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Fecsegő 

 

Pintér Sándor belügyminiszter szerint a kormány egész elismerést kiváltó ütemben dolgozik 
a vörösiszap-katasztrófa utáni helyreállításon, amelyhez kapcsolódóan a lakosság teljes 
anyagi veszteségét megtérítik a jövő év júliusának végéig. 

A tárcavezető pénteken, miután egyeztetett Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely polgármesteré-
vel, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a kormány eddig 4 milliárd 87 millió forintot fordított a 
veszélyhelyzet mielőbbi elhárításának munkálataira, a legfrissebb összesítés szerint pedig össze-
sen mintegy 55 milliárd fo- rintos kárt okozott a Ma-
gyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi (Mal) Zrt. 
zagytározójából kiömlött vörösiszap. 

 

A kabinet korábban hozott rendeleteiben vállalta, 
hogy az ingatlanokban, az ingóságokban, illetve a 
külterületekben és a mező- gazdasági területekben 
esett károkat is felmérik, és a veszteséget maradékta-
lanul megtérítik - idézte fel a belügyminiszter. 
Hozzátette: a kormány va- lamennyi, általa  
megelőlegezett kárt igé- nyelni fogja a Mal Zrt.-től, 
a kifizetés módjáról, így a tulajdonosok magánva-
gyonának esetleges bevo- násáról azonban majd a 
bíróságnak kell döntenie. 
Pintér Sándor kiemelte to- vábbá, hogy az elmúlt na-
pok "felelőtlen nyilatkoza- tai" ellenére biztosan nem 
állnak fenn egészségügyi kockázatok a katasztrófa 
helyszínén. 
A lakók megnyugtatása ér- dekében a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (MTA) munkatársaival ismételten megvizsgálják a leginkább szennyezett terüle-
teket, továbbá egy egészségügyi központot is felállítanak, ahol valamennyi önként jelentkező egész-
ségi állapotát kivizsgálják. 
A kárfelmérés menetére kitérve a belügyminiszter elmondta: a lakók 30 százaléka elfogadta az igaz-
ságügyi szakértők által számukra felajánlott összeget, míg a többi károsult számára ismételt, egyedi 
elbírálás alá eső kárfelmérést biztosítanak. 
Pintér Sándor közlése szerint az eddigi felmérések alapján a lakóházak újjáépítésére 7,9 milliárd 
forintot kell fordítani, míg a súlyosan szennyezett mezőgazdasági területek kármentesítése további 
30 milliárd forintot tehet ki. 
Tili Károly kolontári, Toldi Tamás devecseri és Marton László somlóvásárhelyi polgármester egy-
aránt bizakodásának adott hangot a belügyminiszterrel folytatott egyeztetés után.  
 

A kormány megtéríti a lakosság minden anyagi veszteségét... 

   VIII. évfolyam 10. szám 2010. november     
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                               Fogyasztóvédelem  
 
 
Magazinunk elindított egy riport sorozatot, melyben a régió fogyasztóvédelmével foglalkozó szakem-
bereket, civilszervezeteket, a Nemzetgazdasági Minisztérium fogyasztóvédelmi főosztálya, valamint a 
társszervek vezetőitől, pl, Szabó Miklós a Társadalmi Unió elnökétől szeretne tájékoztatást kapni a 
tudatos fogyasztók helyzetéről. Az átfogó szemle nem kizárólag száraz törvényismertetésről szólna...   
 
- Hogy érzi magát kedves Elnök úr a 88-ik életévében?  Beszélne a családjáról?  
Köszönöm a figyelmes kérdést. Nem igazán törődve a szív problémáimmal, lényegében munkaképes va-
gyok. Beváltom a népi mondást: „akinek kolompot kötöttek a nyakába, annak kolompolnia kell”, azaz igyek-
szem teljesíteni azt, amit felvállaltam. A családomat, pedig mindig kihagytam és kihagyom a nyilvánosságból.  
 
- Azt lehet hallani-suttogják a szakmai berkekben, Ön az újságírás fogyasztóvédelem gigantikus do-
yenje.  Mi erről a véleménye? 
A két jelző egyike sem igaz.  
 
- Sokan elismerik a szakmai felkészültségét, tudását, ám ennek ellenére számtalan ellensége is van! 
Úgy érzem, ez természetes egy ilyen „kaliberű” újságírónál.  Amit az elnök úr tett az elmúlt 10 évben a 
fogyasztóvédelem kék egén, az bizony már legenda… Összefoglalná az utóbbi tíz év sikereit, kudar-
cait?  
Hál’ Istennek semmilyen kék égen nem tettem semmit, ugyanis még nem vagyok az égi mennyországban, és 
igyekszem dolgozni, lehetőleg használni. Ami az ellenségeimet illeti? Nos, kinek nincs? Talán még unatkoz-
nék is, ha már ellenségem sem lenne.  
 Ami a kudarcokat illető, nos, volt belőlük elég és valószínűleg lesz is. A legnagyobb az 1995-ben Budapes-
ten megalakított nemzetközi civil szövetség, a „Nemzeti Polgári Mozgalmak Nemzetközi Fóruma”, amelynek 
a magyaron kívül svájci, belga, német, orosz ernyőszervezeti vezetőkből állt az elnöksége. A sváci 
Solothurnban, a német Meissenben, a Belga Brüsselben tisztességgel, parlamenti és kormányszinten fogad-
ták az elnökséget, csupán hazánkban nem ismerték fel a jelentőségét és lehetőségét, pedig akkor még 
messze voltunk az EU tagságtól.   
 A sikerek, pedig a Társadalmi Unió tagságáé és nagyszerű munkatársaimé, akik nagyon nehéz körülmények 
között, sokszor hónapokon át, fizetés nélkül is kitartottak. S hogy konkrét is legyek, néhány példa: maga az 
„A KONTROLL” fogyasztóvédelmi újság, amelyből az eddigi 7 év alatt 1 millió 165 000 példány jutott a fo-
gyasztókhoz; és bizonyítottan oda jutott. A profi televíziós forgatócsoportunk, meg az általuk készített és a 
HÁLÓZAT TV által sugárzott 42 televíziós fogyasztóvédelmi filmünk. A profi rádiós csoportunk 26 fogyasztó-
védelmi rádió riportja, amelyet 39 városi és regionális rádió tűzött műsorába. A 18 városban működő fogyasz-
tóvédelmi klubunk, tizenkilencediknek a MUOSZ-al közös fogyasztóvédelmi újságírói klubunk. És említhetem 
a márciusban Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban tartott országos fogyasztóvédelmi konferenciát, 
amelyre – dacára a visszatért télnek, hófúvásos utaknak,− közel hatszázan jöttek el az ország minden részé-
ből.  
 
