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Magunk között…
Válogatás a Würth WOW internetes autószerelői 
szakmai fórum bejegyzéseiből
Nekem a munkavédelmi ellenőr azt mondta – még körül sem nézett –, hogy leg-
alább öt dolgot fel kell írnia. Ezek lehetnek apró dolgok, de a lényeg, hogy lássák, 
hogy Ő milyen jól végzi a munkáját. Azt is mondta, hogy ha nem hagyom, hogy ki-
találjon magától apróságokat, akkor majd keres, de az nekem sokba fog kerülni!
Érdekes, hogy az ÁNTSZ-es hölgy is ugyanezt mondta, csak kb. egy hónap kü-
lönbséggel....(vajon súgnak nekik?)
Ember legyen a talpán, aki mindezt követni tudja. Különben meg, ha kapsz bár-
mifajta ellenőrzést, úgyis bele fognak kötni valamibe. Olyan nincs, hogy mindent 
rendben találjanak. Ha meg mindent a szabályok szerint akarsz csinálni és minden 
papírmunkát el akarsz végezni, akkor mikor dolgozzunk?

Sajnos ez mindannyiunk problémája is, de csak egyet tudok: birkák vagyunk, mert 
hagyjuk! De az is igaz, hogy átfogó profi védegylet híján védtelenek vagyunk. 
Lapozgassuk fel a törikönyveket: középkori céhek és védegyletek... volna mit ta-
nulnunk belőle!

Ja, és a kedvencemet elfelejtettem említeni, amelyik így kezdi, mikor megjön: „olvas-
tam a neten”..... és már sorolja is a litániát, hogy mi a baja az autójának....AKKOR 
MIÉRT IS JÖTT HOZZÁM?

Internetről kinyomtatott listát minden héten hoznak hozzám is mint lehetséges 
hibákat. Felénk még az is járja, hogy csak mondjam meg a hibát, majd ő meg-
javítja. Aztán végigfutja az összes boltot, hogy hol a legolcsóbb. Én véletlenül 
se vegyek alkatrészt. Múlt héten nálam is járt a „KPM” vagy ma hogy is hívják. 
Hozzáteszem, normálisak voltak. Úgy vettem észre, ők is rühellik ezt a nagy 
bürokráciát. Nekik sajnos be kellene tartatni, amit olyan emberek találnak ki, 
akik csak képen láttak autót.
A garázssoron lévő fusikirályokat pedig senki sem nyaggatja! 
Két tűz között vagyunk!
Nekem is kezd tele lenni a tököm az egésszel!

Nem beszélve a sunyin hallgatózó, információéhes, nem ide való egyedekről, akik 
legtöbb esetben senkiházi garázstuningos, alulígérő ügyféltolvajok.

A főiskolás könyveket meg felejtsd el. Az előadásokat meg szintén. Az előadáso-
kon csak a tananyagot mondják el, aki vágja a témát, az unatkozik, aki nem, az 
meg semmit nem ért. Voltam már ilyenen. Olyan előadásokat kellene tartani, ahol 
az előadási mód olyan, mintha két szaki beszélgetne. Senkit nem érdekel, hogy 
a HALL jeladót a „HALL PISTABÁCSI” mikor és hogy találta fel, meg hogy, hogy 
működik. Nekünk azt kell tudnunk róla, hogy mire használja a komputer, és hogy 
kell megnézni, hogy jó-e. 

Főiskolai tankönyveket bújok öreg fejjel, s rádöbbenek, mennyi minden hiányzik. 
Minél inkább ásom bele eszem, annál inkább jövök rá – milyen kisfiú vagyok!
Sajnos sokszor nem tudok elmenni a szakmai összejövetelekre, mert mindig kell 
produkálni a havi egyenlőséget, amit az aktuális „vállalkozóbarát” kormány diktál!

Én szívesen rászánok egy napot, hogy találkozzunk, és ami egy napba belefér, 
azt elmondjam neked a dízelekről, persze az én tudásom is hiányos, nap mint nap 
tanulok újat, de a tanulás az nem szégyen, csodálatos dolog, amire nap mint nap 
képes az agyunk. 

Bármennyire is idegfeszítő a „vasakkal” folytatott napi küzdelmünk, legalább e na-
pok közeledtével figyeljünk egymásra és igazi értékeinkre! Mert a gépeket nem 
azért teremtettük, hogy mi legyünk értük! 

Mert akkor vagyunk igazi mesterek, ha emberek maradunk eb-
ben a világban, és figyelünk egymásra. Na, félretéve a nagy sza-
vakat, békés, boldog ünnepeket!
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