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van szó, modortalansága miatt úgy vertem
Lop az E-On (is)! személyrõl
volna pofán, hogy arról kódul.

A kudarc
elõszele

Olvasom, hogy a nagy Kan, a Dominique Strauss-Kahn
megbízott emberei megpróbálták lefizetni a Sofitel szállóban összeondózott lány rokonait, hogy jobb belátásra bírják rokonukat, a sértett hölgyet. Azaz: tegyen egy olyan
nyilatkozatot a Kahnnal kapcsolatos ügyben, melynek
nyomán tárgytalanná válik a további nyomozás, és felmentik a Kahnt a további hercehurca alól.
Erre készek lettek volna áldozni jelentõs összeget,
mellyel egy szegénységi szinten élõ guineai család viszonylag egybõl dúsgazdag lehetett volna.
És nem ment a dolog! Elutasították õket!!
Nem érdekel az, hogy most kik, milyen összeesküvés
elméleteket gyártanak arra, hogy ez elõre meg volt tervezve, és Kahnnak mennie kellett a közéletbõl, meg ilyesmi.
Lehet igaz, lehet nem. Ez nem érdekel.
Mi az, ami ebben megdöbbentõ a felajánló részére?
Az hogy hiába célozták meg õket a legesleghatékonyabb fegyverrel, mellyel az egész világot sakkban lehet
tartani évezredek óta – nem sült el!
Nem kellett a pénz! Nem fogadták el a maszlagot!
Ordítani lehetne. Nem? Az a fegyver –, mellyel kezükben tartják a világot, melynek orrkarikájával vezetik az
egész világ mocskos politikai marhaállományát, mellyel
forradalmakat robbantottak ki céljaik elérésére, mellyel
bevitték a világ népeit két világháborúba, melynek segítségével a világ összes politikusaival feltörlik az árnyékszék padlóját – hatástalannak bizonyult.
Eljön egy nap, amikor összeomlik a világ pénzrendszere. Teljesen, visszaállíthatatlanul. Kiesik a leghatékonyabb fegyver a zsidók kezébõl!!!
Mi lesz akkor, mert elvesz az addigi rettenhetetlen
erõ?! …
Amikor egyértelmû lesz, hogy szemmel láthatóan elveszett az erõ, kiesett a félelmetes fegyver a világ Terminátorának kezébõl, s ott ál a világ nyílt küzdõterén Sámson
egyedül, teljesen kopaszon, lemeztelenítve, akkor fellángol az évezredek alatt felhalmozódott gyûlölet az utálat népe ellen.
Nos, akkor mi lesz???
Kolumbán Sándor