- Hogyan határozná meg a fogyasztóvédelmet, annak szerepét, s fogalmát Magyarországon? Mik a 
legtöbbször előforduló jogsértések, mire kell odafigyelnünk vásárlóknak, s kihez kell fordulnunk a 
problémánkkal, hisz számtalan társadalmi szervezet van… 
A magyar lakosságban a fogyasztóvédelem még nem érte el a miénknél jóval korábban piacgazdasággá vált 
társadalmakét. A magyar fogyasztónak tájékozottabbá és tudatosabbá kell válnia. De meg kell tanulnunk azt 
is, hogy az úgynevezett Piac két részből áll: a családos és az egyedülálló emberekből, akiknek vásárolniuk, 
szolgáltatásokat igénybe venniük kell, valamint a kereskedőkből, szolgáltatókból, akik a fogyasztók pénze 
nélkül nem léteznének, - tönkremennének.  
Tehát nem csak a fogyasztóknak kell informálódniuk, tanulniuk, hanem a kereskedőknek és szolgáltatóknak 
is. Megjegyzem, hogy a mind keményebb piaci versenyben a kereskedőknek és szolgáltatóknak is létérdekük 
az együttműködés a vásárlóikkal, a megrendelőikkel és azok szervezeteivel. Az eredményes fogyasztóvédel-
met pedig, az állami és a társadalmi fogyasztóvédelem  egymást kiegészítő együttműködésétől várom.  
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- Mikor, s mi célból alakult a Társadalmi Unió, s mióta vezeti elnökként a szervezetet. Mik a további 
céljai a fogyasztóvédelem, s a társadalmi összefogás tartományában?  
 
A Társadalmi Unió eredetileg Társadalmi Kamara néven alakult 1991-ben, s később, a kamarai törvény hatá-
sára is, módosult Társadalmi Unióra. Eredetileg 20 országos szövetség alapította, jelenleg 32 országos ható-
körű olyan tagszövetsége van, amelyeknek együttesen többszázezer főből áll a tényleges tagsága, s társa-
dalmunk jelentős szegmenseit képviselik. Eredendő céljai között szerepel az egymás iránti tolerancia, az or-
szágos társadalmi kérdések együttes áttekintése és véleményezése, s ez értendő a fogyasztóvédelemre is.  
 
- Mostanában több támadás is érte az Elnök urat, szakmai berkekből.  
Olvasóink kíváncsiak lennének az elnök úr állásfoglalására.  
 
Talán csak annyit, hogy akiknek van idejük az ellenségeskedésre, inkább használják az energiájukat a legfon-
tosabb közös ügyünk, a társadalom fejlődésének szolgálatára, a jó közérzet megőrzésére, vagy kialakítására 
Köszönöm a beszélgetést                                                                                                      -oil- 

Önnek volt egy KIÁLTÁS nevű újságja. Jelenleg a Kontroll Országos Fogyasztóvédelmi Magazin fő-
szerkesztője. A lapot a szakmai hálózata terjeszti. Ezt a sikert több „kollegája” nem nézi jó szemmel, 
amit nyilvánosan terjesztenek is.  A vevőközönség, viszont igényli, megszokták a Kontrollt. A szak-
mai sikerei útjába több aknákat is elhelyeznek.  Ekkora harc van a fogyasztóvédelem területén? 
 
Az említett újság – KIÁLTÁS- bizonyos értelemben őt követi profilírozottabban az A KONTROLL. Valóban 
közreműködik a terjesztésben a szakmai hálózat, de eljut számos közép és felsőfokú iskola tanáraihoz és 
diákjaihoz, számos nagy kórház orvosaihoz, nővéreihez és általuk a kórházi ágyban fekvő, szívesen olvasó 
betegek sokaságához. A havi 20 000 példány tulajdonképpen már kevés.  
Az irigység emberi tulajdonság, s nem csak szakmai, hanem sok féle, sok okú. Azonban, akármennyire fur-
csán hangzik is, előnye is van az ebből fakadó ármánykodásnak: a tisztességes emberek vannak többség-
ben és náluk az irigységből fakadó híresztelések éppen az ellenkező hatást érik el.  
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                                                       Az élet, mint árucsere? 

 

Szerinted az élet a legértékesebb a világon? 

Milliók életét oltották már ki kegyetlenül egyes emberek, akik céljaik hajszolása közben nem törőd-
tek az embertársaikkal. 

Jellemző példa erre az I világháború! Abban az ádáz küzdelemben számtalanszor előfordult, hogy 
céltalanul áldoztak fel a katonákat. A katonai vezetők tekintélye és dicsősége fontosabb volt, mint 
a katonáik élete! Úgy használták az emberanyagot, mintha fabatkát sem érne. Tehát szemrebbe-
nés nélküli árucserefolyt (kereskedelem) a fronton! Dicsőség ellenében emberélet! A VERDUNI 
(FRANCIAORSZÁG) csatában félmillió katona vált áldozattá: mivel ez az ütközet stratégiailag nem 
volt fontos a katonai vezetőknek! A világ nagyhatalmaitól nem szokatlan, hogy lebecsülik az embe-
ri élet értékét. Az utóbbi években a demográfiai robbanás milliós nagyságrendű szegény és elesett 
emberekkel árasztotta el a glóbusz munkaerőpiacát. Az elesettekre egy életen áttartó nyomor és 
küzdelem vár. Ezek az emberek úgy 
gondolják: senkit nem érdekel, hogy 
élnek vagy halnak e. Tehát a háború, az 
igazságtalanság, a betegségek, árvíz, 
tűz és számtalan más egyéb tényező 
pusztítja e földi ha- landókat. Persze 
nem minden ember nyomorog s szen-
ved!! 

Értékes az életed?  

Miközben Európá- ban, az I világhábo-
rúban tömérdek ka- tona életét feláldoz-
ták, addig az ANTARKTISZON 
elképesztő erőfeszí- téseket tettek em-
beréletek megmen- tésére. ERNEST 
SHACKLETON, a brit – ír felfedező és 
társai szerencsétle- nül jártak, mivel 
ENDURANCE nevű hajójuk egy jégtor-
laszban összezúzó- dott és elsüllyedt. 
SHACLLETONNAK sikerült valamelyes 
biztonságos helyre jutnia az embereivel: 
az Atlanti óceán déli részén lévő 
ELEPHANT – sziget- re menekültek. De 
még mindig rendkí- vül veszélyes hely-
zetben voltak. 

SHACLETON tudta, hogy egyetlen remé-
nyük az életben ma- radásra, ha külde-
nek valakit, hogy segítséget kérjen a DÉLI – GEORGIA szigeten lévő bálnavadász – állomástól. 
Az állomás 11OO km - re volt tőlük s csupán egy hétméter hosszú mentőcsónakkal rendelkeztek, 
melyet SHACKLETON az ENDURANCE – ről mentett ki. Nem voltak fényes kilátásaik. 

1916. május. 1O – én 17 gyötrelmes nap után SHACKLETON mégis eljutott DÉLI – GEORGIA -a, 
de a tenger háborgása miatt a rossz oldalon kellett kikötniük. 3O km út várt rájuk felderítetlen, hó-
borította hegyeken át, ha el akarták érni az úti céljukat. Bár nem volt sok esélyük a zord hidegben 
megfelelő hegymászó felszerelés nélkül, de SHACKLETON mégis megérkezett a társaival, és vé-
gül az összes emberét megmentette. Vajon mért küszködött ilyen állhatatosan?  Mert egyetlen cél 
lebegett a szeme előtt, hogy mindegyik emberét élve szabadítsa ki!! Miben bíztak az emberei? Hát 
abban, hogy a vezetőjük állja az adott szavát s megmenti őket. Tehát az adott szó mindennél fon-
tosabb. A háborúban, a békében életeket menthet!  
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Gosbert Dölger a Dél- Hesseni rendőr főkapitány az egyházi együttműködésről 
 

A főkapitány urat faggattam a Csongrád Megyei RFK épületében 
az egyházak bevonásáról s a közös programok kivitelezéséről, a 
rendőri munkában. Kissé bizarr ötlet, ám nem kivitelezhetetlen, az 
egyházakkal közös együttműködés lehetősége. 
 
