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A fogyasztóvédelem a kereskedelmi tevékenység kezdetén bukkant fel, ek-
kor azonban még nem volt túl jelentős szerepe. Akkoriban ugyanis a mainál 
sokkal közvetlenebb volt a viszony a kereskedők és a vásárlók között, gyak-
ran egy közösségen belül jöttek létre az ügyletek, és így a kereskedő ereden-
dő célja volt az, hogy a vásárló a legjobb minőségű és biztonságos terméket 
kapja. A mai értelemben vett fogyasztóvédelem a 20. században kezdett ki-
alakulni, amikor tipikussá  a személytelenebb tömegtermelés, amely a ko-
rábbiaknál jóval kiszolgáltatottabbá tette a vásárlókat. Az alapvető fogyasz-
tóvédelmi jogokat elsőként az ENSZ Fogyasztóvédelmi Alapokmánya fogal-
mazta meg hivatalos formában, ezen jogok közé tartozott az egészséges 
környezethet, az egészséghez és a biztonsághoz, illetve a kártérítéshez va-
ló jog. 1962-ben pedig már az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben en-
gedélyezett színezékanyagok előírásairól is jelent meg irányelv. Napjainkban 
a fogyasztóvédelem igyekszik ellensúlyozni a piac változásait, így újabban 
nagy figyelmet szentelnek az internetes vásárlás biztonságossá tételére is.
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A fogyasztóvédelem története

Március 4., hétfő
Az évből 63 nap telt el, hátravan még 
302.
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A Kázmér férfi név a lengyel szárma-
zású Kazimír magyaros alakformá-
ja. Jelentése vitatott, egyes állítások 
szerint békealapító, más vélemények 
viszont éppen az ellentétjére utalnak, 
azaz békebontó.
Gróf Batthyány Kázmér (1807–
1854) azon magyar nagybirtokosok 
közé tartozott, akire nagy hatással 
voltak az akkori kor Nyugat-európai 
liberális eszméi. 1844-ben elnöke lett 
a magyar ipar védelmére megalakult 
Védegyletnek, amely Kossuth Lajos 
kezdeményezésére jött létre. Később 
Törökországba emigrált, majd halá-
láig Párizsban élt.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Maradjon objektív és tudjon különbsé-
get tenni a dolgok között! Ne vonjon le 
hirtelen következtetéseket, és ne talál-
gasson semmivel kapcsolatban!

Legyen optimista, ne elégedjen meg kez-
deti sikerekkel! Az események felgyor-
sulnak, és fontos döntéseket kell meg-
hoznia a jövőjével kapcsolatban.

Ne kételkedjék a képességeiben még ak-
kor sem, ha úgy érzi, valahol félrecsúsz-
tak a számításai! Uralkodó bolygója most 
mindenben támogatja Önt.

Új szakasz veszi kezdetét az életében. 
A döntései hosszú távon is hatással 
lesznek a karrierjére. Maradjon határo-
zott, és kerülje a konfliktusokat!

A mai napon túlságosan engedékeny, 
ezért legyen elővigyázatos, nehogy ki-
használják ezt a pillanatnyi gyengesé-
gét! Óvakodjék a feszült helyzetektől!

Tele van tervekkel, de úgy érzi, ezeknek 
egy része megvalósíthatatlan. Mérje fel a 
lehetőségeit, és próbálja meg más szem-
szögből megközelíteni a céljait!

Ez alkalommal ne hozzon komoly dönté-
seket, hacsak a körülmények nem kény-
szerítik erre! Ugyanis most képtelen min-
den lehetőséget számba venni.

Kellő toleranciával viszonyuljon a kör-
nyezetében élőkhöz, észrevételeit pedig 
ne közölje kritikusan! A mai nap kedvez 
a kapcsolatok ápolásának is.

Óvakodjék a zűrös helyzetektől, és le-
hetőleg ne hanyagolja el a kötelessége-
it vagy a felelősségvállalásait, mert ez 
rossz fényt vetne a karrierjére!

Szenteljen nagy figyelmet a tennivalói-
nak, ne hagyja, hogy a külvilág megzavar-
ja! Csak annyit vállaljon magára, ameny-
nyit könnyedén képes elvégezni!

