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Washington Post: Orbán nem kívánja a demokráciát  

Az amerikai nagykövet szeretné hivatalosan is kifejezni az Orbán Viktor kormány-
zásával szemben fennálló washingtoni aggodalmakat, de a magyar miniszterelnök 
augusztus óta túl elfoglalt ahhoz, hogy találkozzon Eleni Tsakopoulos-

Kounalakisszal - írja a Washington Postra hivatkozva a Népszabadság.  

Orbán Viktor nem kívánja a demokráciát - ezzel a címmel je-
lent meg egy cikk a The Washington Post hasábjain, amely-
ből kiderül, hogy a nyáron hivatalos figyelmeztetést küldött az 
amerikai külügyminisztérium a magyar miniszterelnöknek, 
amelyet az amerikai nagykövetnek személyesen kellene a 
magyar miniszterelnök kezébe adni.   
Orbán azonban augusztus óta olyan elfoglalt, hogy nem tud-
ta fogadni Eleni Tsakopoulos-Kounalakis nagykövetet, azaz 
nem vette át a dokumentumot. (Az Origó információi szerint 
Orbán a jövő héten találkozik a nagykövettel.) 
Az amerikai napilap cikke, amely Alekszandr Lukasenko be-
lorusz diktátor rendszeréhez hasonlítja Orbán kormányzását, 
leírja: Washington olyannyira elégedetlen volt Orbánnal, 

hogy amikor Hillary Clinton június 30-án hazánkba látogatott, igyekezett "teljesen világossá tenni" 
álláspontját és figyelmeztetni a magyar miniszterelnököt, hogy "sehol sem engedhető meg a demok-
rácia visszaesése". 
Orbán talán azért nem ért rá a nagykövettel találkozni, mert sokat utazgat mostanában - jegyzi meg 
a szerző. "Múlt héten szaúdi üzletemberekkel beszélgetett, aláírt néhány megállapodást és dicsérte, 
ahogy a kontrolláló monarchia vezeti az országot." 
"Ám egy nap, minden manőverezése ellenére, a hivatalos küldönc el fogja kapni Orbánt" - írja a 
nol.hu a Washington Post cikkéből idézve.                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                 forrás:népszavaonline                                                                                              
 

 
 

A hírportál számításai szerint korábban 
nagyjából 140-en dolgozhattak a mai Minisz-
terelnökséghez tartozó feladatokon, most 
viszont összesen 150 ember dolgozik a szer-
vezetnek. Ez az induló létszám háromszoro-
sa.  
 
Az engedélyezett létszámkeret 134 fő, de a 
szervezethez tartozik a hét állami vezető és a 
miniszterelnököt segítő kilenc tanácsadó is.  
 
Az Origó emlékeztet arra, hogy korábban a Mi-
niszterelnökség irányításáért felelős Varga Mi-
hály azt mondta: a miniszterelnöki apparátus 
létszáma jóval kisebb lesz, mint a távozó Bajnai 

                                            Nőtt a kormány apparátusa 

http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=80782
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Gyurcsány: Orbán Viktor ellenzéke leszek 

A volt miniszterelnök nem gondolkozik új pártban 

Nem a kormány, hanem Orbán Viktor önkényre épülő rendszerének akar ellenzéke lenni, mondta 
Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök pénteki, a szocialista párt vezetésével nem egyeztetett év-
értékelőjében azt is mondta: Orbán Viktor lerombolta a harmadik köztársaságot, és a demokratikus 
ellenzék feladata, hogy újjáépítse azt. A Fidesz ügyvezető alelnöke szerint pártjától nem kell félteni 
a demokráciát, a szocialisták inkább térjenek vissza az alkotmányozáshoz.  

Az MSZP vezetése nem örült annak, hogy Gyurcsány Ferenc a megkérdezésük nélkül értékelte az 
évet. A párt székházában mégis kivetítőn lehetett követni a beszédet, amelyet zárt körben tartott a 
volt miniszterelnök.  
Kovács László bemehe-
tett a szoci- alisták székházá-
ba, és egy Gyurcsány Fe-
renc mellett tüntető férfi is. A 
sajtó vi- szont nem. 
Egy belvá- rosi hotel konfe-

renciatermébe 
viszont be- engedték a sajtót, 
és azt az ötszáz vendéget, 
akiket a Gyurcsány Fe-
renc vezet- te Demokratikus 
Koalíció platform meghí-
vott. A volt miniszterelnöknek 
papírral foglaltak széket. 
Vastaps fogadta a volt mi-

niszterelnököt. 
Gyurcsány Ferenc zászlók 
előtt érté- kelt évet, aho-
gyan Or- bán Viktor is. És 
a téma is Orbán volt.  
 
