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Orbán: az egész világ új korszak határán áll 
 

A miniszterelnök szerint gyökeresen megváltozik az állam szerepe: a munka nélkül 
maradtakat például csak erőteljes állami akarattal lehet visszavezetni a munkaerőpi-
acra.  
 
A gazdasági válság bebizonyította, hogy vé-
get ér a nyugati jóléti és fogyasztói társadalom 
időszaka, ezért most a munkaalapú társadal-
mat kell felépíteni – erről beszélt Orbán Vik-
tor Tusnádfürdőn. A miniszterelnök a 22. 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem záró-
napján tartott beszé- dében azt is mondta, 
hogy sikeres államot csak akkor lehet felépí-
teni, ha erős nemzet áll mögötte.  
 
A jóléti államok he- lyett munkaalapú társa-
dalmi rendszerre lesz szükség Európában – ez 
volt az egyik fő gon- dolata Orbán Viktor be-
szédének. A minisz- terelnök szerint a mosta-
ni gazdasági válság miatt gyökeresen meg-
változik az állam sze- repe: a munka nélkül 
maradtakat például csak erőteljes állami 
akarattal lehet visszavezetni a munkaerőpiacra. 
 
Orbán Viktor úgy véli, az egész világ egy új korszak határán áll. A korszakváltás legfontosabb következ-
ménye lesz a magyar nemzet összenövése, és Közép-Európa egészének összenövésére is. E térség 
ugyanis a miniszterelnök szerint a most formálódó új gazdasági korszaknak a középpontja lesz majd. 
 
A Bálványosi Nyári Szabadegyetem zárónapján Tőkés László is beszélt. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke opportunistának nevezte az RMDSZ-t, és azzal vádolta, hogy akadályozza az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt bejegyzését, amit a nemzeti tanács kezdeményezett, de a bukaresti törvényszék a napok-
ban első fokon elutasított.  
 
Tőkés László szerint egyébként Romániában nem a többség és a kisebbség, hanem egyenrangú nemze-
tek közötti párbeszédre, megegyezésre van szükség.  
                                                                                                                                                              forrás:atv 
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Tőkés püspök szállíthatja a szavazatokat a Fidesznek 

 

Nem eseménytelen a szomszédpolitikánk, írja a hetek.hu. Márci-
us közepén a román külügyminiszter azt kérte Füzes Oszkártól 
bukaresti nagykövetünktől, hogy ismertesse a román hatóságok-
kal Orbán Viktor határokon túli magyarokhoz intézett március 15-i 
ünnepi üzenetének eredeti szövegét, és határolódjon el a román 
sajtóban Orbánnak tulajdonított, de valójában az üzenetben nem 
szereplő kitételektől. Május 31-én arról kértek tájékoztatást a bu-
karesti nagykövettől, hogy miért ad otthont a brüsszeli Magyar 
Régiók Háza a székelyföldi irodának, míg előző csütörtökön 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek a román területi-
közigazgatási reformról tett kijelentését minősítették szokatlannak 
és nem helyénvalónak.  
Május végén Németh Zsolt külügyi államtitkár kérette be Romá-

nia budapesti nagykövetét a Külügyminisztériumba, ahol a kolozsvári Mátyás-szoborra elhelyezett román fel-
irat és zászló ügyét említette a diplomatának, valamint kifogásolta, hogy a szobornál feltartóztatták a buka-
resti magyar nagykövetet. A napokban pedig Kövér László mondatai miatt kényszerült magyarázkodásra Or-
bán Viktor a szlovák miniszterelnök-asszony felé. Aztán itt a legújabb: Borut Pahor szlovén miniszterelnök 
egy május végi háttérbeszélgetésen élesen kritizálta a magyar alaptörvényt és miniszterelnököt is. A magyar 
fél Szlovénia budapesti nagykövetének már június 14-én jelezte, hogy visszautasítja a kijelentéseket. A szlo-
vén kormányfő személyes találkozón tisztázná a kérdést Orbán Viktorral.  
A választás nem vicc 
Tőkés László 2010 decemberében jelentette be új politikai formációját, május elején pedig el is indította az 
Erdélyi Magyar Néppárt hivatalos bejegyzését. Romániában azonban nem könnyű pártot alapítani: a bejegy-
zéshez 25 ezer aláírást kell összegyűjteni az ország 18 megyéjéből és a fővárosból, megyénként minimum 
hétszázat. A regisztrációs tornába a Fidesz korábbi favoritjaiként az RMDSZ-szel szemben támogatott Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) bicskája is majdnem beletörött. A Szász Jenő korábbi székelyudvarhelyi polgármes-
ter által vezetett tömörülés bejegyzése majdnem négy évig húzódott és csak Basescu elnök segítségével si-
került pontot tenni a tortúra végére. Még így sem tudtak azonban átütő sikert elérni a 2008-as önkormányzati 
választásokon, ahol az RMDSZ-nek 178 polgármesteri posztot sikerült szereznie, az MPP-nek pedig csak 
11-et. Talán ekkor született meg a korszakalkotó ötlet: jöjjön a töretlen népszerűségnek örvendő református 
püspök által jegyzett kísérlet. Időközben a tét is emelkedett, hiszen immár nem csak ideológiai kérdés, ki és 
hogyan képviseli az erdélyi magyarok ügyét, hanem anyaországi politikai kérdés is. 250 ezer határon túli vá-
lasztóról van ugyanis szó, akiket a Fidesz saját nyájába akar terelgetni a szavazati jog megadásával. 
A magyar kormány szinte azonnal Tőkés püspök új pártja mellé állt, nemcsak szavakban, hanem anyagiak-
ban is. Elsőként a kettős állampolgárság igénylését segítő irodák létrehozásánál hozták helyzetbe oly’ mó-
don, hogy a püspök által elnökölt Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács több irodáját „alakították át” Demokrácia 
Központoknak és ide utalták a közel hatvanmillió forint kincstári támogatást. „A minden magyarlakta megyé-
ben, illetve nagyobb városban jelen lévő irodahálózat – ahol várhatóan az erdélyi magyarok jelentős része 
megfordul majd – növelheti ugyan Tőkésék ismertségét, de a székelyek elég csavaros gondolkodásúak, nem 
mindenáron kell nekik Orbán állampolgársága. Az érzelmekre apelláló hívó szavak pedig Trianon óta bizony 
megkoptak, nem elég erősek már egy új párt alapításához” – véli az RMDSZ egyik politikusa.  
A szavakhoz mindenesetre felület kell, így a Határok Nélkül a Magyar Sajtóért Alapítvány erdélyi lapokat kez-
dett el felvásárolni, a „határon túli magyar sajtótevékenység ápolására és megsegítésére”. Hazai sajtóhírek 
szerint az e célra szánt 250 millió forint a Szerencsejáték Zrt.-től, származik. Az ellenzék szerint nem problé-
ma, ha a Fidesz egy alapítványon keresztül médiahátteret épít Tőkés László alakuló pártjának, de legalább 
ne magyar adóforintokból és egy jogilag kikezdhető civil szervezeten keresztül tegye.  
 