Egy rendkívül fontos feladattal bízzák 
meg. Vegye komolyan, ugyanis a továb-
bi sorsát éppen az fogja meghatározni, 
hogy miként áll hozzá az ügyhöz!

Szedje össze a bátorságát, és a régóta 
halogatott feladatokra keresse meg a 
megoldást! Lehetőleg olyan döntést hoz-
zon, ami Önnek is előnyös!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
3° / 9°

Kolozsvár
6° / 12°

Marosvásárhely
4° / 13°

Nagyvárad
10° / 13°

Sepsiszentgyörgy
4° / 11°

Szatmárnémeti
8° / 13°

Temesvár
11° / 16°

Szolgáltatás2019. március 4.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. március 
17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
4/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovács bemegy az üzletbe, és kér egy 
41-es inget, meg egy 38-as pizsamát.
– Mindkettő Önnek lesz? – kérdi csodál-
kozva az eladó.
– Igen, nekem.
– Akkor miért kér kisebb pizsamát, mint 
inget?
– Van magának fogalma arról, hogy én 
otthon...? (Poén a rejtvényben.)

Az üzletben

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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Szóbörze

Ha a virtuális világ lassan már teljesen kiszorítja a valóságot, 
akkor javasolnám, nyissuk meg a szavak virtuális tőzsdéjét is, 
mert biztosan jól szórakoznánk mindannyian, akik egy kicsit is 
fi gyelnénk, mennyit érnek a szavaink. Jaj, bocsánat, hogy már 
mondandóm elején tévedek, hisz nem a mi, a közemberek sza-
vainak árfolyama szerepelne a napi szóbörzehírekben, hanem 
a politikusoké. Elárulom, nem pillanatnyi ötlet szüleménye ez a 
tőzsdézés, már egy ideje foglalkoztat, ezért is tudok most arról 
beszámolni, hogy a legutóbbi időkben a szótőzsde indexe hol az 
egekbe szökik, hol a mélybe zuhan. A kormánypártiak sürgőssé-
gi rendeletekké sunyiban előléptetett döntéseinek gyors intézke-
désekké válása, és az ezeket jóformán követni sem tudó, magát 
ellenzéknek nevező székkoptatók szavai megélénkítették a mi 
börzénket, kĳ elentésekben, ironikus csipkelődésekben, rejtett 
átállási szándékokat takaró célzásokban ugyanis nincs hiány. 
A tettek, helyesebben az egyre romló gazdasági és közállapoto-
kat valamelyest javító ötletek hiányoznak, csak szavaktól zeng a 
mostanság, épp a hajcihőt kihagyni nem akarók miatt többnyi-
re telt házas alsó- és felsőház. A szóbörzének viszont nemcsak 
ilyen útszéli, kocsmai purparléi hangzanak el gyakran, hanem 
vannak olyan megnyilvánulások is, amelyek enyhén szólva elfo-
gadhatatlanok volnának normális, civilizált keretek között. Pél-
dául a Szerbiába szökött, közpénzekben bizonyítottan mélyen 
turkáló, az onnan kiemelt összegek egy részét különbözőképpen 
tisztára mosó tévémogul, „véletlenül” épp akkor tálalt fel bizo-
nyítéknak nevezett mismásképeket, illetve bőbeszédűsége miatt 
követhetetlenül zagyva eseményeket a korrupcióellenes ügyész-
ség éléről leváltatott ügyésznőről, amikor annak már-már indult 
a gépe Brüsszelbe, az európai főügyészi tisztségre jelölés miatti 
meghallgatásra. Csúf és nagyon átlátszó húzás volt, de a számí-
tás nem jött be: még a helyszínen ellene szavazó hazai kollégák 
ügyködésének sem sikerült megfúrnia, s az eddigi szavazások 
után az élen áll. A bőbeszédű „vallomástevő” erre visszahúzó-
dott szerbiai menedékhelyére, elkönyvelve, hogy a szózuhataga 
– egyelőre – mit sem ért. A szóbörze mélyrepülését továbbá a 
kormánybeszámolók rengeteg zagyvasága, a dicsekvés, rongy-
rázás is generálja, holott lassan egyre többen tudjuk, ezeknek 
már a kérdéseikben sincs egy mákszemnyi igazság sem!
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