
Spira Veronika: Miniesszék IV. 

Politika a mindennapokban  

Felújítás, avagy zavar a fejekben 

 

Egy hónapon keresztül egyik mesterember követte a másikat, amíg a legfontosabb felújításokat 

elvégeztünk a lakásban. Beázás miatt ki kellett cserélni a nyílászárókat, újra kellett szigetelni és 

burkolni az erkélyt, az elöregedett alapozás miatt (ötvenes évekbeli technológia) kifordultak a 

burkolókövek a konyhában, a bojler vízköves lett, rozsdás, alig engedte át a vizet. 

 

Nem állítom, hogy reprezentatív minta birtokába jutottam, de némi benyomást azért szerezhettem 

arról, mi csorog le a politikai porhintéséből, handabandázásból, indoktrinációból, hazugságokból, 

kirekesztésből, gyűlöletkeltésből, amelyek eluralják a kormánypárt által birtokolt médiát, a másra 

figyelő, a megélhetésükért naponta keményen megdolgozó emberekhez.  

 

Mondhatom, semmi jót nem tapasztaltam. Ment tele szájjal a cigányozás, a bankozás, a multizás, 

az IMF-ezés, az uniózás. 

 

Hiába, az ellenségképzés, a gyűlöletkeltés igen egyszerű, hatásos, megkímél a gondolkodástól. 

Talán, ha sokféle véleményt, érvelést, tényt hallhatnának, mérlegelhetnének, mi hangzik 

igazabbnak. A politikai piár azonban, amely egyoldalúan eluralta a médiát, nem gondolatok, tények 

közlése, hanem csupán egyirányú manipuláció.  

 

Mindössze egy szakmunkással találkoztam, aki ellenállt a propagandának. Ő mindenhová magával 

vitte aprócska rádióját, és egész nap a Klubrádiót hallgatta. Nem beszélgetett, csak koncentráltan 

és hibátlanul dolgozott reggeltől estig. Magának való volt, és a minőségi munka megszállottja.      

 

 

FÉG 

 

Három konvektorunkból kettőt gond nélkül begyújtottam, amikor megérkeztek a hűvös esték, 

hideg éjszakák és hajnalok. A harmadikkal azonban sehogy sem boldogultam. Szikra volt, de a kis 

sziszegő hang elmaradt, amely jelezné, hogy a gáz készen áll, hogy a lángra lobbanjon. Nyilván 

eltömődött a szelep. Ki kellett hívni a szerelőt.  

 

Gázszerelőnket még a 70-es, 80-as évekből örököltük, amikor a gázművek volt a készülékek 

tulajdonosa, karbantartója, a lakók pedig a bérlői. Minden körzetnek megvoltak a saját szerelői. A 

lakók őket közvetlenül is hívhatták, ha nem is mindig hivatalosan. Idővel, amikor egyre több lett a 

saját tulajdonú készülék, főleg a konvektor, az állami monopólium felszíne alatt fokozatosan 

kialakult a maszek világ. A mesterek hozzájutottak lecserélt konvektorokhoz, gáztűzhelyekhez, 

alkatrészekhez. Ezeket felújították, a boltinál sokkal olcsóbban adták, és beszerelés után még 

hosszú éveken át karbantartották őket, amely folyamatos magánjövedelmet biztosított számukra, a 

lakóknak pedig elfogadható áron, késlekedés nélküli, biztonságos karbantartást. 



 

Szerelőnk a régi mester inasa volt, sovány, magas, szótlan, szorgalmas fiú. Ma már ő is középkorú, 

udvarias, megfontolt és intelligens.  

 

Igazam volt, csak egy szelep tömődött el. Kifújta, és már működött is.  

 

Amíg dolgozott, elmondta, hogy a FÉG-nek az elmúlt húsz évben számos tulajdonosa volt. 

Mindegyik gyorsan kivett és eladott valamit a gyárból, majd amikor felmarkolta a pénzt, távozott. 

A jól működő gyárból alig maradt valami. Új konvektorai, amelyeket papírvékony lemezekből 

gyárt, botrányosak. Addig melegítenek, amíg a gáz ég, nem tudják a hőt tárolni. A gyanútlan 

vásárló az utcát fűti és pazarolja a gázt. 