- Úgy gondolom, hogy ez a nemzetközi együttműködés megalapoz-
hatja, megerősítheti az egyházak nyitását az állami szervek- rend-
őrség- irányába. Talán az egyház új politikai szemlélettel, nyitott-
sággal közeledik vagy csak a hívők táborát, akarja erősíteni? 
 
Szó sincs erről, hogy hívőket akar az egyház toborozni! A cél hogy a 
program lehetőséget adjon a szolgálatot teljesítők számára, - mivel a 
különböző helyszíneken éri trauma őket - a lelki megnyugváshoz az 
imaszobában. Nehéz feldolgozni a bűnügyi helyszínek látványait. Min-

den kollégámat megviseli az erőszakos bűncselekmények látványa. Igen is az egyházak jöjjenek, 
s értsék meg a rendőri munka lelki, fizikai nehézségeit. A lelki segítség megnyugtatja az embere-
ket.  Egyébként ez kiváló kérdés volt. Gratulálok.  
 
- E program jelképes szimbolikája az imaszoba. A rendőrségen belül szerződéses plébános 
vezeti a lelki segély szolgálatot?  
Megint egy remek kérdés. Igen! Az imaszoba, az jelkép, ami a megnyugvást, a lelki békénket szol-
gálja. Mint tudja nem csak a rendőrség, véd, s szolgál, hanem az egyházak is felvették a szótáruk-
ba ezt a kifejezést.  
 
- A lelki gazdagodás, megerősödés, Ön szerint erősíti a rendőri állomány szakmai hozzáál-
lását, intuíciós reflexeit.  
 
Igen! Határozottan! Például a gyónás után az ember, megnyugszik, s tisztábban látja a világot és 
az őt körülvevő környezetét. A beosztott rendőrök őszintébbek a pappal, mivel a gyónási titok kö-
telezi a gyóntatót. A lelkierő a mi hivatásunkban nélkülözhetetlen. Nem beszélve a családi háttér-
ről. Tehát ez is azt bizonyítja, igen is szükség van az egyházak jelenlétére a rendőrségnél.  
 
- A nyitottság számtalan emberben kételyeket ébreszt. Több hívőben felvetődik a kérdés 
mért pont a rendőrség?  
 
Ön kemény kérdéseket tesz fel nekem! De így van rendjén. Mind a ketten közszereplők vagyunk. 
(elmosolyodott a főkapitány úr) 
Valójában kételyeket ébreszt, ám ezek nem rossz irányt vesznek. Amióta világ a világ az óta az 
emberek mindig kétkednek. Mindenben a rosszat látják. Azonban, ha meg tudjuk győzni őket ész 
észérvekkel, akkor… (széttárta a karját)  
A rendőrség az a szerv ahol minden lecsapódik. Azt lehet szidni, lehet neki örülni, lehet rajta mo-
solyogni, s így tovább. Az egyházak látnak a rendőrségükben erőt, kitartást. A közös munka, mint 
tudja Ön is, szolgálunk és védünk.  
 
- Magyarországon kiváló-felkészült, szakmai rendőrség működik. Mi erről a véleménye? 
 
Csupa jókat tudnék mondani. Nem kell az Önök rendőrségét dicsérni, mivel a munkájukkal már 
bizonyítottak. Látja, erre figyeltek fel az egyházak. Továbbiakban az együttműködési szerződés 
erősíti a Csongrád Megyei Rendőr- Főkapitányság egyébként is kiváló szakmai munkáját! Mindig 
ilyen masszív kérdéseket tesz fel az „áldozatainak”- majd elnevette, magát s átölelt.  
                                                                                              Köszönöm  a beszélgetést    -oil- 
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Bejárás a gátszakadás helyén 

A MAL Zrt.- ben tartott sajtótájékoztató után a helyreállítás irá-
nyítói és a sajtó képviselői megtekintették a X-es tározó északi 
és nyugati falának találkozásán október 4-én keletkezett szaka-
dást, valamint a környéken zajló munkálatokat. Az újságírók 
most először juthattak el erre a helyre, korábban a veszélyhely-
zet, később pedig a mentesítési és helyreállítási munkálatok mi-
att nem lehetett ezt a helyszínt megközelíteni. Így most szembe-
sülhettek a gát valódi méreteivel, a történtek súlyosságával. 
Dr. Bakondi György tű. altábornagy, kormánybiztos és 
Kossa György, a MAL Zrt. állami felügyeletét ellátó felügyelők 
munkájának koordinátora bemutatta, hogy milyen vádművek ké-
szültek és készülnek még a sérült tározó és Kolontár között. A 
látogatás idején is több hektáros területen dolgoztak a nehéz-

munkagépek. A sérült X-es gát mellett kialakított X/A tározóba hordják a Somlóvásárhelyen és a 
devecseri kastélykertből összegyűjtött iszapot. Az elmúlt héten ideszállított szennyezőanyag 
mennyisége meghaladta a 22 ezer köbmétert. 
A sérült tározó és Kolontár között épül a II-es számú védőgát, valamint a föld alatt húzódó résfal. 
A gát több mint 500 méteres hosszán 25 méteres szélességben végeztek a gát kavicságyának 
magasításával. Az összesen 1200 méteres vádmű alatt 6-9 méter mélyen, 1300 méter hosszan 
húzódik majd az a betonfal, amely a tározóból kikerülő folyadékot hivatott megfogni, így az nem 
juthat a környező patakokba. A munkálatok méretét jelzi, hogy a föld alá kerülő betonfal megépíté-
se érdekében egy kisebb betonkeverő üzemet telepítettek ide. 
forrás, katasztrófavédelmi kormánybiztos 

- 150milliós adócsalást derítettek fel a pénzügyőrök Gyulán 

A Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Nyomozó Hiva-
tala 2008 óta nyomozott egy gyulai cég vezetője és annak társai 
ellen különösen nagy értékre elkövetett adócsalás gyanúja mi-
att. 
A nyomozás során beszerzett személyi és tárgyi bizonyítékok 
alapján a vállalkozás vezetője a 2003-2005. években mintegy 8 
gazdasági társaságtól fogadott be valótlan tartalmú számlákat. 
A hamis számlák gépjármű alkatrész beszerzésről és tachográf 
korongok kiértékeléséről szóltak. A fiktív számlák könyvelésbe 
állításával ÁFA adónemben közel 150 millió forint kárt okoztak a 
gyanúsítottak a költségvetésnek 
A napokban a 9 gyanúsított ügyében vádemelési javaslattal zár-
ták le a nyomozást a pénzügyőrök és az ügy aktáit a Békés Me-
gyei Főügyészséghez küldték meg. Sípos Jenő ezredes, szóvi-
vő  
 

- Bővült a Vámos Települések Szövetsége 

Új tagokkal bővült a Vámos Települések Szövetsége – Ünnepélyes keretek között öt szlovákiai és 
három romániai tagtelepüléssel bővült a 2007-ben alapított Vámos Települések Szövetsége. 
A szervezet amelynek támogatója a Vám- és Pénzügyőrség – tevékenysége az üzleti szektorban, 
az idegenforgalom fejlesztésében, a környezet- és természetvédelemben, a sport, a művelődés, a 
kultúra, a tudomány és a technológia területén valósul meg.  - Sípos Jenő  ezredes, szóvivő 
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Dél-Hesseni rendőr delegáció érkezett a Csongrád Megyei Rendőr- 
Főkapitánysághoz 

 

Magyarországon először Csongrád megyé-
be érkezett a német rendőr-főkapitányság 
delegációja, Gosbert Dölger főkapitány ve-
zetésével, hogy átadja az egyház s a rendőr-
ség együttműködési tapasztalatait. Náluk 
Dél- Hessenben több éve működik a lelki se-
gély szolgálat.  
 