Nyílt levél a miniszterelnökhöz
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Amíg Önök ott a Parlamentben azon igyekeznek,
hogy az országot talpra állítsák, addig az ország lakosait
az energia és egyéb szolgáltatók folyamatosan, elõre
megfontolt szándékkal és bûnszövetkezetben lopják. Aljasul, megfontoltan rabolnak ezek a cégek, és úgy palástolják ocsmány üzelmeiket, hogy hazudoznak is. A Fogyasztóvédelem pedig annyit sem ér, mint a halottnak a
puszi. Ha a polgár panasszal él a Fogyasztóvédelem felé,
akkor ez a szintén kreténekbõl álló, felesleges hivatal felsorolja a panaszban emlegetett cég belsõ rendszabályait
és „megnyugtatja” a panaszost, hogy minden rendben
van a szolgáltatónál, és helyesen jártak el a bepanaszolt
ügyben.
Legutóbb – s ezért írok Önnek -, az E-On próbálkozott
(és próbálkozik azóta is) igen pofátlan módon egy meglehetõsen nagy összeget leemelni rólam. Történt ugyanis, hogy az éves leolvasás után egy horribilis összegû
számlát küldtek ki (238.000 Ft) úgy, hogy közben minden
hónapban fizetem a 21.000 Ft-os villanyszámlát. A fogyasztásmérõ szerint napi 27 kWh-t, azaz egy évben
10.000 kWh villamos energiát fogyasztottam, ami azért
irreális mert nincs semmilyen kisüzemem, a hálózatot
rendszeresen ellenõriztetem, s az elõzõ évben mindössze 4000 kWh körüli fogyasztásom volt ugyanazokkal
a fogyasztókkal. Telefonáltam tehát márciusban az E-Onnak, hogy ellenõrizzék az órát, mire õk 16 ezer forintos
díjat akartak felszámolni az ellenõrzés fejében. Ezt nem
fogadtam el, s kértem, hogy egy tõlük független hatóság
vizsgálja be az órát. Belementek, de dörgedelmesen közölte a hölgy a telefonvonal másik végén, hogy ha jó az
óra, akkor a vizsgálat ára is engem terhel. Legyen! –
gondoltam, s egyben azt is kértem tõlük, hogy havi leolvasásra térhessek át. Ebbe is belementek, s levélben értesítettek is errõl, azt írván, hogy mellékelik a nyomtatványt, amelynek alapján a havi leolvasásra áttérhetek –
ám a levében nem volt benne a nyomtatvány. Újra, immár e-mailben kértem a nyomtatványt, de ekkor sem
küldték el, hanem helyette a 10.000 kWh-s éves villanyszámlához igazítva küldtek egy átalánydíjról szóló csekket, 40 ezer forintról. Ez volt idén áprilisban. Így most
már két hónapja nem tudok villanyszámlát fizetni, mert a
trehány rabló E-ON nem biztosítja azt, amit mint szerzõdéses fogyasztó kértem. Persze azt is leírhatnám, hogy
amikor a régi (1998-as hitelesítésû) órát elvitték, egy
olyan pökhendi szerelõt küldtek ki, akit ha nem hivatalos

Közben a fogyasztásmérõt megvizsgálta az illetékes
hatóság… Ennek eredményérõl késõbb értesítenek, bár
a vizsgálaton magam is részt vettem.
Hasonló kellemetlenségek érnek folyamatosan az EOn részérõl a gázszolgáltatást illetõen is. A gázfogyasztást havonta, interneten keresztül továbbítom, de ennek
ellenére minden hónapban helyesbítést kell kérnem,
mert folyamatosan lényegesen nagyobb összegrõl küldenek ki számlát.
Ha a negyvenmilliós végkielégítésekrõl hírhedt DRV-t
említem, akkor velük kapcsolatban is azt kell írnom, hogy
lopnak, Pofátlanul és aljas módon. Hiszen nincsen nyári
kedvezmény a locsolásra (ha nem szólok külön), a csatornadíjat a kertbe kiengedett nyári medence vize után is
elkérik, tehát szolgáltatás nélkül szednek be pénzt jogosulatlanul. Magyarán õk is csalnak, és lopnak.
Mivel tudom, hogy Önnek kisebb gondja is nagyobb
annál, hogy a polgárt kik és miként lopják meg, kérem,
hogy levelemet szignálja ki valakinek, aki komolyan elkezd foglalkozni ezekkel a szélhámos, vagy csak egyszerûen csökkent értelmi képességû szolgáltatókkal. Meg kellene ugyanis akadályozni, hogy az ország lakosságának egy része olyan összegeket fizessen ki, amelyek a szolgáltatókat nem illetik
meg.
Az E-On-nak kapcsolatban van egy hatalmas
probléma. A gázzal úgy csalnak, hogy amíg a fogyasztásmérõ m3-ben méri az elfogyasztott gáz
mennyiségét, addig ez a rablóbanda úgy küldi ki a
számlát, hogy azt senki ne tudja ellenõrizni. Õk
MJ-ban számolnak… azt amit õk akarnak. A Fogyasztóvédelem nevû megvásárolt gittegylet ezt
helyesnek tartja – mint írták a felvetésemre.
Szóval, Kedves Miniszterelnök Úr, hatalmas
kupleráj van az országban, egyes területeken. Bízom azonban abban, hogy mint annyi másban e
kérdésben is tesz valamit a kormány. Ugyanis a
bankok lopástechnikáit még meg sem említettem,
noha például az Erste évek óta nem szolgáltat nekem semmit, de még az SMS díjakat is kiszámlázza… Magyarul, õk is csalnak!
Bízom szíves intézkedésükben, és a felvetett
problémák törvényi megoldásában. Ugyanis én
Önöknek erre adtam felhatalmazást egy esztendõvel ezelõtt.
Üdvözlettel:
StoffánGyörgy
sokszorosan, a szolgáltatók által átvert
magyar állampolgár