A magyar kormány bábáskodásával új erdélyi párt születik, kerül mögé politikai tőke és pénzmag is - 
és nemcsak a szimpátia okán. Hiszen a hazai választójogi elképzelések szerint a határon túli magyar 
állampolgárok listára azért szavazhatnának. 
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Miért éppen Erdély? 
 
Egy lapunknak nyilatko-
zó korábbi MPP politikus 
röviden összefoglalta a 
Fidesz erdélyi őstörté-
netét. A kezdet Németh 
Zsolt erdélyi származá-
sához köthető, s a jó 
kapcsolat az évek alatt 
tusnádfürdői nyári sza-
badegyetemmé nőtte ki 
magát. A sok okos szót 
tettek követték, és a pro 
és kontra fenyegetőzé-
sek nyomán gyorsan 
megromlott a Fidesz vi-
szonya az ekkor már 
kormányon lévő RMDSZ 
vezetőivel. Ahogy az 
lenni szokott felbukkant 
egy aspiráns, akit maga 
előtt tolhatott a Fidesz 
Erdélyben: a Kövér 
László által favorizált 

Szász Jenő, Székelyudvarhely akkori polgármestere. Az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, Tőkés püspök már nyíl-
tan kritizálta Markóékat, akik hamarosan le is mondatták posztjáról a „refomert”. Válaszként 2003 decembe-
rében megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, melynek alakuló ülésén Kövér László és Szőcs Géza 
is megjelentek, és az udvarhelyi polgármester lett az egyik alelnök. 
 

Az erdélyi magyarok hivatalos romániai parlamenti képviseletével mindeközben kölcsönös nyilatkozatháborút 
folytató favoritok torkán akkor akadt meg a falat, mikor 2005 nyarán Orbán Viktor váratlanul kibékült Markó 
Béla RMDSZ-elnökkel a tusnádi táborban. A békülésben nem csekély szerepet játszhatott, hogy a Szász Je-
nő által jegyzett MPP – amelytől a Fidesz sokat, illetve sokkal többet várt – nem tudott érdemi eredményt fel-
mutatni a szavazók körében. A békecsomag nem hivatalos ára Tőkés püspök politikai ambícióinak kielégíté-
se volt, ám az RMDSZ és a Nemzeti Tanács sehogy sem tudtak zöld ágra vergődni egymással. A lehetetlent 
az EP-választások oldották meg, mikor is Tőkés László RMDSZ-színekben jutott EP képviselői mandátum-
hoz. 
 
A 2010-es magyarországi választások után, Szász Jenő és Tőkés László vérre menő belharcba bonyolódott 
a Fidesz támogatásáért, melyet végül komoly fölénnyel a püspök nyert meg. A Fidesz hátszelével gyakorlati-
lag minden külső feltétel adott ahhoz, hogy a püspök új pártja sikeresen vegye az akadályokat, és revánsot 
vegyen az RMDSZ-en. Tőkés helyzete nem egyszerű, hiszen az RMDSZ támogatottsága erős, sok politikai 
formáció megtalálható soraikban. A sajtó eddig egyértelműen az ő pártjukon állt, ezért is kellett első lépés-
ként bevásárolnia magát az új pártnak a piacra – magyarázta el a dolgok állását egy kolozsvári szerkesztő 
lapunknak. Mivel Erdélyben még nincs választási kampány, az RMDSZ nem mozdul fölöslegesen, Markó Bé-
la kivárásos taktikája továbbra is működik, azzal együtt, hogy az elnök hivatalosan már távozott a politika 
színpadáról. „Ne feledjük, a pártbejegyzés komoly erőpróba Romániában, amit ráadásul adminisztratív esz-
közökkel még meg is lehet nehezíteni. A jelenlegi, kissé fagyos magyar-román viszonyban a Fidesz szom-
szédpolitikája nem sok népszerűséget hoz egy új magyar pártnak” – figyelmeztet a román belpolitikai viszo-
nyokra a szerkesztő. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     forrás :  hetek.hu 
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Az Egyesült Államok, az EU és a NATO vezetői után Oroszország 
elnöke is a lehető legkeményebb szavakkal ítélte el a szörnyű bűn-
tetteket, amelyeket semmi sem indokolhat. Dmitrij Medvegyev Harald 
norvég királyhoz intézett üzenetében országa őszinte szolidaritásáról 
biztosította szomszédját. David Cameron brit kormányfő felháboro-
dását fejezte ki. "Ezek a támadások azokra a terrorista fenyegeté-
sekre emlékeztetnek bennünket, amelyekkel mi is szembekerültünk" 
- mondta, felajánlva Nagy-Britannia, így a brit titkosszolgálat segítsé-
gét "a gyilkosok felkutatása és további ártatlan áldozatok elkerülése 
érdekében". II. Erzsébet brit uralkodó üzenetben biztosított a norvég 
királyt és népét együttérzéséről. Bronislaw Komorowski, az Európai 
Unió soros elnöki tisztét betöltő Lengyelország államfője megdöbbe-
nését fejezte ki, akárcsak Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár és Julia Gillard 
ausztrál miniszterelnök. Stephen Harper kanadai kormányfőt 
"elborzasztotta a barbár és értelmetlen cselekedet". "Lecsapott a ter-

rorizmus. Valamennyien norvégok vagyunk" - írta Twitter-üzenetében Carl Bildt svéd külügyminiszter. A ket-
tős merénylet felháborodást váltott ki Latin-Amerikában is: Brazília, Mexikó, Argentína, Chile, Kolumbia, Cos-
ta Rica és Guatemala vezetői elítélték a vérengzést. A Közel-Keleten Izrael és Jordánia fejezte ki részvétét 
az áldozatok hozzátartozóinak és ajánlotta fel segítségét Norvégiának. Ázsiában Kan Naoto japán kormányfő 
szombaton kijelentette: "az ilyen erőszakos cselekményeknek nem szabad megismétlődniük". Hamid Karzai 
afgán elnök úgy vélte: a világ egyik legbékésebb országában elkövetett támadások arra utalnak, hogy a ter-
rorizmus továbbra is hatalmas fenyegetést jelent a világ számára. Még Kína is, amelynek meggyűlt a baja 
Norvégiával, amikor Liu Hszia-pao (Liu Xiabao) kínai másképp gondolkodó kapta a tavalyi Nobel-békedíjat, 
csatlakozott a merényletet elítélőkhöz, igaz, Norvégia nevének említése nélkül. "Kína elítéli a terrorista me-
rényleteket és részvétéről biztosítja az áldozatokat" - áll a pekingi külügyminisztérium szombati közleményé-
ben az AFP francia hírügynökség szerint. 