Az aláírási ceremónia az imaszoba megáldásá-
val kezdődött, ahol Dr. Kiss - Rigó László Sze-
ged-Csanádi megyéspüspök pár szóban kifej-
tette, rendkívül fontosnak tartja az egyházak s a 
rendőrség találkozását. Ez a közeledés meg-
nyugtató és békét teremt az emberek lelkében. 
Nálunk, papoknál, ez a tevékenység ugyan-

olyan, mint a rendőrségnél; szolgálatot teljesítünk! Segítjük egymást s a hívőket. Befejezésül talá-
lóan fejezte ki magát a püspök úr- A két szervezet, így jobban tudja szolgálni az emberek védel-
mét, valamint biztosítani a lelki biztonságukat, majd ezt követően megáldotta az imaszobát. A meg-
tisztelő szavai után Juhász András a Csongrádi Református Egyházmegye főjegyzője is méltatta a 
lelki védelmet, kiemelve - valójában szolgálunk, s fontos ez a hívőknek s a rendőrségnek egyaránt. 
Megköszönte a megállapodást, és annak előmozdítását, méltatva, hogy az országban először, 
Csongrád Megyében alakult meg a kapcsolat Isten áldásával.  Ribár János az orosházi Evangéli-
kus Egyház esperese, - számunkra azért fontos e jelenség, mivel közelebb hozta az Európai Unió 
tagállamait. Személyes tapasztalatából idézett: „a svájci s a dél - Németország közös határán egy 
kamion ütközött egy személyau- tóval, s Németország azonnal a 
helyszínre érkezett. Később a né- met főkapitány üdvözölte a megje-
lenteket, valamint a sajtó munka- társait. „ nagy megtiszteltetés, 
számomra, hogy jelen lehetek a lelki segély szolgálat bevezetésé-
ben, amiben benne van a segít- ség, tapasztalat átadásának gyö-
nyörű pillanata. Ez a projekt azért is fontos, mivel Dr. Lukács János 
Dandártábornok úr is egyetértett e program támogatásával. Napon-
ta több munkatársa kerül nehéz helyzetbe s ilyenkor szükséges a 
lelki segély szolgálat. Bizony a közlekedési, bűnügyi helyszínek 
igencsak megviselik a munkatár- saimat. Példamutató magatartást 
mutatnak a lakosság felé, ami megnyugtató számukra. S befeje-
zésül- Siker fogja koronázni ezút- tal az együttműködést a ami a leg-
fontosabb talpon fog maradni”.  
Lukács János Dandártábornok: - fontos szerepet töltünk be a nem-
zetközi kapcsolatokban, kiemel- ve, tartós barátság, alakult ki a 
Hesseni főkapitánysággal. 2009 - ben jártunk Németországban, ott ismerkedtünk meg e remek 
projekttel. S úgy gondoltuk, nálunk is jó következménnyel bírna a lelki segély szolgálat! Később a 
gondolatot tettek követék! Az egyházak kedvezően méltatták e gondolatot. Ez a kapcsolat nyitott 
kapukat döngetet… „Már rég érlelődött bennem hogy az egyházakat be kell vonni a lakosság biz-
tonságának - komfortérzetének erősítésébe. Ezért alakult meg a Tanya Kabinet, ahol az elesett 
idős emberek, élnek! A egyház is látogatja a beteg embereket, s karitatív programokat szerveznek. 
Járőreink rendszeresen érintkeznek a tanyasi emberekkel”. Zárószóként megemlítette, hatványo-
zottabban összpontosítanak a templomok és környékére.                              
                                                                                                                                            -oil-           
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A mitikus kávéscsésze titka  

A népi hiedelmek szerint a kávéból való jóslás, a jövőbelátás, az istenek szándékainak rejtje-
les üzeneteit jelentik az emberek számára. Ezzel a képességgel megáldott földhalandók az 
üzenetek, figyelmeztetések hordozói. A kávézacc formatikus elrendeződése a csésze alján, a 
jövőbeni dolgainkról, félelmeinkről, talán a lehetőségeinkről tájékoztatnak bennünket. De 
ezek az alakzatokból nem szabad nagy következtetéseket levonni. A jóslás előjátékaként egy 
jól kiforrázott törökös kávét kell készítenünk lehetőleg átlátszó porcelánból. Gondolatainkat 
próbáljuk kordába tartani és fokozottan a témára, összpontosítsunk. A lúgozott kávéból 
hagyjunk egy kortyot a csésze alján, majd egy hókusz - pókusz jelzésű kört tegyünk a balke-
zünkkel a csésze fölött, s közben fordítsuk le a csészét egy kistányérra. Úgy három perc múl-
va kukkantsunk alá. A kialakult geometriai ábrából megkezdhetjük a jóslást Általában két 
geometriai ábra keletkezik!(?) A színek kialakulása itt nagyon fontos. Ha a geometriai formák 
sötétek, akkor számunkra egy búsborongós időszak eljövetelét sugallják az istenek. De, ha a 
kör alja világos, akkor bizakodóvá válhatunk azon a héten. Ha pedig a geometriai ábra oldala 
válik világos- sá, bizakodóak 
lehetünk, mert egy eredmé-
nyes időszak eljövetelét jó-
solják meg az istenek. Az áb-
rák több for- mát vehetnek 
fel. Nem szük- séges, hogy 
minden ábrá- ban a mértani 
alakzat érvé- nyesüljön. A 
színek szerepe az ábrák kiala-
kulásában el- veszítik a veze-
tő szerepüket.       

Nézzünk egy- két példát:     

Ablak: - Ha nyitva látjuk, 
meglepetés. Ha zárva csaló-
dunk. 

Bagoly: - Bot- rány közeleg 

Fa:- Ez min- den jóslásban a 
sikert jelenti. De vannak 
„előjelek”, mint növekvő, lombhullató, száraz, kérges, akkor a jelentése változik.  

Gyűrű:- A kapcsolatok, tevékenységek, befejezését jelenti általában  

Kígyó:- Irigyeink vannak, és csak a hibáinkat veszik észre. 

Labda:- A szerelem hamis. Csak és kizárólag a szexre irányul.  

Napernyő:- Új szerelem a láthatáron. Áldozás a szerelem oltárán.  

Madár:- Jó híreket hallunk a távolból. Az elképzeléseink valóra válhatnak.  

Patkó:- Szerencsés helyzetek eljövetelét jósolják az istenek. 

Rács:- Számunkra kellemetlen időszak fog érkezni.  

Ajak:- Hazugságon fognak.      

