 
bővülő szoknya. A hordót egy földön elhelyezett tüzelőkosár fölé helyezi, felmelegedés céljából. 
Azután, a félkész hordó belsejét megnedvesíti, ezáltal gőzöli a fát, amidőn puhul.  
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Később, egy kötelet vagy kábelt tesz a másik végén szétálló dongák köré, szorosan összehúzza, 
meghajlítva ezzel a dongákat, s kialakítva a hordó jellegzetes alakját! Majd átmenetileg abroncsokat 
tesz köré. A végső abroncsok ezután kerülnek a helyükre. Ám a hordó még a végeken nincs lezár-
va! Mikor meglesz a forma, mindkét végén egy mélyedést (csínt) vág belülre, amelybe beleilleszti a 
lapos, kör alakú hordófeneket, ezzel a munkafázissal lezárja. A két hordófenék, tölgyfából készül! A 
dongák közé vékony nádat helyeznek tömítőanyagként, hogy ne szivároghasson, ha a fa nem 
egyenletesen tágul, vagy húzódik össze.  

A hordófenék beillesztése előtt a kádár ismét a tüzelőkosár fölé helyezi, mivel a belsejét még egy-
szer kiégeti. A kiégetés mértéke a borásztól függ, ki a hordót rendelte! A fa újbóli kiégetése jobban 
kiemeli a tölgy aromáját, amelyet a bor át fog venni! A feneket kiégethetik külön is! A mester beil-
leszti őket a helyükre, s csaplyukat fúr az oldalára, hogy fel lehessen tölteni, csapolni. Végül lecsi-
szolja, megtisztítja a külsejét. 

ÉRDEKESSÉG: - Tölgyfahordó vagy tölgyfapor? 
Néhány fehérbort, például a chardonnay - t is tölgyfahordóban érlelik. De nem mindegyiküket érlelik 
hordókban. A borászok időnként úgy adják meg a bornak a tölgyes ízt, hogy tölgydongákat helyez-
nek a borral teli, rozsdamentes acélból készült tartályokba vagy pedig tölgyforgácsot vagy tölgyfa-
port tesznek a borba, miközben az egy acél- vagy betontartályban érlelődik.             -oil- 
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Csak semmi változás... 
 