modernitás számára a hedonizáló életfor- nek azok az intézkedések és tettek, hogy az rendkívül súlyos magyar államdósság. Aztán
Bogár László: tias
ma válik az uralkodóvá, és ebbe nem fér bele ország ebbõl a válságból kihátráljon. Ezért én hozzáteszi,hogy szintén helyes, hogy rendkía következõ generáció.
úgy gondolom, hogy nem megsértõdni kell vül határozottan fel akarta tárni a felelõsöket.
Bogár László beszélt a magyarság mosta- azon, hogy ha jellegzetes társadalmi csopor- Az a probléma, ami ezután következik. Az
"hatalmas anigyerekvállalás,
lelkiállapotáról is. Szerinte tévhit, hogy ezt a tok kritikát fogalmaznak meg a konkrét tevé- pontosan szembe megy ezzel a két feltételegazdasági problémák okozzák. És ha ezt orvo- kenységvel kapcsolatban, hanem ebben pon- zéssel, mert nem tisztázta, hogy kit terhel a
dráma
soljuk, akkor javul a nemzet állapota. Ez a tosan ezt a jelzést kell látni, hogy a magyar felelõsség. A magyar társadalmat biztos hogy
azért teljesít egyre katasztrofálisab- társadalom, a legvégsõ fiziológiai határokig ki- nem terhelheti, mert a tavalyi egy keresõre
játszódik le a nemzet
ban, mert azt látjuk az eladósodottságon, fosztott döntõ többség a tavalyi választáso- esõ reálbér a 33 évvel ezelõtti szinten volt.
hogy évek óta 7 ezer milliárd forintot visznek kon nemet mondott erre a birodalmi kifosztás- Tehát katasztrófális helyzetben van a magyar
magyar
el innen most már adósságszolgálatok, illetve ra. A magyar ársadalomnak ez a döntõ több- társadalom. Biztos, hogy nem õ a felelõs, nem
az intézmények. Az ország egy katasztrófális sége meg volt gyõzõdve, hogy ez a kormány õ csinálta ezeket az adósságokat - teszi hozvagy tárgya ennek, és errõl nem is illik
zá.
társadalomban" alanya
beszélni. Ez a legsúlyosabb probléma - a közEnnek ellenére a Széll Kálmán terv sajnos
A magyar társadalom a fenntarthatatlan ság számos tünetét mutatja. Egyebek között
errõl is beszélt Bogár László közgazdász hétfõn a Kapos pontnak. Az egyetemi oktató hozzátette: a kormány nem keresi például az álla madósság felelõseit. Helyette a legpusztítóbb
taktikát követve, szembefordítja egymással a
társadalom vesztes csoportjait.
A magyar társadalom jövõjét leginkább a
demográfiai gondok veszélyeztetik - mondta a
Kapospontnak Bogár László. A közgazdász
emlékeztetett arra, hogy az 1950-es években
kétszer annyian születtek, mint amennyien
meghaltak. A 2020-as évekre szerinte arra lehet számítani, hogy kétszer annyian halnak
meg, mint ahányan születtek.
Ha egy társadalommal egy ilyen dráma
megtörténhet, akkor a közösségnek mélyen
és felelõsségteljesen kellene elgondolkodnia
a fenntarthatóságon, azon, hogy vajon jól rendezi-e be saját létét - hangsúlyozta az egyetemi tanár. Bogár László emlékeztetett egy
amerikai demográfus mondására, amely szerint a kapitalizmus a legjobb fogamzásgátló.
Ahol tért hódít a piaci gondolkodás, azokban a
társadalmakban a legszentebb dolog, vagyis
az új élet létrehozása is piaci tranzakcióvá válik - vélekedett. A közgazdász szerint a nyuga-