Váza:- Menyei boldogság 

Ne feledjék kedves olvasóim, hogy a közeli, távoli események a csésze alján, tetejéhez közeli 
elrendeződés adhatja meg önöknek a gyors válaszokat. PL: - ha az ábrák közelebb helyez-
kednek el a csésze pereméhez, akkor biztosak lehetnek, hogy a jó sors közeleg.   -oil- 
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                    Irodalom 
 
Kaméleonban mások az alapvető emberi szokások, a törvények s annak tiszte-
lete. A hivatalban iskolázatlan kiskirályok uralkodnak! A helybeliek – jobbá-
gyok- istenként szolgálják őket. (A fáraók hatalma elhomályosul mellettük) 
A köztisztviselők iskolázottsága legfeljebb „érettségi”! Minden ismeret, tudás, a 
kintről érkezőnek zárt periódust jelent. Az ebédidő? Ezen a földtekén másfél-
óra! Piacos napokon párosával karöltve, - legalább - egy órát sétálnak a hivatal 
„meghatározó” munkatársai. Péntekenként a kilenc alkalmazottból jó, ha talán 
kettő bent tartózkodik a hivatalban!! 

Tételezzük fel, szeretnéd elintézni egy ügyet. Bemész a hivatalba, ahol órákig, muszáj hajbókol-
nod, többször hangosan köszönnöd, míg észrevesznek.  

- Minek jött! - érkezik a durva hang. A paraszt alázatosan leveszi a süvegét, majd lehunyja a 
szemét. 
        - Kérdeztem valamit, zúg a felsőbbrendűség.    
        - Csak, csak, azért jöttem, hogy, hogy érdeklődjem a marhalevél kiadásáról.    
        - Hát ezért kár volt! - dörrent a hang, s lekezelővé vált. A paraszt összehúzta magát! Alulról 
kezdi figyelni a magasságost, aki az íróasztal mögül sunyin figyelve vár. Kis szünet után megszó-
lal. 
        - Bátyám, akkor lehet haladni! Egyébként rövidített, munkanap van! Tudja, karaláb szállítás 
Bólogat az öreg paraszt. Hát én ne tudnám! - s ezzel kifordul. Az ész megszólal.  
       - Láttad? - ez is ilyenkor jön, mikor nem érünk rá! A másik észkombájn bólogat. Hiába a sze-
mélyvonat minden állomáson megáll. 

- Vettem az uramnak alsógatyákat, s már veszi is ki a reklámszatyorból, majd rádobja az asz-
talra. - Látod milyen csicsás? - s mosolyog.  Látható az üresjárat a fogai között. Tessenek vigyáz-
ni, mert az ajtók zárulnak.  
   Mikor rendbe tettek a házat, mindent elrendeztünk, kiültünk az udvarunkba! Kinyitottunk egy hét 
decis palackot. A kerítésünk előtt többen meg, meg állva leskelődtek! A többiek egy gyors fejcsa-
varással intézte el a látványt! Helyben az a szokás, aki kívül van, az beköszön. Az életkor nem 
számít.       
 A kaméleoni ember/nő a hátad mögött megforgat a sárban. A szemedbe nyalizik! - majd a hátad-
ba döfi a kést, azt a Brútuszit!  Ha a házunk baloldaláról érkezik, akkor jobbra csapja a fejét, ha 
jobbról, akkor balra tekeri a nyakát. Kizárólag, úgy bátorkodik benézni az udvarodba, hogyha nem 
vagy jelen! A köszönés a „gyüttmöntnek” később e földrajzi helyen talán a nyögdécselés szót al-
kalmaznám. Eközben, alulról felfelé tekint s nyakát, tekergeti. 
A falut a föld utak jellemezték! A fejlődés nagyívben kikerülte a konok, makacs, önkormányzati ve-
zetőket, kik nem ismerték a pályázatírásban rejlő lehetőségeket. Féltek a felettes szervektől. Nem 
ismerték a helyi politikai erő hatalmát. Kár volt felnyitni a szemüket! A butaságukat, konokságukat, 
makacsságukat hazugsággal fedték!  
Az esőzések után sártengerré vált a falu. A polgármester nem volt hajlandó semmiféle megegye-
zésre, kezdeményezésre az utakkal kapcsolatban! Levelekre nem válaszolt! Majd ráérünk arra 
még jelszót, alkalmazták folyamatosan…  
Bementem az önkormányzatba.  
        - Mikor fogják kibetonozni az utcát. Látni kellett volna a megrémült arcokat. Azt hittem nem jó 
helyen járok! Az alkalmazottak kezdtek eltünedezni. Mindenkinek halaszthatatlan dolga akadt. En-
gem sem kellett félteni. - megfordultam s becsaptam az ajtót.      
       - Jó napot kívánok! Megjöttem! Vártam, vártam, vártam....  
      - Jegyző úrhoz érkezett az úr? – kérdezte egy alacsony testes nő. Jót nevettem magamban s 
azt gondoltam, felveszem a helyi „fácianegra” szerepét.    
      - Igen! Pontosan őt keresem!     
      - Mindjárt szólok... neki. - s rohant ki a szobából. Szétnéztem. A berendezés szegényes volt...                           
                                                                                                                                      folytatjuk.. 
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Meglepődött! Nem, mert a szemembe nézni. Nem szégyen, ha az ember keres-
kedőként kezdi az életet. Néha kimondottan jól esik a meglepetést látnom egyes 
„csillag közeli” kollégám, embertársaim szemébe. Melyik raktárrészlegnél dolgo-
zik.  
- A sajtraktárban.  
A tőmondatok a beszélgetést lassítják! Valamit tennem kell,- gondoltam - hogy 
könnyeddé váljon a beszélgetés. Zavarban volt. Minden pillanatban a barátnője 
tekintetét kereste. Később fel álltak s körbejárták… a birtokot…  

Viki felkészítette a további csevegésre. Az ebédnél közlékenyebbé vált. A kávézást követően be-
szélt a családjáról, a munkájukról, meg hogy az apjának több hektár sárgabarackosa van. Ő nem 
szereti a paraszti munkát! - s ezért helyezkedett el a Tejgyárban. Később kiültünk a szabadba a 
kerti székekre. Rágyújtott. Ezzel is lefoglalta a kezét… a száját! A nejem észlelte, ritkul a levegő, 
ezért félrehívta, s bemutatta a birtok különböző részeit. Anti azonnal felajánlotta a segítségét. A 
kávészünet egyenesbe hozta a beszélgetést, a családi egyensúlyt. Viki kimentette a „karmaimból”, 
azután bementek a szobájába. Éva - a nejem- elkezdett mosogatni. Én a háta mögött mondtam a 
magamét.  

- Legyél már lazább! Voltál ilyen helyzetben? Naná hogy váltál! Vagy nem emlékszel? Én is 
kimentettelek apósod markából! – nevetett.  

- De mégis… 
- Amilyen rózsát szakít…  
- Na ezt hagyd abba.  
- Te is minél hamarabb szerettél volna túl lenni… az egészen. Mi egyszerűen fel álltunk s be-

jelentettük - elmegyünk táncolni! Milyen jó volt! Kacagott az életem értelme.  
- Az… más… volt… erőlködtem! 
- Persze. Most a lányodról van szó!  