Nagyobbacska hajrába kezdett a magyar fogyasztóvédelem. 
Megalakult a Fogyasztóvédelmi Tanács. A civil szervezetek tár-
sadalmasítási elképzeléseinek körképei kezdenek kialakulni. A 
tripartit eszme – sajnos - mire leér vidékre, elhalványul!  
Véleményem szerint elkezdődött a hatalmi harc a jobb helyezése-
kért. A civil szervezeteknek tágabb jogosítványt, bő - intézkedési - 
teret, muszáj adni és autentikussá tenni a jelenlétüket a terjedelmes 
fogyasztóvédelmi hiearchiába. Eddig szinte másodpercre be volt 
osztva minden. Jó ez így nekünk fogyasztóknak? Nem! A Fogyasztó-
védelmi Tanácsnak formalizálni szükséges a társszervekkel, társa-
dalmi szervezetekkel kötött szerződéseket, vagy nem? Több civil szervezetett delegálni a szakmai 
tanácsba! Természetesen nem dől össze a világ, ha egy-két nagy cápa kiúszik a beosztások tenge-
réből. Számos sós-édes vízben lubickoltak az utóbbi időkben a cápák. Kreatív magyar ötlet mentet-
te meg a hazai fogyasztóvédelmet, mivel sokan belátták, hogy a honi fogyasztóvédelem elavult! A 
hazánkba települt ázsiai vállalkozók számtalan ízetlen minőségű élelmiszert, rossz műszaki cikke-
ket, játékokat, s egyéb termékeket hoztak be az országba. Megismerhettük az átcsomagolás fogal-
mát, a szavatosságát vesztett tőkehúsok leárazását, amit kicsomagolva értékesítenek a bevásárló 
centrumok (?)! Azon felül, a többszörösen lejárt, átcsomagolt élelmiszerek, tőkehúsok, füstölt áruk, 
édesipari termékek mélyrepülését a magyar kereskedelmi hálózatunkban megismerhettük. Ha igaz 
az uniós integráció, hogy a tagállamok közötti bizalomra épül, akkor ez a bel- és az igazságügyi 
együttműködés alapja lehet. A viszonylag gyors schengeni bővítéssel olyan szerencsés szempontok 
diktálták a feltételeket, mint a „feleslegessé” vált határőrök? Ausztria például a saját fogyasztóvédel-
mére célozgatva próbálta elérni, hogy elodázza a határellenőrzés és a velejáró eljárások felszámo-
lását, ezzel is időt nyerve a felmerülő szociális- fogyasztóvédelmi, VPOP problémák megismerésé-
re. A schengeni szabályok ugyanis lehetőséget adnak a tömeges határmenti kiskereskedelem, ven-
déglátás fellendítésére. A magyar fogyasztóvédelem, a VPOP, a szaksajtó megerősítése központi 
kérdéssé vált mind a magyar, mind az osztrák fél részéről. Nyitás után stereotip ellenőrzi a VPOP a 
fogyasztóvédőkkel közösen a kocsisorokat… Gyakrabban nyittatják fel a csomagtartókat… A cigiről, 
kábítószerről már nem is beszélve. A VPOP a kiemelt funkcióját, a szakmai felkészültségét, a koor-
dinált fontosságát már nem először bizonyítja! Felderítési mutatói messze megelőzik a hazai társ-
szervek együttes mutatóit. (Gratulálok) A VPOP - re gigantikus feladat hárul, mivel hermetikusan 
biztosítja a nemzetközi bűnözés – drog, embercsempészet, fogyasztóvédelem - egyik fő tranzitútvo-
nalát. Ránk lett bízva Európa lakóinak fogyasztóvédelme! Ez nem semmi! A világ szebbik oldalán a 
társadalmi osztályok, szervezetek zökkenőmentesen fogadták (ják) el a fogyasztóvédelem és a 
VPOP szerepének felgyorsulását, ami a magánéletük változásával is járt. Nálunk eleinte idegenked-
tek a fogyasztóvédelem, és a VPOP hallatán, amolyan ellenséget… láttak bennük. Az ilyen hordere-
jű változások egyes emberekben mozgósítják a tartalék szellemi, innovációs és a fizikai energiákat. 
A hazai fogyasztóvédelem átalakulása nemzeti csüggedést, azonnali költségvetési segítségkérést 
hiszterizált. Nem tudatosult bennünk, fogyasztókban, hogy a fejlődéshez nekünk kell elsősorban 
igazodni, beilleszkedni. Egyúttal igyekezzünk a metamorfózis részeseként támogatni a fogyasztóvé-
delem, s a kiemelten fontos VPOP szerepét lehetőleg érzelemmentesen! Mi magyarok nem va-
gyunk felkészülve a pozitív változások kezelésére, ahogyan a fejlett országokban. Ezekben, az or-
szágokban a fogyasztóvédelem, a szaksajtó és a VPOP szerepét, annak fontosságát szinte minden 
óvodában, iskolában tanítják, valamint szerves része az országos tantervnek. Az oktatásnak kö-
szönhető, hogy a gyerekek elfogadták (ják) a társadalmi változásokat, s a velejáró alkalmazkodást. 
A jövő fogyasztóvédelmi impresszáriói elsősorban a változások kezdeményezői, katalizátorai, és 
ezért, a negatív hatások csillapítója! A fogyasztóvédelem már néhány éve ugyanazt a ciklust járja 
be az elfogadástól az egyetértéses támogatásig! Ám nem mindegy, hogy mennyi ideig tart e ciklus, 
mennyi stresszel jár, mennyi kommunikációs vitára készteti a társadalom különböző osztályait. 
Amíg a szakszerű változás nem lesz része a politikai, gazdasági döntéseknek, addig marad a kon-
zervatív „Ugocsa non Coronat” vagyis, csak semmi változás”                            -oil-                    