                                                                                                                                         Forrás:google/    (c) mti Magyar Távirati Iroda Zrt. 

                        Tízezres tömeg indult el a Tahrír térről 
Az egyiptomi biztonsági erők könnygázt vetettek be a refor-
mokat követelő tüntetők ellen, akik összecsaptak az országot 
vezető katonai tanács mellett utcára vonuló csoportokkal, írja 
a BBC. 
A közel tízezer tüntető a kairói védelmi minisztériumhoz indult 
szombat este, amikor állításuk szerint a katonai tanács hívei 
kövekkel és üvegpalackokkal dobálták meg őket. Az össze-
csapásban kétszáznál is többen megsebesültek, többségük 
csak könnyebben. 
A tömeg második napja próbált a katonai tanácsnak helyet 
adó épülethez vonulni a Tahrír térről, azonban a hadsereg 
szögesdróttal zárta le az odavezető utakat. 
A demonstrálók azt állították, hogy azért vonultak utcára, mert 

a hadsereg erőszakkal oszlatott fel pénteken egy másik tüntetést Alexandriában, ahol szintén politikai refor-
mokat követeltek. 
A tüntetőket az sem csillapította le, hogy a katonai tanácsot vezető Tantawi tábornagy beszédében demokrá-
ciát ígért. Azt mondta, hogy kidolgozzák egy demokratikus állam alapjait, amelyben szabad választásokat 
tartanak, új alkotmányt készítenek, és a nép választhatja az elnököt. 
Ugyanakkor a katonai tanács azzal vádolta a tüntetőket, hogy megpróbálnak éket verni a hadsereg és a nép 
közé. 
A Tahrír téren továbbra is rendszeresen tiltakozó tüntetők szerint a katonai tanács nem tesz meg mindent 
Hoszni Mubarak volt elnök és rezsimének vezető tagjainak felelősségre vonásáért, emellett gyorsabb politikai 
és gazdasági reformokat is követelnek.                                                                                                   Forrás:google 

Merénylet Norvégiában - A terrorizmus elleni összefogást szorgalmazzák az 
állam- és kormányfők 
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Zacskóból, kilóra fogják árulni a Nokiákat? 

Miután okos telefonjai nem tudják felvenni a versenyt az Apple iPhone-
jával és a Google Android operációs rendszerét futtató készülékekkel, 
immáron a kínai piacon is vesztésre áll versenytársaival szemben a No-
kia - derül ki a Bloomberg cikkéből. A második negyedévben 11,3 millió 
telefont tudott eladni a világ legnagyobb mobilpiacán, ami 41 százalékkal 
kevesebb az egy évvel korábbinál. Ez és a 30 százalékos európai bukta 
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a cég eladásai világszerte átlagosan 
20 százalékkal zsugorodtak. A vállalat immáron azzal a problémával néz 
szembe, hogy a drága okos telefonok versenyében az Apple előzi, az 
olcsó okos készülékek piacán az egyes esetekben már 100 dollárért 
megkapható androidos zsebtelefonok szorítják partvonalra, a filléres ké-
szülékek értékesítésében pedig a számtalan helyi kínai gyártó (például a 
ZTE, a TCL és a Huawei) üti ki a nyeregből. 

Stephen Elop vezérigazgató a gyengécske negyedéves jelentést követő sajtóbeszélgetésen elmondta: lépé-
seket tettek a kínai kereskedők raktáraiban hegyekbe halmozódott készletek eltüntetése érdekében. Az el-
adásra váró lévő felesleg elérheti az ötmillió telefont - állítják a finn Nordea bank elemzői. Első lépésként le-
váltották a cég kínai vezetőit. Az ázsiai országban egyébként az első negyedévben a tavalyi 23,5 százalékról 
19,1-re zsugorodott a Nokia piaci részesedése - állítja a Gartner Group számítástechnikai piackutató cég. A 
piac második helyezettje a koreai Samsung 8,9 százalékkal. 

A Nokia előnye versenytársaival szemben egyelőre az, hogy értékesítési rendszere mélyen behálózza Kínát. 
A cég termékei a harmad- és negyedrendű városokban is kaphatók, ahogy a Garner egyik elemzője fogalma-
zott: a nagymamák és nagypapák szatócsboltjaiban is lehet Nokia-telefont venni. A finn nagyvállalat tegnap 
368 millió euró veszteségről számolt be a második negyedév után, amit részben a mások szabadalmainak 
felhasználásával járó 430 milliós royalty kiadások okoztak. A cég részvényei 4,6 százalékkal gyengültek, idén 
eddig elvesztették értékük 45 százalékát.                                                                                              Forrás:google 

A Microsoft átadta új szoftverei forráskódjait az orosz titkosszolgálatnak 

Az amerikai cég 2002 óta ad át forráskódokat az orosz kormányzat-
nak egy nemzetközi projekt keretében… 

A Microsoft aláírt egy szerződést, melynek értelmében az orosz szövetsé-
gi titkosszolgálat, a KGB utódja megkapja a Windows 7, a Windows Ser-
ver 2008 R2, az Office 2010 és az SQL Server forráskódját annak remé-
nyében, hogy a Microsoft ezek után kedvezőbb kereskedelmi helyzetbe 
kerül Oroszországban. A megállapodás kiterjesztése a 2002-ben létreho-
zott folyamatos együttműködésnek, amikor a Microsoft átadta a Windows 
XP, a Windows 2000 és a Windows Server 2000 forráskódját az orosz kor-
mánynak. 

A szerződés értelmében az állami szerv tanulmányozhatja a forráskódot, 
és a Microsoft-termékek számára kialakított titkosításokat fejleszthet. Ezt a 

feladatot a kormányzati kommunikációért felelős minisztérium által ellenőrzött hivatal, az Atlasz nevű tudomá-
nyos központ végzi. A lapnak nyilatkozó Nyikolaj Prjanyisnyikov, a Microsoft oroszországi képviseletének ve-
zetője elmondta, hogy az Atlasz és az FSZB munkatársai megosztják kutatási eredményeiket a Microsofttal. 