Erre nem lehet mit mondani. Leültem. Ittam egy jéghideg ásványvizet. Évám átölelt, s megsimo-
gatta a hátam, 

- Ne dörmögj te vén medve. Az élet ismételi önmagát. Az apám is megnyitotta számodra a 
hetedik ajtót. A jéghideg ásványvíz jót tett… 
Az unokánk HANNA – Grétaként ismerte meg az őt, körülvevő világot. Hatalmas fekete hajjal, kék-
szemmel, fehérbőrrel, megy piros ajakkal érkezett. Gyönyörű, bájos kislányt ismerhettem meg 
benne! Az első órákban már pislogott, fordította a fejecskéjét, s természetesen falta az öklét. Ál-
landó éhség érzete van! Az idő meghajolt a szépsége előtt! Has fájós lett. Jöttek az álmatlan éj-
szakák, s a türelmetlen nappalok. A dédike állandó lakosnak számított az unokájánál. Ám ahogy 
teltek a hetek, hónapok Hanna egyre kerekebb, szebb s érdeklődővé vált.  
Fülével, szemével kezdte felismerni az őt körülvevő érdekes világot, aminek érezhette már az illa-
tát, és hangunk tónusát. Ám csókunk szerető voltára nem reagált… sírással. Tűrte a megpróbálta-
tásokat! Imádta, ha szeretik, ha foglalkoznak vele. Persze legjobban annak örült, mikor az ajkai-
ban érezhette a cumisüveg tejes ízét. Nehezen engedte el a levegővel megtelt cumit, amikor az 
édesanyja ki akarta venni a szájából. Ezt követően sírással panaszkodott a papának, - látod, elvet-
ték a cumimat, majd az öklét kezdte a pici szájába dugdosni, s cuppogott hozzá…  
Büfizés közben folyton keservesen sírdogált. Lányunk nem, mert több tejecskét adni, mivel így is a 
plafonon volt az adagja. Az orvosnő nem hitt a szemének, mikor Hannát egy hónap múlva bemu-
tatták. Tetszett a kiskirálynőm, ám az adag… amit megevett… attól hátra lépett…  

- Anyuka! Ez hatalmas adag? 100 gramm!  
- Hanna kétóránként követeli, őrjöng. Nem bírom megnyugtatni, csak ha megetetem.  
- Túl eteti a babát! Viki nem szolt, némán hallgatott. Ettől fáj a hasa! A két étkezés között, tes-

sék adni kamillateát a babának.  
- Próbáltuk. - válaszolt szerényen a dédi. A doktornő rá pillantott, majd a Viki felé 
- Tehát, ahogy megbeszéltük. A kamilla egyébként is jót tesz a leterhelt  

gyomornak, mivel a belső szerve még nincs kialakulva…   
Az utcán sokáig nem szóltak egymáshoz. Némán, szótlanul ballagtak a korzón. Hanna, néha dön-
gicsélt, ami zenei élményt nyújtott mindkettőjüknek.  
A doktornő… nem semmi. – mondta Viki. A dédi nem válaszolt. Gondolatban messze járt.   
                                                                                                                                                                               folytatjuk... 

  Leslie Steve 

    Hanna 
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                                                  NAIROBI 
SIVÁR, POSVÁNYOS TÁJ, MINDEN NYIRKOS. SŰVÍT SZÉL, NINCSENNEK 
EMBERI TELEPÜLÉSEK. VADÁLLATOK VISZONT EZRÉVEL ÉLNEK ITT, 
MINDEN FAJ KÉPVISELTETI MAGÁT!! AZ EMBEREK IDŐSZAKOS 
JELENLÉÁTÉRE UTALÓ EGYETLEN JEL EGY RÉGI KARAVÁNÚT, MELY A 
MOCSARAS SÍKSÁG MELLETT VEZET... (A Kenyai település kezdete) 
Úgy egy évszázaddal ezekkel a szavakkal jellemezték Nairobit, az oroszlánok, orrszarvúk, leopár-
dok, zsiráfok, kígyók és számtalan vadon élő állatok otthonát. A bátor maszaik egy ottani édesvizű 
forráshoz terelték a jószágaikat – az ivóvízhez, melynek nagy a vonzereje a nomád közösségek-
ben. A maszaik Uaso Nairobinak, vagyis „hűs víznek nevezték el folyót, a vidéket pedig Enkarre 
Nairobinak, azaz a „hideg víz helyének „. Innen származik tehát annak a helynek a neve, mely telje-
sen megváltoztatta Kenya történelmét. 
Nairobi fejlődésében fontos szerepet játszott az egykori „őrült expresszvonatként „ismert kenyai 
vasút építése. 1899 közepére 53O kilométernyi sínpálya kötötte össze a part menti várost, 
Mombasát Nairobival. Akkorra az építőmunkások életét megkeserítették a hírhedt „tsavói ember-
evők” , az a két oroszlán, amely sokukat megölte. Ráadásul a Kelet – afrikai – árok félelmetes te-
repnek bizonyult. Mivel a síneknek mélyen az ország belsejébe kellett vezetniük, nem tartották töb-
bé célszerűnek, hogy Mombasában legyen a raktárközpont. Bár Nairobi barátságtalan vidék volt, 
úgy ítélték meg, hogy tökéletes az elhelyezkedése ahhoz, hogy a munkások pihenőhelye és az épí-
tési anyagok raktára legyen. Ez hozzájárult ahhoz, később Kenya fővárosává alakuljon át. Ű 
A XX, század elején Nairobi az újonnan megalakult Kelet – afrikai Védnökség (ahogy Kenyát akko-
riban ismerték) közigazgatási központjának választották. Jó lett volna, ha előre megtervezik, hogy 
miként épüljön ki az egyre növekvő város, ehelyett azonban mindenféle tákolmányok jelentek meg 
egyre – másra a vasútállomás körül. A fából, hullámlemezből és egyéb helyi anyagokból készült 
építmények miatt Nairobi inkább nyomornegyednek látszott, semmint egy jövőbeli nemzetközi köz-
pontnak! A századfordulón nem igazán gondoltak a jövőre, amikor megépítették Nairobi egy – két 
épületét! Ráadásul a lakosok állandó félelemben éltek a vadállatoktól, melyek a közelben kóborol-
tak. Hamarosan járványok kezdték tizedelni a lakosságot ezen az új településen! Pestis tört ki, és 
ez bizonyult az új vezetők első igazi problémájának. Milyen gyors megoldással álltak elő?  Az érin-
tett városrészeket felégették, hogy megfékezzék a járvány terjedését. Az elkövetkező félévszázad-
ban Nairobi csak lassan szabadult meg visszás múltjától, és vált Kelet – Afrika kereskedelmi és tár-
sadalmi székhelyévé.   
 