„Mi mos- tantól kezdve 
nem a kor- mány ellenzéke 
vagyunk. Mi mostantól 
kezdve Or- bán önkényre 
épülő rend- szerének ellenzé-
ke vagyunk” – mondta Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció Platform elnöke. 
 
A volt miniszterelnök szerint a demokratikus ellenzék feladata Orbán rendszerének lerombolása.  
 
„Ezt a rendszert kell leváltani. Ez a mi dolgunk. Ez minden demokrata dolga” – mondta Gyurcsány 
Ferenc, a Demokratikus Koalíció Platform elnöke. 
 
Gyurcsány Ferenc beszélt arról is, hogy át kell alakítani az MSZP-t, nem szabad kettészakítani a 
pártot, és újat sem kell alakítani. Így reagált az MSZP pártigazgatójának e heti interjújára, amelyben 
Puch László azt mondta: Gyurcsánynak döntenie kell, vagy alkalmazkodik a párthoz, vagy kilép.  

http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=60914
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                            Vona Gábor: társadalmi robbanás is bekövetkezhet  
 

Vona Gábor: társadalmi robbanás is bekövetkezhet Vona Gábor, a 
Jobbik elnöke szerint az orbáni politika akár társadalmi robbanáshoz, 

éhséglázadáshoz is vezethet. 

A kormánynak nem gazdaságpolitikai, hanem társadalompolitikai célja van, 
azokat hozza előnybe, akik a hatalomhoz kötődnek, és ez előbb-utóbb tár-
sadalmi robbanást okozhat – mondta Vona Gábor a Miskolci Egyetemen 
tartott fóruma előtti szerdai sajtótájékoztatóján. 
Úgy fogalmazott: az Orbán Viktor vezette kormány egy-két milliós új elitet 
kíván megteremteni, a rendszerváltás nyerteseit megpróbálja bebetonozni, 
minden kezdeményezése – egykulcsos adó, a devizahitelesek megsegíté-
se – erre irányul, nekik segít. 

Mint mondta, a felsőoktatás Magyarországon válsághelyzetben van, a végnapjait éli. Az a legszomorúbb – 
tette hozzá -, hogy a kormányzat propagandája ellenére nem felsőoktatási reform zajlik, hanem felsőoktatási 
reformnak álcázott megszorítás. 
Megfogalmazása szerint másfél millió ember próbál nyolc és fél millió embert puskaporos hordóra ültetni, ez 
nem egyéb, mint hazardírozás. 
Magyarországon éhséglázadás fog kitörni – vizionálta a Jobbik elnöke, hozzátéve: szociális katasztrófa vár-
ható, ha az Orbán-kormány folytatja ezt az “ámokfutását”. 
A jövő évi költségvetési tervezetről szólva azt mondta: a gazdagok kormánya benyújtotta a gazdagok költ-
ségvetését is, és a magyar társadalom legszélesebb rétegeit hagyja sorsára 
                                                                                                                                                    Forrás:hír3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                       A kormány gazdaságpolitikai intézkedési ellen tüntetett az                                                
                                                   MSZP Budapesten 

A kormány gazdaságpolitikai intézkedési ellen tüntetett az MSZP Budapes-
ten A kormány gazdaságpolitikai intézkedései ellen tüntettek mintegy 
félezren az MSZP szervezésében szerda este Budapesten, a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium épületénél.A felszólalók azt hangoztatták, hogy megálljt kell 
parancsolni a kormány “ámokfutásának”. 
Tóbiás József, az MSZP Pest megyei elnöke a tüntetésen egyebek mellett arról 
beszélt: a kormány nem garantálja a szociális biztonságot, a megyék elérkeztek a 
tűrőképességük határához, a kormányzati döntésekkel halálra ítélték őket. 
Emlékezett arra, hogy Pest megyében negyven megyei fenntartású intézményben 