A lépés nem lepte meg a szakértőket, mivel a Microsoft már régen elindította a Kormányzati Biztonsági Prog-
ramot, amire a NATO is rábólintott, mivel úgy vélték, a nemzetközi biztonság szempontjából fontos ez a világ-
szintű ellenőrzés. Egy brit szakértő szerint ez a lépés elég bonyolult helyzetet hozott létre: az állami titkos-
szolgálatok egyrészt felfedezhetnek sebezhetőségeket a kódokban, melyek segítségével támadásokat indít-
hatnak egymás ellen, ugyanakkor a szabad hozzáférés a védekezési technikák kidolgozását is lehetővé teszi 
– kényes egyensúlyi helyzet jött létre, de a mérleg nyelve inkább a kormányzati törekvések felé billeg. 
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SPORT 

Három magyar érem a maratoni kajak-kenu-Eb nyitónapján 

 

Az első, pénteki napon az ifjúsági és az U23-as korosztályban az egyesek szerepeltek a program-
ban. Az ifjúsági korú kajakos lányoknál a 17,2 kilométeres távon Kiszli Vanda első, Czéllai-Vörös 
Zsófia pedig harmadik helyen ért célba. A magyar szövetség tájékoztatása szerint az ezüstérmet 
Havas Balázs Gábor nyerte az ifjúsági fiúk 21,5 km-es versenyében. Ugyanebben a számban Petró 
Ádám a nyolcadik helyet szerezte meg. 

Gyurta közel a legjobbjához, Hosszú harmadik idővel döntős 

Helyezésben nem, időben azonban Gyurta Dániel, a 200 méteres mellúszás tavalyelőtti római világ-
bajnoka szolgált a legkiválóbb produkcióval gyengébbiknek számító számában, 100 méteren, ahol 
országos csúcsát (1:00.26 perc) megközelítve, 1:00.40 alatt ért célba, s összesítésben a tizenegye-
dikként jutott tovább az esti elődöntőbe. Ugyanitt Molnár Ákosnak kevésbé ment: 1:02.11-gyel csak 
a 41. lett az amúgy óriási, 82 versenyzőt felvonultató mezőnyben. 

Mindkét magyar bekerült a legjobb tizenhat közé kétszáz női vegyesen, ahol is a 400-as szám világ-
bajnoki címvédője, Hosszú Katinka a harmadik időt repesztette (2:11.53), míg Verrasztó Evelyn 
(2:13.33 p) a tizenkettedik lett. 

Kevés hiányzott 400 gyorson a bravúrhoz Kis Gergőnek, aki a 800 főpróbájaként tesztelte magát a 
fele akkora távon, s alig kiszorulva a nyolcas döntőből 3:47.26 perccel tizedik lett az előfutamok ösz-
szesített rangsorában. 

Az ifjúsági olimpiai bajnok Kapás Boglárka szintén 400 gyorson mutatkozott be, egyéni csúcsától 
elmaradva 4:09.15 perc alatt tudta le a távot, s összesítésben a 14. lett, így a vasárnapi döntőt nél-
küle rendezik. 
Nem lett tagja a 16-os elődöntőnek Dara Eszter, aki 1:00.69 perccel 36.-ként végzett a 100 méteres 
pillangóúszásban. 

Mindhárom színű éremből egy jutott a magyaroknak a franciaországi St. Jean de Losne-ban 
zajló maratoni kajak-kenu Európa-bajnokságon. 

Hét magyar úszó indult a sanghaji vizes vb vasárnap délelőtti selejtezőiben, közülük hárman, 
Gyurta Dániel, Hosszú Katinka, Verrasztó Evelyn folytathatják délután is. A férfi pólósoknál Monte-
negró csatlakozott a legjobb nyolchoz. 



 

 

                                      FECSEGŐ Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin                              7. 

       Hirdetési áraink: 1/1 oldal 100.e.Ft,   1/2: 50.E.Ft,   1/4: 25.e.Ft,   1/8: 13.e.Ft,   1/16: 7.e. Ft 

A Paks kiütötte a Tromsőt 

A magyar bajnoki ezüstérmes 3-0-ra nyert norvég ellenfele otthonában, így továbbjutott az 
Európa Liga selejtezőjének harmadik körébe.  

A mérkőzés előtt nem sokan fogadtak volna a paksiakra, hiszen Kis Károly együttese hiába szerez-
te meg a magyar bajnokság előző kiírásában a második helyet (valamint a Ligakupát is elhódította), 
a norvég Tromsö együttese az előzetes esélylatolgatások alapján azért jóval esélyesebbnek számí-
tott a nemzetközi szintérre most először kilépő hazai kiscsapatnál.  
 
Egy hete Pakson a norvégok szereztek vezetést, de sikerült egyenlíteni, így az 1-1-es döntetlen 
után a Tromsö számára a hazai műfüvön egy 0-0-s döntetlen is elég lett volna a továbbjutáshoz.  
 
Az első tíz percben többször is dolga akadt a Paks kapuját őrző Csernyánszkinak, de sikerült meg-
úszni kapott gól nélkül a norvég próbálkozásokat. A Paks sem volt rest előre merészkedni, Kiss lö-
vése nem sokkal kerülte el a hazai kaput. A Tromsönek leginkább szögletekre futotta, nem mondha-
tó, hogy sok komoly lehetőséget kialakítottak volna, de mivel a Paks sem talált be, gólnélküli döntet-
lennel vonultak a csapatok a félidei pihenőre.  
 
A második játékrészt valószínűleg soha nem felejtik el a Paks szurkolói, csapatuk ugyanis igazi bra-
vúrt hajtott végre a norvégok ellen. Az 59. percben Kiss megszerezte a vezetést a magyar bajnoki 
ezüstérmesnek: a jó helyzetben lévő támadó elől tisztázni akaró védő a kapufára emelt, a kipattanót 
viszont bepasszolta a Paks játékosa (a kapufát ekkor is érintette a játékszer).  
 
Nem sokkal később Böde lőtt kapufás gólt, már 2-0-ra vezetett a Paks együttese, így kézzel fogható 
közelségbe került a továbbjutás.  
 
Valószínűleg a norvégok sem tudták, hogy mi történt velük, az utolsó tíz perchez közeledve Kiss le-
kapcsolt egy rossz hazaadási próbálkozást, majd kilőtte a jobb alsót. Az eredmény nem változott, a 
Paks idegenben 3-0-ra verte norvég ellenfelét, és továbbjutott az Európa Liga selejtezőjének harma-
dik körébe.  
 