Hogyan alakult ki a modern város?    
A körülbelül 168O méteres magasságban fekvő Nairobiból páratlan kilátás nyílik a környező tájra. 
Tiszta napokon könnyen kivehető Afrika két fontos jellegzetessége. Északra fekszik az 5199 méter 
magas Kenya – hegy, az ország legmagasabb és Afrika második legmagasabb hegye. Távolabb, 
délen, Kenya és Tanzánia határán terül el Afrika legmagasabb hegye, az 5895 méter magasba szö-
kő Kilimandzsáró. Az európai földrajztudósok és felfedezők 15O évvel ezelőtt csodálkozva nyugtáz-
ták, hogy az Egyenlítőn fekvő Kilimandzsárót örök hó és jég borítja.  
A város az elmúlt ötben, évben teljesen átalakult! Növekedése nyilvánvaló abból, hogy állandóan 
változik a látképe. Csodálatos látványt nyújtanak korunk magas, tiszteletet parancsoló üveg és fém-
épületei, amint megcsillannak a rajtuk a lenyugvó forró égöv nap sugarai. A Nairobi központi, üzleti 
negyedébe látogatók talán hitetlenkedve csóválják fejüket, amikor megtudják, hogy az a föld, ame-
lyen lépkednek, csupán száz éve vadállatok búvóhelye volt, olyan vidék, ahol az emberekre ve-
szélyleselkedett. Idővel megváltoztak a körülmények! Egzotikus növényeket honosítottak meg: cso-
daszép murvafürtöket, virágzó zsakarandákat, gyorsan növő eukaliptuszokat, valamint akáciákat. 
Ily módon a korábban poros földutak lassacskán fákkal szegélyezett utakká alakultak, árnyékot ad-
va a gyalogosoknak a meleg időszakokban. Egy botanikus kertben, a város szívében közelében, 
legalább 27O fajt vehetnek szemügyre a látogatók. Érthető, hogy egy író miért jelentette ki Nairobi-
ról azt, hogy „olyan, mint ha egy erdő közepében épült volna fel”. A burjánzó növényzet nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy Nairobiban kellemes legyen a hőmérséklet: - melegek a nappalok és hűvö-
sek az éjszakák…                                                                             folytatás a következő oldalon.. 
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Kultúrák olvasztótégelye!   
Nairobi egy hatalmas mágneshez hasonlóan mindenfelől vonzotta magához az embereket! A város-
ban több mint két millióan élnek. 
A vasútépítés befejezése jó lehetőséget kínált a letelepedéshez. Indiaiak, akik a pályaépítésnél se-
gédkeztek, üzleti vállalkozásokba fogtak, melyek aztán nagy méreteket öltöttek és az egész ország-
ra kiterjedtek. Érkeztek beruházók Ausztriából, Kanadából és több afrikai országból is.  
Nairobi a kultúrák olvasztótégelye. Az utcán szembejöhet velünk egy leomló szárit viselő indiai nő, 
aki bevásárolni megy, egy pakisztáni mérnök, aki egy építkezési színhelyre igyekszik, egy kifogásta-
lanul öltözött holland légi utas – kísérő, aki a város egyik szállodájába igyekszik, vagy egy japán üz-
letember, aki egy fontos üzleti tárgyalásra siet, valószínűleg Nairobi nagy forgalmat lebonyolító tőzs-
déjére. Majd ott vannak a helyi lakosok, azok kik adnak, vesznek bódékban, a piacokon és az üzle-
tekben, és akik irodákban vagy Nairobi sok gyárának egyikében serénykednek. Meglepő, hogy a 
városban élő kenyaiak közül csak kevesen mondhatók igazi nairobi lakosnak. Többségük az ország 
más részeiből költözött ide, jobb élet reményében! A nairobiakról általában véve elmondható, hogy 
barátságos, vendégszerető emberek. Talán éppen ez a vendégszeretet csalogat a városba különfé-
le világszervezeteket és helyi társaságokat. Például az egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Prog-
ramjának a székhelye is Nairobiban van. 
 
Mi vonzza a látogatókat?  
Kenya hatalmas, változatos vadvilágnak ad otthont. Számos nemzeti parkja és vadvédelmi területe 
évről évre ezreket vonz. Nairobiból jó néhány kirándulást szerveznek, ám maga Nairobi is a turisták 
kedvelt helye! Nagyon olyan kevés város van a világon, melynek tőszomszédságában állatok élik a 
világukat. A Nairobi Nemzeti Park, mely kevesebb, mint tíz kilométerre helyezkedik el a városköz-
ponttól, a látogatók paradicsoma!! Itt az ember személyesen találkozhat Nairobi korábbi lakóival. 
Csupán néhány drótszál tartja távol az állatokat az emberek lakóhelyétől. Nemrégiben azonban, 
pontosan 2OO2 szeptemberében egy felnőtt hím leopárdra bukkantak egy nairobi lakás nappalijá-
ban. Az állat egy közeli erdőből kószált el.  
A városközponttól pár perces séta a Nairobi Múzeum. Naponta a látogatók százai keresik fel, hogy 
megismerkedjenek Kenya érdeke történelmével. A Múzeumban van egy kígyópark, mely számos 
hüllőfajjal dicsekedhet. A krokodil nem igazán jön zavarba a bámészkodóktól: nem sokkal mellette 
egy teknőc araszol, amely szinte mozdulatlannak tűnik a kavargó tömeghez képest. Természetesen 
a főbérlők a kígyók: a kobrák, pitonok és viperák. Ilyen teremtményekkel körbevéve érdekes odafi-
gyelni a táblára:  „Vigyázat, mérges kígyók! „  
 
Másfajta víz       
Bár még mindig hömpölyög az a folyó, melynek Nairobi a nevét köszönheti, vizét ipari és házi 
szennyvíz piszkolja be, ami sok – sok fejlődő ország városaira jellemző. Ám az elmúlt évek során 
Nairobi lakói meríthettek egy olyan „vízből”, mely felsőbbrendű forrásból ered. Ez a Biblia életüzene-
te, melyet Jehova Tanúi hirdetnek (János 4: 14)  
„Az iparosodott városokban gyakran nincs elegendő lakóhely…. 
A gyárak szennyezik a levegőt és a vizet” – írja az ENCYCLOPADIA BRITANICA Nairobi sem kivé-
tel ez alól. Sőt, mivel a vidéki területekről naponta költöznek emberek a városba, a nehézségek to-
vább súlyosbodhatnak!! Az állandó gondok könnyen elhomályosíthatják Nairobi szépségét.   -oil- 



 

 

Fórum az egységes piacról 
Sokan az egységes piac létrehozásában látják az európai projekt megkoro-
názását, ám az annak megvalósítása során felmerülő kihívások korántsem 
lekicsinylendőek. Egy biztos: a versenyképességet és a szociális védelmet 
egyaránt fokozó egységes piac megteremtéséhez további intézkedésekre 
van szükség. Tegnap ezekről az intézkedésekről tárgyalt az EP belső piac-
cal foglalkozó szakbizottsága a szakma, a Bizottság és a Tanács képviselői-

vel. 

 

Az egységes piacra vonatkozó politika jövőbeni irányáról rendezett nyilvános meghallgatást november 9-én 
az EP belső piaccal foglalkozó szakbizottsága. 
Az egységes piac megteremtésére vonatkozó intézkedéscsomagot október 27-én mutatta be az Európai Bi-
zottság. A 2012-ig megvalósítandó javaslatok bemutatását négy hónapon keresztül tartó nyilvános konzultá-
ció követi. Május 3Mán az Európai Parlament elfogadta Louis Grech (szocialista, máltai) jelentését, amely az 
intézkedéscsomag 2011 tavaszáig történő elfogadását sürgeti. A témáról novemberben rendez plenáris vitát 
az EP. 
 
Útban az egységes piac felé 
Elsősorban olyan intézkedésekről van szó, amelyek megkönnyítik az emberek életét uniós jogaik gyakorlása 
során, például ha másik tagállamban kívánnak házasságot kötni, házat venni vagy személygépkocsit regiszt-
ráltatni. Egyszerűsítenék például a más uniós országban vásárolt személygépkocsik regisztrációjával kap-
csolatos papírmunkát és formaságokat. 
Az egységes piaci intézkedéscsomag azonban nemcsak a polgárok, hanem valamennyi piaci résztvevő – 
vállalkozások, fogyasztók és munkavállalók – életének megkönnyítését is szorgalmazza. A számviteli szabá-
lyok egyszerűsítése révén például csökkentenék a kkv-k költségeit. A szakmai azonosítókártyák bevezetése 
által pedig csökkentenék a bürokráciát. 
„Úgy állítják be az egységes piacot, mintha az aláásná a szociális jogokat. De meg akarjuk mutatni, hogy le-
hetséges egyidejűleg gyakorolni a gazdasági és a szociális jogokat” – mondta Michel Barnier, a belső piacért 
felelős uniós biztos a parlamenti meghallgatás során. 