gazdász szerint.
Az egyetemi tanár feltette a kérdést: miért mehet ki ebbõl az országból 7 ezer milliárd
forint minden évben. Szerinte egy Kaposvár
méretû város orszgágyûlési képviselõi vagy
éppen polgármesterei nyilván 7 milliárd forintért gyilkos háborúba is bocsátkoznának a
parlamentben. De az, hogy ennek az ezerszerese úgy hagyja el az országot, hogy errõl
beszélni sem szabad, azt gondolom, hogy a
beteg állapotunk alapvetõ oka az, hogy hazugságban és félelemben élünk. Ez okozza az elmúlt 20 évben a társadalom lezüllését - tette
hozzá Bogár László.
A közgazdász szerint aki pedig fél, az
kénytelen lesz félelembõl újból hazudni. A
hazugság pedig félelmet szül, a félelem pedig
újabb hazugságokat. Ezt hívják öngerjesztõ örvénylésnek. Ebbõl kellene kitörni. A magyar
társadalom sokat várt a mostani kormányzástól, hogy segíteni fogják, hogy kitörjön a hazugság a félelem öngerjesztõ örvényébõl. Azt
nem állítom, hogy nem történt semmi ezen a
téren. Különösen a kormányzás elsõ hónapjaiban helyesen ismerték fel, hogy itt egy birodalmi kifosztásról van szó, ezért új egyezséget
kell kötni. Ezzel az egész globális rendszerrel a
kormány helyzet felismerése helyes volt.
De egy év elteltével úgy látszik, elégtele-

már egy év alatt is érzékelhetõen javíthatja a
perspektíváit azzal, hogy a birodalmi kifosztásnak ennek a csatornáit átfogja alakítani.
Sajnos ezt szomorú kimondani, ez nem történt meg, ezért arra kell készülni, hogy a magyar társadalomban növekedni fognak ezek a
feszültségek, és egyelõre nem látni azokat a
társadalmai, lélektani módszereket, amelyek
ezt a feszültséget kezelni tudják - mondja a
szakértõ.
Bogár László a Széll Kálmán terv kiinduló
pontját helyesnek tartja. Szerinte felismerték,
hogy a társadalmat sújtó legfõbb probléma a

azt kell mondanom, a magyar társadalom eddig is vesztes csoportjaira hárul. Áthárítja az
államadósság csökkentését. Ezek fájdalmas
intézkedések. Nem azt állítom, hogy nincs itt
tennivaló, van bõven teendõ, de az a mód,
ahogy ez a kormány végzi, nem ezen társadalmi csoportok miatt került ebbe a helyzetbe az ország. A társadalmi csoportok egy globális kifosztás tehetetlen tárgyai. A legszívfájdítóbb, hogy a kormány egész retorikája és
médiában követett taktikája a lehetõ legrosszabb és legpusztítóbb hagyományokat
követi, mert szembe fordítja az egyaránt
vesztes társadalmi csoportokat és az egyaránt ártalmas és rendkívül fájdalmas és
rendkívül veszélyes ez a folyamat -mondja a
szakember.
Bogár László a Kapospontnak erlmondta:
tavaly év végétõl van fordulat. A kormány intézkedései a magyar társadalommal szegül nek szembe, és ennek rendkívül veszélyes kö vetkezményei lehetnek. Nehéz ezt mondai,
mert egyetemista koruk óta ismerem a kor mány vezetõit, támogatom és segítem õket,
eddig és ezután is. De ebben amit most csinálnak, semmiféleképpen nem tudom követni
õket - zárta a közgazdász.
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