Eredmény - Európa Liga selejtező, visszavágó 

Tromsö (norvég) - Paksi FC 0-3 (0-0) 
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Júliusi  fogyasztóvédelem 
 

A panaszosok többsége a közüzemi számlák bejelentési nehézségeiről fejtette 
ki az észrevételét, állásfoglalását. Sz. É (cím, telefon a szerkesztőségben) la-
mentált a szegedi áramszolgáltató telefonos „élő” munkatársa ellen, akitől ki-
emelten kérte, hogy a számlázási osztályvezetővel szeretne beszélni. A telefo-
nos munkatárs a kérését végighallgatta szótlanul, majd áttette gépi adatfelvé-
telre. Hmm…A bejelentő ismételten próbálkozott. A munkatárs újból meghall-

gatta,- természetesen szótlanul - s következett ugyanaz a manőver. Újfent tárcsázta a cég telefon-
számát s határozottan kérte a számlázási osztályvezetőt, s közben kihangsúlyozta, - nem a gépi 
munkatársukkal akar beszélni! Ám hiába! - a néma telefonközpontos ismételten a gépi vonalra 
passzolta a bejelentőt. Azért akart beszélni a cég számlázási osztályvezetőjével, hogy halott édes-
anyja nevéről az ő nevére írassa át a villanyórát. Nem sikerült! B. Gy panaszos –az Égáz - Dégáz 
Szeged - a gázszámlával kapcsolatban szeretett volna értekezni az ellenőrzési osztályvezetővel, 
azonban őt is folyamatosan a gépi „munkatárshoz” irányították! A társszerveknek - akikre tartozik- 
folyamatosan, érdeklődve, kellene olvasni a Fecsegő Fogyasztóvédelmi Magazinban szereplő szak-
mai beszámolóimat. Mi fogyasztóvédelmi tanácsadók leírjuk a panaszt, bejelentést a Kontroll újság-
ba… ennyi. Arról nem tudunk, nincs visszajelzés, hogy lett e benne intézkedés! Nincs kommuniká-
ció! - pedig a kommunikáció a társadalmi érintkezés specifikus formája, amelynek lényege az embe-
rek társadalmi kapcsolataiban létrejövő közlésből áll. Azt ne feledjük, hogy a kommunikáció kétirá-
nyú. A társszerveknek tehát annak a kölcsönös megértésnek a létrehozására kéne törekedniük, 
amely mind két szereplő számára előnyökkel jár. Szubjektív véleményem, hogy a kölcsönös kom-
munikáció a fogyasztóvédelem területén, s az élet egyéb területein, a közvélemény s a szervezetek 
közötti kommunikációról szól. A Társszervek támogatásait, -erkölcsi- felkéréseit szívesen vennénk 
itt lent a Dél- alföldön is! Továbbiakban részt vennénk ellenőrzéseken, szakmai vitákon, fórumokon. 
Pl., Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, OMMF, ÁNTSZ. Rendőrség, APEH sajtótájékoztatókon! Meg-
hívót nem kaptunk, nem kapunk a fen nevezett szervezetektől! Nem értem, mért? Több olyan dekla-
ráció érkezik tanácsadó szerkesztőségünkhöz, ami a fogyasztóvédelmi jogsértésekhez kapcsolódik, 
ám ebben a témakörben lépni nem tudunk, nincs jogosítványunk.  Pl több közérdekű állampolgári 
bejelentés érkezett, szubsztancia az volt, hogy Bakson egy segédmunkás folyamatosan kopog, re-
szel, „javít” - mindennel foglalkozik - olyan hangerővel, ami a tudatos fogyasztót, a beteg polgárt, a 
pihenni vágyókat, a kollokválókat zavarja! A helyi PH nem akar lépni az ügyben! A helybeli rendőr-
ség az meg… ajaj! Egyes társszerveknek az ellenőrzést nem a helyi hivatalban (lókban) kéne kez-
deni - jelentették ki az állampolgárok keseregve.  
                                                                                                                                                                                 -oil- 
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…avagy a piacok társadalmi 
„ellenőrzése” 
Az állam s a médiák, tonnaszámra sulykolják a dinnye árfekvési 
helyzetét. A felvásárlási árak földszinten tartása a magyar gyümölcs 
megalázása! A mr1 hajnaltáj műsorában Bozsik gazda nyíltan beszél 
a piac gazdasági helyzetéről, az értékesítési helyzet anomáliáiról. 
Tanácsokat osztogat, s közben Ő sem érti a felvásárlók monopol-

helyzetét.  
 
A kialakult átvételi ár bőven 20 Ft –on belül van!!  
A dorozsmai nagybani piacon a dinnyeárusok (15/fő) a kijárati sor baloldalán helyezkednek el. Az 
eladási ár 40-55Ft között váltakozik. A piaci ár 55-70 Ft.  
A „kereskedők” próbálnak alkudozni, leverni az árakat, ám eredménytelenül. A méretes dinnyék, 
igaz, hogy édesek, azonban apadtak…(?) Felelősséget nem vállalnak, számlaadási kötelezettséget 
nem ismernek. Ez egy igazi buli! Adómentes bevételt jelent a termelőnek s az eladóknak is! Hol van 
a fogyasztóvédelem, a NAV, s a társszervek?  
 
Minap a Fogyasztóvédelmi Egyesületünk kiment a sajáttermelésű dinnyénkkel a fent említett pia-
cokra.  
A piacokon kaotikus állapotok uralkodnak. Mindenkinek meg kell élni szlogent alkalmazzák. A sze-
replők igen heterogén összetételűek. Az „őstermelők” több asztalon értékesítik az áruikat. A dinnyé-
sek – Csongrádon - felezik, negyedelik, lékelik az ízletes piros belsejű gyümölcsöt. Azzal indokolják, 
másként nem bírják eladni.   
 
Sándorfalva piacán egy kicsit jobb a helyzet. Ott csak felezik a dinnyét. A számlaadási kötelezettség 
itt is hiánycikk.  
 
Egy atrocitásba keveredtünk Sándorfalván vasárnap (2011. július. 24).  
A kivitt dinnyemennyiség 11 darab volt! A számlát az utánfutóra tettük, hogy mindenki lássa. Sokan 
megcsodálták. Volt időnk szétnézni, megismerni az értékesítés mechanizmusát. Sajnos kevesen 
voltak vásárlók, ám a kereskedők annál többen. Egyetlen asztalon sem láttam nyugtatömböt. Elad-
tunk 4 - azaz négy darab - dinnyét, amiről nyugtát állítottunk ki.   
 
Egy vásárló 8óra 45 perckor vett tőlünk egy dinnyét. KB egy óra múlva visszahozta azzal az indok-
kal: - igaz, hogy édes, de apadt, s közben kiabált, őrjöngött. Jelenetet „csinált” a közönségnek. Trá-
gár szavakkal illetet, amire én nem reagáltam. Majd az üres tenyerét a füléhez tette s imitálta a tele-
fonálást, hogy Ő az APEH- kel beszél,- fordult felém- s később „felhívta” az ÁNTSZ- t is. Ezek után 
ismét dühöngött.  Elszaladt a helypénzszedő nőhöz, aki fél óra múlva érkezett meg. Közben a diny-
nye egyik felét neki ajándékozta egy vevőnek, aki megkóstolta, s kijelentette: - a dinnye mézédes, s 
nem apadt! A reagálás az volt, kikapta a kezéből s nagyerővel földhöz vágta…..(!) Utána fenyege-
tett, - neki rokonai vannak az APEH - nál, az ÁNTSZ – nél. Ki foglak tiltatni a piacról s továbbiakban 
már a szitkozódásai, nem bírnák el a nyomdafestéket!  
Megérkezett a jegyszedőnő. Csodálkozott a férfi magatartásán s nem értette a dolgot. A látvány 
megrémisztette! A dinnyedarabok szanaszét hevertek a placcon. Megmutattam a nyugtatömböt!! - s 
a hangzavarban próbáltam elmondani a tényállást! Erzsike kijelentette, - a férfi felé fordulva- ez az 
ember az, aki nyugtát ad mindenkinek!  
A”vásárló” kirohant a piacról s közben felkapta a földről a még ép dinnye darabot, s ordította: - elvi-
szi az ANTSZ- hez bevizsgáltatni…  
 
Gyakorlatilag így ért végett a társadalmi „ellenőrzés”, illetve az atrocitás… remélem megnyugodott s 
megbékélt a világgal… 
                                                                                                                                                                                    -oil- 
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Ki megy csődbe a görögök után? 