– köztük tizennyolc középiskolában – nincs fűtés és meleg víz, mert a megyei önkormányzat mintegy száz-
millió forinttal tartozik a szolgáltatóknak. 
Tóbiás József azt mondta, a Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett “gazdasági sza-
badságharc következménye”, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a megyei oktatási és szociális intézmé-
nyek. Ezért súlyos felelősség terheli Orbán Viktor miniszterelnököt is – tette hozzá. 
Kijelentette: “nem volt olyan kormány a harmadik Magyar Köztársaságban, amely tétlenül végignézte volna, 
hogy diákok, tanáraik, szülők, nevelőszülők ilyen méltánytalan helyzetbe kerüljenek”, majd azt hangoztatta: a 
“gazdasági szabadságharc” megbukott. 
Szolidáris társadalmat kell építeni – mondta a politikus, hozzátéve, ezért dolgoznak a szocialisták. 
Horváth Csaba, az MSZP budapesti elnöke arról beszélt: az Orbán-kormány “ámokfutása a katasztrófa szé-
lére sodorta az országot”, és jelenleg is 1000 milliárdos megszorításra készülnek. Ez azt jelenti, hogy minden 
embertől 100 ezer forintot akarnak elvonni, egy öttagú család félmillió forinttal fog rosszabbul járni jövőre – 
tette hozzá. 
Erre a tüntetők – a kormánynak címezve – a demonstráción szétosztott piros lapot mutatták fel. 
Horváth Csaba ezt követően azt mondta, nemcsak a piros lapot, hanem az örökös eltiltást is megérdemelné 
a Orbán-kormány. Úgy fogalmazott: “a Fidesz-kormány az érzéketlenség és az elnyomás kormánya”, majd 
kijelentette: “szabadságot és biztonságot követelnek Magyarországnak”, s nem hagyják, hogy tönkretegyék a 
magyar embereket. 
A demonstrálók a tüntetés ideje alatt többször azt skandálták: “Orbán takarodj!” 
                                                                                                                                                                                                        f orrás:hír3 

http://www.fecsego.eu/2011/10/20/vona-gabor-tarsadalmi-robbanas-is-bekovetkezhet/
http://www.fecsego.eu/2011/10/20/a-kormany-gazdasagpolitikai-intezkedesi-ellen-tuntetett-az-mszp-budapesten/
http://www.fecsego.eu/2011/10/20/a-kormany-gazdasagpolitikai-intezkedesi-ellen-tuntetett-az-mszp-budapesten/
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Orbán ma ott lesz, ahol legnagyobb szükség van rá! Vagy mégsem?  

Október 23-án tartják Brüsszelben a huszonhét uniós állam- és kormányfő csúcstalálkozóját, 
melyen Orbán Viktor is jelen lesz. Az eddigi híresztelések ellenére azonban a valódi döntés 

csak jövő hét szerdán várható - közölte Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke.  

Mint arról korábban a STOP is beszámolt, Orbán Viktor vasárnap 
az unió brüsszeli csúcstalálkozóján vesz részt, ezért a Fidesz 
október 23-i megemlékezése végül elmarad. A kormányfő szóvi-
vője ezzel kapcsolatban kifejtette: a miniszterelnöknek mindig ott 
kell lennie, ahol az országnak a leginkább szüksége van rá. 
Az Európai Bizottság október 23-ra halasztotta az eredetileg hat 
nappal korábbra tervezett csúcstalálkozót arra hivatkozva, hogy 
"ez az időzítés lehetővé teszi, hogy véglegesítsük átfogó stratégi-
ánkat az euróövezet szuverénadósság-válságával kapcsolatban, 
és kezeljünk számos, egymással összefüggő kérdést" - közölte 
Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke a múlt héten. 
 

Azóta egyébként kiderült, hogy "a csúcsértekezlet határozatait 
végső formába öntő megbeszélésre" csak október 26-án kerül sor - írta az elnök pénteki közleménye. Mint 
fogalmazott: "kétlépcsős megközelítést" alkalmaznak, az euróövezeti vezetők vasárnapi csúcsértekezletén 
elhatározott döntéseket szerdán véglegesítik majd. 
 