A tagállamok nélkül nem megy 
Mario Monti egykori uniós biztos, aki májusban a belső piac 2012 utáni újraélénkítésére irányuló stratégiai 
javaslatával lefektette az intézkedéscsomag alapjait arra figyelmeztetett, hogy az egységes piac nem kapja 
meg a tagállamoktól a megfelelő támogatást: „Az egységes piaci kezdeményezés nem az EU «zászlóshajó» 
kezdeményezése, hiszen az egységes piac önmagában nem a zászlóshajó. De a tenger és a szél teszi lehe-
tővé az összes többi zászlóshajó számára az előrehaladást”. 
Malcolm Harbour (konzervatív-reformer, brit), az EP belső piaccal foglalkozó szakbizottságának elnöke rámu-
tatott: az intézkedéscsomaghoz tagállami együttműködés szükséges, ezért – tette hozzá – „kihívást jelentő, 
de megvalósítható célokat akarunk”. 

Áthidalni a határon átnyúló és a hazai piac közötti szakadékot 
Vincent van Quickenborne, a belső piacért felelős belga miniszter hangsúlyozta, hogy „a közös piac működ-
tetése erkölcsi kötelesség”, kiemelve az áruk, a szolgáltatások egységes piacának, valamint a digitális egysé-
ges piac létrehozásának megteremtését. 
Monique Goyens, az Európai Fogyasztók Szervezetének (BEUC) nevében úgy vélte: túl nagy hangsúlyt he-
lyeznek a határokon átnyúló kérdésekre, miközben a legtöbb fogyasztót leginkább a hazai piac érdekli. 
Philippe de Buck a BusinessEurope főigazgatója rámutatott arra, hogy ideális esetben az egységes piacon 
nem lenne szabad, hogy különbség legyen a határon átnyúló és a hazai piac között. 

„Az egységes piaci jogszabály nem Biblia” 
Louis Grech (szocialista, máltai) paradigmaváltást sürgetett a politikai gondolkodásban a szükséges változá-
sok meghozatala érdekében. 
Róża Thun (néppárti, lengyel): „Úgy gondolom, hogy az egységes piaci jogszabály javítani fogja az EU gaz-
daságát, de azt is gondolom, hogy ez nem egy Biblia, hogy ne lehetne frissíteni”. 
Cristian Silviu Buşoi (liberális, román) szerint: „A egységes piacot nem támogatták mindig olyan erősen az 
európai polgárok és a vállalkozások, mint ahogyan azt kellett volna”, így folyamatos változásra van szükség, 
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Fogyasztásarányos földgáz árszabályozási rendszer 
"2010. december 31-ig a lakosság számára nem változik a földgáz ára, az új árszabályozási 
rendszer pedig 2011. január 1-től indul – jelentette be Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési mi-
niszter a 2010. november 18-án, Budapesten tartott kormányszóvivői tájékoztatón. A minisz-
ter elmondta: a fogyasztók 57%-ánál egyáltalán nem lesz áremelkedés, 9%-uknál is csupán 
minimális – egy százalék alatti növekedés várható januártól a bevezetésre váró sávos rend-
szernek köszönhetően. A 2011. január 1-től életbe lépő rendszerrel a kormány célja garantál-
ni, hogy a kevésbé tehetős rétegek, a nagycsaládosok és a nyugdíjasok terhei ne emelkedje-
nek. A 2010 júniusától bevezetett ármoratórium már eddig is 15-20 százalék közötti áremelés-
től kímélte meg a lakosságot – emlékeztetett Fellegi Tamás. 

Az anyagi teljesítőképességük határára sodródott lakossági- és kisfogyasztók nem terhelhetőek a 
végtelenségig a növekvő energiaárakkal. A kormányváltást követően a miniszterelnök ennek megfe-
lelően utasította a nemzeti fejlesztési minisztert az ármoratórium azonnali bevezetésére, és az új 
árszabályozási rendszer kidolgozását segítő szolgáltatói tárgyalások megkezdésére – mondta a mi-
niszter. A tárgyalások során a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium érvényre juttatta a kormányzat célki-
tűzéseit, ennek eredménye a 
most bejelen- tésre kerülő új 
árszabályozási rendszer. – tette 
hozzá. 
A kormány meglátása sze-
rint feltétlenül szükséges a szo-
ciális biztonsá- got megerősítő, 
arányos ársza- bályozási rend-
szer bevezeté- se, melynek biz-
tosítania kell, hogy az egyete-
mes szolgálta- tási körben véte-
lezőket indoko- latlan költségek-
kel a szolgálta- tók ne sújtsák – 
mondta a mi- niszter. Ugyanak-
kor az új ársza- bályozásnak biz-
tosítania kell a szolgáltatók ré-
szére a hosszú távú kiszámítha-
tóságot, az elismert költségek megtérülését és az elvárhatónál nem nagyobb profitot is. Ez minden 
piaci szereplő, és egyben a magyar gazdaság érdeke is, és ezeket a céljainkat a tárgyalások folya-
mán érvényre is juttattuk – hangsúlyozta Fellegi Tamás. 
Az árszabályozási rendszerről szólva kiemelte: a kormány felelősséget vállal azért, hogy csak a 
ténylegesen indokolt módon, a lehető legkisebb mértékben változzon a gáz ára. A miniszterelnök 
által az első akciótervben bejelentett ármoratórium elrendelésével is 10 százalék körüli áremeléstől 
kímélte meg a kormány lakosságot július 1-től, majd a kidolgozott mechanizmusoknak köszönhető-
en október 1-től sem emelkedtek az árak. Akkortól egyébként a régi szabályozás alapján további 
minimum 5% körüli áremelkedésre lehetett volna számítani – tette hozzá Fellegi Tamás. 
A 2011. január 1-től induló rendszer ismertetése során a miniszter kiemelte: a kormány 1200 m3 
éves földgázfogyasztásig fenntartja az ármoratóriumot, az 1200 m3/év felett mennyiségi kategóriák-
tól függően azonban eltérő mértékű áremelkedésre lehet majd számítani. A nagycsaládosok gyer-
mekenként további plusz 200 m3/év erejéig fogyaszthatnának a jelenlegi moratórium szerinti ára-
kon. 
A számítások szerint a sávos áremelkedés a fogyasztási helyek kevesebb, mint felét érinti, a fo-
gyasztási helyek 57 %-ánál nincs árváltozás, a fogyasztók 9%-nál is pusztán minimális – 0,7% ár-
emelés várható januártól. Ebbe a két kategóriába (tehát a fogyasztók összesen 66%-ba) esik a 
nyugdíjasok és az átlagos lakást fenntartó magyar családok tetemes része. A többi fogyasztó eseté-
ben sem éri el sehol az árnövekedés a kétszámjegyű mértéket."                              forrás köziránytű 