A görögök kimentése után is jócskán találunk csődveszéllyel meggyanúsított országot az 
eurózónában. Némiképp váratlanul került a napokban a négy korábban is kockázatosnak minősített 
ország közé Olaszország, időről időre pedig Belgium neve is felmerül. Az alábbi egyszerű vizsgálat 
arra próbál válaszolni, hogy a válsághoz közelinek kikiáltott országokat államháztartási helyzetük 
alapján mennyire érdemes összemosni. Mint látni fogjuk, ezek az országok nem csupán az itt nem 
részletezett tényezőkben (versenyképesség, finanszírozási lehetőségek, politikai és strukturális kör-
nyezet stb.) különböznek, hanem az alapvető fiskális pozíciójukban is.  
 

Elsőre könnyen rávághatnánk, hogy ezek az országok (PIIGS - Portugália, Írország, Olaszország, Görögor-
szág, Spanyolország, illetve Belgium) nagyon is hasonlók, hiszen egyformán igaz rájuk, hogy a maastrichti 
kritériumok között található államháztartási stabilitási feltételt nem teljesítik. Vagyis a hiányuk 3% felett, az 
államadósságuk pedig 60% felett van a GDP arányában. Csakhogy ilyen országból van még jó pár az 
eurózónában, az EU-n belül egész pontosan a 27 országból 11. Ránézve azonban az alábbi ábrára láthatjuk, 
hogy a "magas hiány-magas államadósság" fenntarthatatlan állapotában valóban ezek az országok vannak 
benne a leginkább. Pontosabban szólva némi bizonytalanság azért lehet bennünk, hiszen érthetetlen, hogy a 
költségvetési helyzetüket illetően a briteket, franciákat miért ítélik meg sokkal kedvezőbben a piacok, mint 
például a spanyolokat. Sőt, jegyezzük meg csendben, hogy ez alapján akár mi magyarok is izgulhatnánk, 
hiszen a jó költségvetési egyenlegmutatónk csupán a nyugdíjvagyon elköltéséből fakad, az adósságunk pe-
dig a nagyobbak közé tartozik.  

Éppen ezért érdemes kicsit alaposabban is megvizsgálni, hogy az egyes országok adóssággal kapcsolatos 
kilátásai milyenek. Valóban indokolt-e pont azoktól az országoktól csődöt várni, amelyekkel tele vannak a 
hírek?  
 
Mehetnek-e az írek, portugálok a görgök után?  
Az adósságot többnyire akkor tekinthetjük fenntarthatónak, ha az stabilan csökkenő pályán van. (Többek kö-
zött azért, mert ekkor a befektetők bízhatnak abban, hogy az adósság folyamatos görgetése nem okoz gon-
dot, hiszen nem kell újabb és újabb piaci forrásokat találni a finanszírozáshoz.) Ennek eldöntéséhez egy egy-
szerű összefüggést használunk: megnézzük, hogy egyes országokban mekkora költségvetési hiány lenne 
képes stabilizálni az adósságot a jelenlegi szinten. Azzal a szigorú feltevéssel éltünk, hogy ezeknek az orszá-
goknak a hosszú távú gazdasági növekedése 0-2 százalék között lesz (ezen belül az íreknek, spanyoloknak, 
belgáknak 1,5-2, a görögöknek, olaszoknak, portugáloknak 0-1 százalékos lehet a GDP-bővülésük).  

Bár ehhez a számításhoz nagyon egyszerű összefüggést választottunk (csak az egymástól függetlennek te-
kintett gazdasági növekedést, két százalékra várt inflációt és pillanatnyi államadósságot vettük figyelembe) 
az eredmények tanulságosak. (Természetesen érdemes hangsúlyozni, hogy az egyszerű, de könnyen hasz-
nálható összefüggés alkalmazása inkább a tendenciák megjelenítésére alkalmas, nem pedig hajszálpontos 
prognózis készítésére.) Eszerint a már menedzselt csődbe vezérelt görögök mellett az írek is reménytelen-
nek tűnő messzeségben vannak attól, hogy megfordítsák az emelkedő adósságpályájukat. A hat százalék 
körüli GDP-arányos kiigazítási igény megvalósítását még középtávon is nehéz elképzelni, azt pedig, hogy a 
piac ennek a lassú folyamatnak bizalmat szavazzon, a görög eset fényében ma már egyenesen abszurditás 
feltételezni.  
Az írek helyzete azért is érdekes, mert esetükben a növekedési potenciált magasabbra húztuk, de a magas 
hiány mellett ez sem segített sokat. Ennek fényében érthető, hogy a görög fertőzés miért is terjedhet tovább: 
a csőd megengedése után az ír politikusok is okkal kérhetik a lehetőséget, hogy ne a választóikkal fizettes-
sék ki a számlát. A befektetők pedig már a portugálokra és spanyolokra vetnék rémült tekintetüket. Azokra a 
portugálokra és spanyolokra, akiknek azért a költségvetési hiányukat valamelyest kisebb mértékben, de még 
így is jelentősen kellene javítaniuk, hogy az államadósság emelkedése megálljon. Az adósságdinamika sajá-
tossága, hogy a magasabb államadósságú országok nagyobb hiánnyal is stabilizálni tudják az adósságukat. 
Ez a könnyebbség azonban csak látszólagos. Egyrészt a 100 százalék feletti adósságrátával rendelkező or-
szágok esetében a stabilizálás messze nem elegendő lépés, másrészt az emelkedő kamatkiadások miatt 
valójában a költségvetés pozícióját nekik szigorúbbra kell húzni.  

Gazdaság 
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Ezt jól mutatja, ha megnézzük, hogy a kamatkiadások nélkül számított (elsődleges) költségvetési egyenleget 
milyen szintekre kell lehozni a csökkenő adósságpályát felmutatni kívánó országoknak.  

