
Levelet hozott nemrég a posta. Feladó: a 
gázszolgáltató. Címzett: a fogyasztó. Tartalom 
lényege: ha a címzett akarja, köthet szerződést 
a gázszolgáltatóval periodikus ellenőrzésre. 

Eltelik pár hét, megérkeznek az ellenőr-
zést végzők, a fogyasztó beengedi, mert fontos 
a periodikus vizsgálat, hogyne volna fontos. 
Végigmustrálják a szakik a csöveket, a kály-
habekötést, de a lakásba beszerelt fali kazánra 
már nem akarnak ránézni sem, mondván, 
hogy azzal ők nem foglalkoznak. Csak a ka-
zán beszerelésével kapcsolatos papírok, külön-
böző engedélyek érdeklik, egyéb nem. Ja, és az 
is, hogy a kazán le van ellenőriztetve, van-e az 
ellenőrzésről papíros, ellenkező esetben bünte-
tés következik.  

Pár perces vizit után dolguk végezetten 
távoznak, a fogyasztó pedig boldog, hogy túl 
van az ellenőrzésen, és nincs gáz (nem mint-
ha ezt addig nem tudta volna, hiszen a ka-
zán miatt kötelezően felszereltetett érzékelő 
jelezné, ha volna). 

Alig telik el néhány nap, jön a meglepi: 
számla esik ki a postaládából, feladó a gázvál-
lalat, címzett a fogyasztó, tartalma: az ellenőr-
zés ellenértéke, tételesen 73 lej, amit tessék szíves 
lenni kifizetni. 

Na, hát így állunk. Egyszer beenged az 
ember a házába egy csapatot, aki a kazánját 
ellenőrzi (utánuk igazítja a programját, otthon 
ül, várja), kifizet a műveletért több mint 100 
lejt, aztán beenged egy másik csapatot, amelyik 
a kazánhoz vezető csövet ellenőrzi (kedvükért 
is otthon ül egy fél napot) és kifizet újabb 73 lejt. 
Persze tudom, a kiszállás, meg a munka, meg 
a kiállított igazolás mind pénzbe kerül. Meg 
hát nem is olyan világot élünk, hogy az ember 
elvárjon ingyen bármit is. És azt is értem, hogy 
az a jó, ha minél több cég él jól, ezért szükség-
szerű, hogy egy társaság ellenőrizze a csövet, egy 
pedig a kazánt. Csak néha úgy érzi az ember, 
hogy már a hetedik rend bőr sem elég, a nyol-
cadik lehúzásának is szemrebbenés nélkül neki-
látnának egyesek, ha volna nyolcadik rend.
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Ellopták a hosszú haját
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A nyolcadik rend bőrt is tessék
         villanás n Forró-Erős Gyöngyi

A többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-
képződésre számíthatunk, ma többfelé, holnap elszór-
tan várható zápor, zivatar. Gyenge hidegfront jellegű 
hatás okozhat fejfájást, szédülést, vérnyomás-ingado-
zást, hosszabb reflexidőt.
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Levágta és ellopta egy tolvaj egy nő 
hosszú haját Brazíliában. A brazil 
rendőrség szombaton közölte, „szűz-

hajról” van szó, azaz olyanról, amelyet soha 
nem festettek, vagy daueroltak, és ezért 
valószínűleg paróka alapanyagnak akarják 
eladni. José Carlos Bezerra da Silva rendőr-
felügyelő a Globo televíziós csatorna hon-
lapjának elmondta, hogy a nő az ország kö-
zépső részén fekvő Goianiában várakozott 
buszra, amikor egy férfi egy késnek tűnő 
fegyverrel elnyisszantotta a haját, amely 
a nő derekánál is hosszabb volt. Először 
a megtámadott azt hitte, hogy az illető a 
pénztárcáját akarja elrabolni, ezért gyor-
san hátat fordított neki.

A 24 éves nő azonnal jelentette az esetet 
a rendőrségen, mivel evangélikus létére meg 
kell magyaráznia lelkipásztorának, miért 

nincs többé hosszú haja. A nyomozó közölte, 
20 éves munkája alatt még soha nem látott 
ilyen bizarr lopást.
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