 

- Nem is értem, hogy gondolják. Kész pazarlás az egész. Csak fogy a rengeteg gáz 

gazdaságtalanul. 

- És maga szerint mit érdekli ez a gyártót? Eladja a konvektorokat, kiveszi a hasznot és 

tovább áll. 

- Igaza van – mondja elgondolkodva, - Mit érdekli őt a pazarlás! 

 

Az irracionális szocialista gazdaság korrekciója az illegális kisvállalkozói kapitalizmus volt. De mi 

a vadkapitalizmus korrekciója? 

 

Ma se deal, se kölcsönös érdek, se közérdek.  

 

Vagy a multi él vissza az erőfölényével, vagy a gátlástalan és arrogáns politikai hatalom veszi át 

tőle az irányítást, amely pária-sorsba taszítja a többséget. A jogaitól megfosztott, kiszolgáltatott 

tömeg egzisztenciaféltésből engedelmes eszköze lesz a hatalomnak, a helyzetbe hozott klientúra 

alsóbb rétegei pedig buzgó rabszolgahajcsárokká válnak. A multik helyébe lépő oligarchák pedig 

biztosítják a maguk és a politikai elit meggazdagodását, és készségesen visszacsorgatják a hatalom 

gyakorlásához szükséges pénzt. 

 

Mi kellene ahhoz, hogy a kapitalizmus Kelet-Közép-Európában is úgy működjön, hogy a gyártó 

haszna, a fogyasztó érdeke és a közérdek találkozzon? Éppen az, amit az Orbán-rezsim szétrombol: 

működő demokrácia, hatalommegosztás, erős civil társadalom, erős érdekvédelem. Ez azonban 

nem érdeke azoknak, akik maguk akarják lerabolni, ami még lerabolható – a haza, az etnikai 

nemzet üdve nevében, persze. 

 

 

Kéményseprők 

 

Épp akkor volt kéményellenőrzés, amikor külföldön voltam. Telefonálok jobbra-balra. Próbálom 

meggyőzni a céget, hogy idén már volt két ellenőrzés, egy nyáron, egy pedig koraősszel, amikor 

befejeződött a társasházban a kémények felújítása. Minden hiába. A törvény két ellenőrzést ír elő, 

annak meg kell lennie. Központi nyilvántartás pedig egyelőre nincs, amely regisztrálná az egyedi 

eseteket. 

 



Gyanítom, hogy nem is érdekük a pontos központi nyilvántartás, mert az kiszűrné a fölösleges 

kiszállásokat, és csökkentené az amúgy is megcsappant bevételeiket. Ez is az erőszakos 

rezsicsökkentés következménye. Mások pénzéből hatalmi arroganciával nagyvonalúskodni, a 

sikert learatni, majd a következményeket hárítani. Ez az ország tönkretételének egyik receptje. 

 

A kéményseprő vállalatot hatalmi szóval megcsapolhatja az állam, de az továbbra is a lakosságot 

csicskáztató hatóság szerepében tetszeleg. Semmi szükségem a harmadik szolgáltatásukra, de 

büntetéssel fenyegetőzve megrendelteti velem. 

 

Internetes bejelentkezésre és megrendelésre ugyan van lehetőség, azonban a választható 

alternatívák olyan szűkek, hogy korántsem fedik le a valóságot. Mi például nem használunk 

kéményt, mert konvektorunk van, és villanybojlerünk. Ilyen alternatíva azonban nincs. Üresen 

hagyni azonban nem lehet a fűtésnemeket firtató sort, mert visszaküld a szoftver, amíg valamilyen 

nem valós alternatívára rá nem kattintasz. 

 

Szöveges üzenetet ugyan lehet küldeni, de azt nem veszik figyelembe. Hiába írtam le, hogy nem 

használunk kéményt, csak a kierőszakolt választ regisztrálták. 

 

Miért is kötelező évi két kémény-ellenőrzést finanszíroznom, amikor egy kéményt sem használok 

évtizedek óta? És miért kell hármat abban az évben, amikor a társasház felújította az összes 

kéményét előírásszerűen, és azt a cég annak rendje és módja szerint átvette, lakásonként ellenőrizte, 

használatukat engedélyezte? 

 

Ki az, aki egy ilyen csicskáztató országban akar élni, ha van választása?   