1. A görögök mellett vannak még olyan országok az eurózónában, amelyek költségvetési pozíciójukat te-
kintve hasonlóan nagy bajban vannak. Leginkább az írek és a portugálok lehetnek veszélyeztetettek. 
Előbbiek helyzetét súlyosbítja, hogy az írek válságban elszenvedett gazdasági visszaeséséből nem 
következik a gyors felkapaszkodás - legalábbis a közgazdászok többsége úgy látja, hogy az ingatlanpi-
ac és a bankrendszer válsága tartósan alacsony szinten tartja a kibocsátást. A portugálok problémái 
régebbre vezethetők vissza, ott általános versenyképességi kihívások nehezítik a talpra állást.  
 
2. Nem igazán tűnik indokoltnak, hogy ebbe a körbe Olaszországot és Belgiumot bevonjuk. Látható, 
hogy az eddig megígért kiigazítási lépésekkel az olaszok tulajdonképpen sínen vannak, az adósságpá-
lyájuk csökkenő. Persze az óvatosság az ő esetükben sem árt, hiszen óriási államadósságuk miatt sé-
rülékeny helyzetben vannak, és ilyen magasságokban már érdemes lehet határozottabb csökkenő tren-
det felmutatni. Ennek fényében érthető, hogy a miért lehet kritikus a befektetői bizalom megcsappaná-
sa: a nagy adósságszolgálat mellett végzetes lenne, ha a kamatszint tovább emelkedne, hiszen az pont 
kitolná Olaszországot a fenntartható államadóssággal rendelkező államok köréből. A mostani 6 száza-
lék feletti 10 éves kamatszint még elfogadható a számítások szerint, de 7 százalék fölé kúszva már az 
olaszoknál is beindulna az adósságspirál. Ezzel együtt mégis elmondható, hogy a magas belső megta-
karításokkal rendelkező, elsődleges egyenlegét nulla körül (sőt többnyire enyhe többletben) tartó or-
szág helyzete nehezen vethető össze a súlyosabb gondokkal küzdő periférikus államokéval.  
Mindebből a krízis tovaterjedésére vonatkozóan is megfogalmazhatunk óvatos következtetéseket. Fel-
tehetően a következő lépcső nem az európai adósságválságban közvetlenül érintett kör kibővítése le-
het, hanem a már benne lévő országok "görög gyanúba" keveredése. Meglátásunk szerint az olasz és 
belga helyzet akkor súlyosbodna csak, ha (1) valamilyen belpolitikai fejlemény erőteljesen letérítené a 
most járt útról a gazdaságpolitikát (ahogy eddig is ilyen esetekben növekedett meg a piaci bizonytalan-
ság), és/vagy ha (2) a nemzetközi tőkepiacok olyan szintű lefagyása következne be, ami még a fejlett 
országok államainak refinanszírozási képességét is tönkretenné.  
 
És mi van a magyarokkal?  
A mi helyzetünk - mint már említettük - ellentmondásos. Az eladósodottságunkból fakadó kockázatot 
fegyelmezett költségvetéssel próbáljuk mérsékelni, ez a fegyelmezettség azonban egyelőre csak nem 
fenntartható, rövid távú intézkedések eredménye. A költségvetés különféle módon számított strukturális 
(tartós hatást kifejező) egyenlegmutatói jellemzően 4 és 6 százalék között vannak. Ahhoz, hogy a fent 
használt egyszerű összefüggés szerint az államadósságunk fenntartható legyen, 3,5-4 százalékos hi-
ánynál nem lehet túlköltekezőbb a magyar állam.  
 
Ez tulajdonképpen enyhébb feltétel, mint amit vállaltunk (jövőre 2,5%-os GDP-arányos hiány - de leg-
alábbis biztosan 3% alatti), ám egyelőre még ettől is messze vagyunk. Ha a kiigazítási lépésekből és a 
külső makrogazdasági környezetből fakadó növekedési kockázatokat is figyelembe vesszük, akkor le-
szögezhetjük: a szigorú költségvetési politika fenntartása (vagy éppen érdemi megkezdése) elemi érde-
künk. 
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Megtalálták az elsüllyedt Bulgarija hajó minden áldozatát 

 

Hétfőre virradóra megtalálták a július 10-én a Kujbisevi víztárolón elsüllyedt Bulgarija kirán-
dulóhajó még keresett áldozatait is, ezért a keresést beszüntették a vízen és a szárazföldön - 
jelentette be hétfő reggel a tatárföldi rendkívüli helyeztek minisztériuma.  

A tragédia bekövetkezte óta folyamatosan kutattak a búvárok  SITA/AP-felvétel 

Ezzel a halálos áldozatok immár végleges száma 122 főre emelkedett, köztük van 28 gyerek, 72 nő 
és 22 férfi. A legutóbb megtalált áldozatok közül két férfi a legénység tagja, a hat nő pedig utas volt. 
Az áldozatok keresésében összesen több mint 4000 ember, köztük száznál több búvár, több mint 
ezer hajó és csónak, illetve 134 helikopter vett részt. 

A hétfői lapjelentések szerint minden jel arra utal, hogy a hajó kapitánya, felismerve a veszélyt, zá-
tonyra akarta tenni a Bulgáriját, de az olyan gyorsan süllyedt el, hogy nem érte el az alig 40 méterre 
lévő zátonyt. 

A hajót előbb egy közeli, sekély vizű téli kikötőbe vitték, ott még hétfőn is szivattyúzták ki belőle a 
vizet, s amint képes lesz a vízen tartani magát, szárazdokkba vontatják, az illetékesek reményei 
szerint még hétfőn. A nyomozók vasárnap óta dolgoznak a hajón, s a dokkban folytatják majd a 
munkát. 

A Kujbisev hajójavító üzemben, ahol dokkba teszik a Bulgáriját, egy szóvivő közölte: a hajó soha 
többet nem indul el. "Tekintettel az 55 éves korára már rég le kellett volna írni. De etikai okokból 
sem engedhető meg, hogy egy ilyen tragédia után még utasok tegyék a lábukat a fedélzetre. Ezért 
a nyomozó szervek munkájának befejeztével a hajót megsemmisítik" - vagyis szétfűrészelik - 
mondta el egy szóvivő. 

Ehhez a hajót ott a javítóban kivontatják a partra, vagy elviszik Cserepovecbe, ahol az ottani fém-
ipari kombinátban van megfelelő hely a Bulgárija megsemmisítésére. 

mti/para 



 

 

       Hirdetési áraink: 1/1 oldal 100e.Ft,   1/2: 50.E.Ft,   1/4: 25.e.Ft,   1/8: 13.e.Ft,   1/16: 7.e. Ft 

                                       FECSEGŐ Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin                          13   

 

Lakásbiztosítás: Magyarország az európai középmezőnyben 

Magyarország a lakásbiztosítás területén az európai országok középmezőnyében helyezke-
dik el - közölte a Genertel direktbiztosító hétfőn a nemzetközi hálózatában végzett felmérés 
eredményét.  