A hét közepéig a Görögországból induló, majd Írországra és Portugáliára is átterjedt, az egész pénzügyi 
rendszert fenyegető válság kezelésére kell tervet kidolgozni - hangsúlyozta Rompuy. Hozzátette: a fő kérdés 
az, hogy az adósság mekkora részét engedjék el a Görögországnak hitelezők - jellemzően euróövezeti ban-
kok és biztosítók - amelyek állampapírokat vásároltak. Erről a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a brüsszeli bi-
zottság, Franciaország és Németország is vitatkozik majd. 
Közben megállapodásra jutottak az euróövezeti országok pénzügyminiszterei arról, hogy kérik a Görögor-
szágnak hitelező bankokat, fogadják el a görög államadósság legalább felének a leírását - közölte egy diplo-
máciai forrás. Tájékoztatása szerint a megállapodás péntek este született meg a miniszterek brüsszeli talál-
kozóján. 
 

Annak ellenére, hogy Magyarország nem tagja az euróövezetnek, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a döntések 
mielőbb megszülessenek - nyilatkozta az MTI-nek Ódor Bálint, uniós ügyekét felelős helyettes államtitkár 
pénteken. 
Ódor az Európai Unió soros magyar elnöksége alatt kialakított jó együttműködés folytatásaként egész napos 
konzultációt folytatott a francia külügyminisztérium európai ügyekkel foglalkozó főigazgatóságának vezetőivel. 
Brüsszelben egyébként szombaton külön találkozót tart Nicolas Sarkozy francia államfő és Angela Merkel né-
met kancellár is. A megbeszélés célja, hogy az utolsó akadályokat is elhárítsák a válságkezelő terv ügyében. 
A két politikus a héten közleményben nyugtatta meg a pénzpiacokat: lesz megállapodás a hétvégén kezdődő 
európai uniós csúcstalálkozó sorozaton. 
 
Kétsebességes Európa 
 
A párizsi Le Monde csütörtöki elemzésében azt írja, hogy a szuverén adósságok válságának már van egy 
áldozata: az Európai Unió. Az EU ugyanis egyre inkább két különböző sebességű csoportra oszlik. Az első-
höz a pénzügyi unió Németország és Franciaország vezetésével működő 17 országa tartozik, a másodikhoz 
a további tíz, amelyik még nem csatlakozott és talán soha nem is fog csatlakozni. 
 
A lap szerint ezt támasztja alá az a hír is, hogy az euróövezet állam- és kormányfőinek október 23-ra kitűzött 
soron következő találkozója háttérbe szorítja a huszonhét EU-tagállam vezetőinek néhány órával korábbra 
meghirdetett csúcsértekezletét.  
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Kadhafi „rosszabb volt Sztálinnál és Hitlernél" 

Látványosság lett a volt diktátor 

Sérülései azt valószínűsítik, hogy elfogói kivégezték a megbuktatott líbiai vezért. Moamer Kadhafi holttestét 
egyelőre egy bevásárlóközpont fagyasztójában őrzik.  

Hosszan kígyózó sorban várakoznak az emberek a líbiai Miszráta város 
egyik bevásárlóközpontja előtt. Az áruház portékáira azonban most szinte 
senki nem vevő - mindenki csak Kadhafi holttestére kíváncsi. 
 
Líbia volt vezérének testét egyelőre ebben a hűtőkamrában tárolják, amely-
ben általában a bevásárlóközpont éttermeinek romlandó élelmiszereit tartják 
frissen. 
 
Kadhafi egy szőnyegen kiterítve fekszik, félmeztelenül. Fején, mellkasán és 
gyomrán lőtt sebek, ebből sokan arra következtetnek, hogy a diktátort kivé-
gezték, miután elfogták. 
 
"Isten hatalmas. Ünnep ez a líbiai emberek számára, mert ő volt a legnagyobb gyilkos - olyan vérszomjas, 
akihez hasonlót nem látott még a világ. Rosszabb volt Sztálinnál, Hitlernél és Dzsingisz kánnál is" - mondta 
egy férfi. 
 