 

 

Vácszentlászló, avagy az elárult állampolgár 

 

Ha a 30 km-es sebességkorlátozást nem veszed figyelembe, és 32 km-es sebességgel száguldasz, 

azonnal ott a rendőr, és fizethetsz 30 ezer forint büntetést.  Ha hasonló vétséget követsz el 

traffipaxok közelében, akkor annyiszor 30 ezret fizethetsz, ahányszor egy percen belül lefotóztak. 

Tanuld már meg helóta, hogy merre hány méter! 

 

Ha hetente többször betörnek a házadba, kirabolnak, és nemcsak téged, de a szomszédaidat is, a 

rendőrség a kár „csekély” volta miatt bele sem fog a nyomozásba. Neki már statisztikai 

szempontból sem éri meg, hogy az ügyeddel foglalkozzon. Bűnbandák háborítatlanul 

lehetetleníthetik el az életedet, az állam erőszak monopóliuma fütyül rád. Azonban, ha csapdát 

állítasz a tolvajnak, és az esetleg megsérül vagy belehal, mehetsz a bíróság elé gyilkosság vádjával. 

 

Nesze neked jogállam. 

 

A vácszentlászlói gazda is megelégelve, hogy rendszeresen lopják a borát, a rendőrség pedig fütyül 

a panaszára, ahogy a falubeliek bejelentéseire is, fagyállót tett a borába. A tolvaj és társai, vagy 

ügyfelei, beleestek a csapdába. Megitták a lopott bort. A tolvaj nem ment időben orvoshoz, a 

családja azt hitte, részeg, vagy be van tépve, ami nem volt ritkaság nála, így aztán belehalt a 

mérgezésbe. A társai vagy ügyfelei kórházba kerültek. 



 

A rendőrség azonnal aktivizálódott. Az államgépezet működésbe lépett. 

 

Azt senki sem vizsgálja, miért nem nyomozott a rendőrség korábban a sorozatos bejelentések 

ellenére. Most azonban ünnepelhetünk. Hirtelen nagyon eredményesek lettek: lelepleztek egy 

bűnbandát. A házkutatások során ugyanis számos olyan tárgy került elő, amelyeket az elmúlt 

hónapok betörései alkalmával tulajdonítottak el. 

 

Kitűntetést a rendőrségnek! Veszélyes bűnbandást füleltek le! Őriznek és védenek! 

 

A gazda pedig mehet börtönbe szándékos emberölésért. Csak előbb fizesse be az ez évi adóját, 

hogy ezt a kiválóan funkcionáló rendőrséget fenntarthassuk a pénzünkből mindannyiunk 

biztonsága érdekében! 

 

 

 

Milliárdos ÁFA- csalás és a közérdekű bejelentő  

 

A milliárdos áfacsalásokat kiteregető Horváth András, egykori NAV-ellenőr, tavaly levelet írt két 

magas rangú kormányzati szereplőnek az általa megismert visszaélésekről. Azután döntött így, 

hogy felettesei kivonták őt abból a NAV-on belüli vizsgálatból, amelyet korábban éppen ő 

kezdeményezett a csalások feltárása céljából. Azt gyanította, hogy a NAV vezetői nem érdekeltek 

az ügy tisztázásában-  

Horváth a levelében összefoglalta ellenőrzései tapasztalatait, azokat a tényeket, amelyek 

alátámasztják a nagy összegű csalások rendszerességének gyanúját, és a NAV vezetőinek a 

feltárást akadályozó magatartását. 

A nyomozóhatóság azonban nem a közérdekű bejelentéssel foglalkozott, hanem Horváth András 

ellen indított nyomozást személyes adatokkal való visszaélés gyanújával. Kora reggel törtek rá a 

nyomozók a családjára, amikor a gyermekei még ágyban voltak, házkutatást tartottak, feldúlták a 

lakását, lefoglalták a számítógépét, az összegyűjtött dokumentumait. 

 

December 28-án tüntetés volt Budapesten Horváth András zaklatása ellen, a közérdekű bejelentő 

védelmében, és a jogsértések kivizsgálását követelve. 

 

 



 
 

(A képen a baloldalon, a fotósok mögött profilból én is látható vagyok) 

 