A Magyar Biztosítók Szö-
vetsége (MABISZ) adatai 
alapján a Genertel kimu-
tatása szerint Magyaror-
szágon a háztartások 71 
százaléka rendelkezik la-
kásbiztosítással, ami több 
mint 3 millió szerződést 
jelent. 

A biztosító társaság fel-
mérése szerint az európai 
uniós országokban ve-
gyes képet mutat a lakás-
biztosítások aránya. Né-
metország és Csehor-
szág a felső mezőnyben 
helyezkedik el, ezekben 
az országokban a lakás-
biztosítottság aránya 
megközelíti, illetve meg-
haladja a nyolcvan száza-
lékot. Lengyelországban 
ötven, Olaszországban 
huszonöt, Romániában 

alig tíz százalékos a lakásbiztosítások aránya. 

A Genertelnél a termék bevezetése óta mintegy 7.000 lakásbiztosítási szerződést kötöttek, döntő 
részben az interneten. A cégnél kötött szerződések átlagdíja éves szinten 21.400 forint, ami a di-
rektbiztosítási értékesítési modellből adódóan a piaci átlagárnál 21 százalékkal olcsóbb szintet je-
lez. 

Sebestyén László, a Genertel értékesítési igazgatója a közleményben kiemeli: az uniós statisztika 
szerint a magyar lakásbiztosítási tarifák az alsó szegmenshez tartoznak, Olaszországban és Spa-
nyolországban figyelhetők még meg hasonlóan alacsony árak. Mindez összefüggésben van azzal, 
hogy ezeken a piacokon egyre jelentősebb a direktértékesítési modell elterjedése - tette hozzá az 
értékesítési igazgató. 

Az online biztosító szerint az ügyfelek számára a lakásbiztosítási ár mellett egyre fontosabb a szol-
gáltatás minősége, és a kiegészítő módozatok köre is. A klasszikus vagyonbiztosításon és a kiegé-
szítő fedezeteken kívül itthon is népszerűek a baleset és felelősségbiztosítási többletszolgáltatások. 

A Genertel adatai szerint a legnépszerűbb fizetős kiegészítő biztosítások Magyarországon a kész-
pénzlopás, a rablás és a tolvajlás elleni biztosítások. Emellett a különböző vészelhárító- és asszisz-
tencia-szolgáltatásokkal az ügyfelek az előre nem látható kiadások ellen próbálják védeni magukat - 
írja közleményében az online biztosító társaság. 
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Figyeljük a világot 
 
Értékeld az anyukádat 
Ha Kanadában egy anyának, aki nem vállal munkát, hanem teljes 
időben két iskolás gyermeket nevel fizetést adnának az összes elvég-
zett munkájáért, a munkaügyi elemzők becsléseik szerint az éves ke-
resete a túlórákkal együtt 163 852 Canadai dollár, azaz kb 27 millió 
forint lenne. Az adat a jelenlegi piacképes fizetéseket tükrözi, s egy 
100 órás munkahéten alapszik, amely 6 tizenöt órás napból s egy tíz 
órás napból áll- írja THE Wancouveer Sun című újság. Az ilyen anyu-
kák többek közt nevelőnői, tanárnői, gépjárművezetői, takarítónői, 

szakácsi, ápolónői s általános karbantartói feladatokat látnak el. Az újság ezt tanácsolja: értékeld az 
anyukádat valószínű, hogy nem fizetik meg a munkáját eléggé.  
 
Fiatalok zavaros erkölcsi értékekkel 
A fiatal finnekre egyre jellemző, hogy saját maguknak állítanak fel erkölcsi értékeket – jelenti ki a 
finnországi Jyvaskylai Egyetem közlönye. Napjainkban gyakori, hogy az emberek innen onnan ösz-
szeválogatják a hitnézeteiket, mintha csak vásárolnának-írja a közlöny. Az eredmény időnként el-
lentmondásos. Egyetértenek pl., azzal, hogy fontos igazságosan osztozni a vagyonban s a jólétben, 
ugyanakkor az agresszív, kegyetlen versenyszellemet is kezdik elfogatni.  
 
Prionfertőzés veszélye transzfúzió útján 
Az egészséges s biztonságos orvosi termékek francia ügynöksége egy nemrégiben megjelent sajtó-
közleményében azt állítja, hogy most már nemcsak lehetségesnek, hanem valószínűlégnek tartja, 
hogy a prionok átkerülhetnek vérátömlesztés útján egyik szervezetből a másikba. A prionok azok a 
fehérjemolekulák, melyek a feltételezések szerint a variáns Creutzfeldt- Jakob kort okozzák az em-
berben. Ez az idegrendszer sorvadással járó betegség, amelyre nem ismernek gyógymódot, a szar-
vasmarhákat megtámadó szivacsos agysorvadás, közismertebb nevén a kergemarhakor emberi 
változata. A kockázat nagyságát azután értékelték fel, hogy két olyan kCJD esetet diagnosztizáltak 
Nagy- Britanniában, amely elképzelhető, hogy transzfúziót követően alakult ki. Nem léteznek meg-
bízható tesztek, amelyekkel a klinikai tünetek megjelenése előtt diagnosztizálni lehetne ezt a beteg-
séget. 
 
Vékonyabb testalkatra vágynak 
A kutatásokból kiderült, hogy már az öt éves kislányok sincsenek megelégedve az alaklukkal, s sze-
retnék, ha vékonyabbak lennének. – jelenti a The Sydney Morning Herald. A beszámoló egy 5-8 
éves Ausztrál lányokkal végzett vizsgálatokra hivatkozik. A lányoknak, majdnem a fele vékonyabb 
akart lenni, s ugyanennyien mondták, hogy a híznának, akkor fogyókúrázni kezdenének. Az egyik 
kutató azt mondta, - a külsőről alkotott egészségtelen szemléletmód alacsony önbecsüléshez, de-
presszióhoz s táplálkozási zavarokhoz vezethet.  
 
Érdekesség 
Az adófizetők egyéni döntése alapján a spanyol kormány az adók 0.5%-át vagy egy jótékonysági 
szervezetnek, vagy egy katolikus szervezetnek juttatja. Noha a spanyolok 80%-a katolikusnak vallja 
magát, csak 20%-uk dönt az egyház mellett. 
A Biztosítási Statisztikusok Intézetének életkortáblázatai szerint azok, akik 30 évesen dohányosok, 
a férfiak 5.5 évvel, ha nők, több mint 6.5 évvel rövidítik meg a várható élettartalmukat. De ha valaki 
30 évesen leszokik a dohányzásról. Nagymértékben csökken a dohányzás, okozta betegség miatti 
elhalálozás kockázata.  
                                                                                                                                          -oil- 
 


