
A gyorsaság pénzt ér 
Van egy kedves kutyatenyésztő barátom, aki szerint „állatok nélkül lehet élni, de nem 
érdemes”. A múlt héten megtapasztaltam, hogy miből ered ez a mély bölcsesség. 

Képzeljünk el egy kertes házat ahol még a csengetés előtt 4 birka méretű Hovawart – röviden 
„hovi” – várja a vendéget, akik nem csinálnak hangos feltűnést, csak a ház ajtaját nézik, hogy 
jön-e már a gazdi? Miért is ordibálnának, amikor tudják, hogy ismerős jön, akit majd tetőtől 
talpig körbe nyalogathatnak. Miután beengedet a ház ura, ezt az ígéretes helyzetet annak 
rendje és módja szerint korrektül ki is használták. A házig eljutva (tíz méter) megállapítottam, 
hogy a ma esti fürdéssel már csak ronthatok a higiénia állapotomon, hiszen mint tudjuk, a 
kutya nyálában több antibakteriális anyag van, mint a szappanokban. És akkor hol volt még a 
java? Kiderült, hogy éppen most van két új alom, a lehető legjobb kölyök állapotban. Ezen a 
négy lábon szaladó gombóc formát kell érteni, akik semmi mást nem szeretnek jobban mint, 
hogy jó alaposan megdögönyözzék őket. Na de tizenkettőt egyszerre? Mint tudjuk ez még 
szilvás gombócból is sok. De álltam a sarat. Nem vagyok egy érzelgős típus, de azért a 
letámadás végén csak meg kellett törölgetni a szemüvegemet. Persze ezt simán rá tudtam 
fogni a szőrös négylábúak semmit nem kímélő túlbuzgóságára. Senkit nem akarok 
megbántani, de én ezt hívom érdek nélküli szerelemnek, a többi csak női huncutság. 

A szép élmények mellet sajnos rossz hírek is vannak. Eljött az évi szokásos árkorrekció ideje. 
Korrekció annyiban, hogy a forint árfolyam romlását követi, viszont ez egyértelműen 
áremelést jelent. Ez úgy a termékek felét érinti, és átlagosan 8-16%-ot jelent. 
Ha már kipletykáltam az áremelést – ami augusztus 1-től érvényes – használják ki az 
alkalmat, hogy még a régi áron tudnak vásárolni. Ezt még megtoldanám azzal, hogy aki július 
19-től, július 31-ig a Hangvilágtól 5000Ft-nál nagyobb összegben rendel, annak meglepetés 
ajándékot adunk. Természetesen, ha a megrendeléskor az adott termék nincs raktáron, attól 
még a teljesítéskor a régi ár, és az ajándék jár. 

Van tehát közel két hét egy jó döntésre, ami eredményezhet egy olcsóbb vásárlást, de 
mindenképpen egy meglepi ajándékot. 
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