Bár Kadhafi holttestét az iszlám előírások ellenére mihamarabb el kellene temetni, a szertartást elhalasztot-
ták pár nappal, miután az ENSZ és emberi jogi szervezetek vizsgálatot követelnek, hogy tisztázódjanak halá-
lának körülményei.                                                                                                                            forrás:rtlklub.hu 

                              Október 23: Elkezdődtek a megemlékezések 

Az 56-os forradalom és szabadságharc 55-ik évfordulója előtt egy nappal, szombaton rótta le kegyeletét Or-
bán Viktor a Rákoskeresztúri Köztemető 301-es parcellájánál. A kormányfő ugyanis vasárnap a Brüsszeli EU
-csúcstalálkozóra utazik.  

Az Országházban átadták a Nagy Imre Érdemrend kitüntetéseket. A Műegyetem rakparton pedig egy Csepel 
teherautóval idézték meg a forradalom kezdetét. A budapesti Combino villamosokon történelmi témájú felvé-
teleket sugároznak. Este 7 órakor a Kossuth téren lobbantották fel a forradalom lángját.  
 
Vasárnap a programok miatt Budapesten több teret lezárnak és a BKV menetrendjét is módosítják. Forrás:rtlklub.hu 

http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=80782
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Kormányzási nehézséget okozhat az új kormánybiztosi pozíció 

Jogászok szerint kormányzási nehézséget okozhat a két nappal ezelőtt létrehozott kormány-

biztos jogköre - értesült az MTI Hírcentrum.  

A Magyar Közlöny október 20-i számában megjelent határozat szerint Fürjes Balázs kormánybiztos 
- egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányítása mellett - felügyeli a 3 milliárd forint 
érték feletti állami beruházások előkészítését és megvalósítását. 

Az MTI Hírcentrumnak - részben név nélkül - nyilatkozó alkotmányjogászok szerint így elvonhatják 
miniszterek és minisztériumok döntési jogának egy részét, ez "bizonyos esetekben kormányzási ne-
hézséget okozhat". 

Pap András László, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének tudományos fő-
munkatársa szombaton azt mondta a Magyar Televízió Híradójában, hogy "nagyon érdekes mandá-
tum, nagyon érdekes közjogi pozíció", amit Fürjes Balázs kormánybiztosként kapott. A jogász sze-
rint a "gyakorlaton múlik majd", hogy mekkora hatalma lesz a kormánybiztosnak. 

Pap András László arról is be- szélt, hogy "elképzelhető olyan 
szerepértelmezés", ami "közjogi vagy politikai konfliktusok forrása 
lehet", de pillanatnyilag Ma- gyarországon erre minimális esélyt 
lát. 

A Magyar Közlöny október 20-i számában jelent meg az a kor-
mányrendelet, amely "az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beru-
házásokért felelős kormánybiz- tos kinevezéséről és feladatairól" 
szól. 

A rendelet szerint a kormány, illetve a miniszterelnök által megje-
lölt, egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításá-
val kapcsolatos feladatok ellátására a kabinet 2011. október 19-től 2013. október 19-ig Fürjes Ba-
lázst kormánybiztossá nevezi ki. 

A kormányrendelet egy másik passzusa szerint a kormánybiztos emellett felügyeli az előkészítést 
és a megvalósítást a 3 milliárd forint beruházási érték feletti, a minisztériumok vagy az irányításuk 
alá tartozó költségvetési szervek és gazdasági társaságok, a kormány, a minisztérium, a központi 
államigazgatási szerv által alapított alapítványok, közalapítványok által bármely forrásból végzendő 
beruházásoknál. Szükség esetén szervezi ezek kormányzati koordinációját, véleményezi a kormány
-előterjesztéseket és figyelemmel kíséri a kormányhatározatok végrehajtását. 

Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője csütörtökön közölte az MTI-vel, hogy Fürjes Balázs a ki-
emelt jelentőségű budapesti beruházásokért felel, feladata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egysé-
ges elhelyezésének, az új FTC-Stadion felépítésének, a Gödör Club és a Design Terminál építési 
munkáinak, valamint egy a magyar történelmet és kultúrát kortárs módon bemutató kiállítótér felépí-
tésének előkészítése és megvalósításuk irányítása. 

A kormánybiztos megbízatása két évre szól, és külön kormányhatározatokban újabb beruházások 
előkészítését is feladatul kaphatja - tette hozzá. 

A Magyar Nemzet online kiadása egy szombati cikkében a kinevezéssel kapcsolatban felvetette: a 3 
milliárd forintos állami beruházások felügyeletének rendeletben való átruházása a kormánybiztosra 
magasabb rendű jogszabályokat is megsérthet, hiszen "egy tollvonással" elvonják az egyes minisz-
tériumok önálló döntési jogát az ehhez hasonló ügyekben.                                                    forrás:hiradó.hu 
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Mégis frakció nélkül maradnak Gyurcsányék? 

Kövér László házelnök csak a hétvégén érkezik haza tengerentúli útjáról, addig szinte biztos, hogy függő-
ben marad, alapíthat-e új frakciót Gyurcsány Ferenc tízfős csapata, amely a hétvégén hagyta el az MSZP-t. 
A fideszes interpretáció szerint azonban egyáltalán nem biztos, hogy Kövér László házelnök igent mond 
majd. A kormánypártiak szerint a Gyurcsány-korszakban kialakult parlamenti gyakorlat miatt hat hónapig 

mégiscsak függetleneknek kell lenniük a szakadár szocialistáknak.  

Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció Párt kijelölt parlamenti vezetője hétfőn bejelentette, 
hogy társaival együtt megalakultnak tekinti a tíz képviselőből álló frakciójukat. Molnár szerint 
Kövér László házelnök sem tehet majd mást, mint hogy elfogadja a szocialisták közül Gyur-
csány Ferenc vezetésével kivált csapat bejelentését. 
Az Index információi szerint a végleges döntésre, azaz Kövér bejelentésére még több napot 
kell várni, mert a házelnök csak a hétvégén érkezik vissza dél-amerikai útjáról, ám a Fideszben 
már megvizsgálták, hogy az országgyűlés házszabálya és a házszabály gyakorlati alkalmazása 
milyen módon befolyásolhatja Gyurcsányék sorsát. 
Úgy tudjuk, a fideszesek arra jutottak, hogy éppen az előző ciklusokban, tehát főként Gyur-

csány Ferenc kormányzása idején kialakult szokások torpedózhatják meg a volt miniszterelnök új képviselőcso-
portjának létrehozását. 

A fideszesek szerint ugyanis bonyolultabb a helyzet annál, mint azt a Demokratikus Koalíció vezetői bemutatják. 

Gyurcsányék az MDNP 1996-os, simán lezajlott, és mindenki által elfogadott frakcióalapítását hoz-
zák fel példának. 
Akkor az MDF-ben történt szakadás után 15 képviselő, köztük Szabó Iván, MDF-es frakcióve-
zető vált ki a Fórumból, és az országgyűlésben Szabó maga jelentette be az új párt, és az új 
frakció létrejöttét. Az MDF-ben viszont nem maradt hivatalos vezető, aki hivatalosan jelezhette 
volna, hogy "kilépés" történt. 
Ez azért érdekes momentum, mert a házszabály 15. paragrafusa kimondja, hogy „a kilépett 

vagy kizárt képviselőt függetlennek kell tekinteni; az így függetlenné vált képviselő a kilépését vagy kizárását köve-
tő hat hónap elteltével bármely képviselőcsoporthoz csatlakozhat”. 

A Demokratikus Koalíció esetében azonban Szabóék példájával ellentétben Mesterházy Attila MSZP-s frakcióve-
zető hétfőn bejelentette, hogy tízen kiléptek az MSZP-ből. 

A fideszes elemzés szerint ezt a házelnök nem hagyhatja figyelmen kívül, és nem értelmezheti át, miután épp az 
elmúlt években különösen megerősödött az a gyakorlat, hogy az országgyűlés elnöke nem vizsgálta tartalmilag a 
frakcióvezetők ilyen típusú bejelentését. 

Erre szinténegy MDF-es eset ad precedenst: 2004-ben többségbe kerültek a Dávid Ibolya pártelnökkel szemben 
lázadó képviselők a párt frakciójában, és leváltották a Dávid Ibolyához hű Herényi Károly frakcióvezetőt. Az akkori 
házelnök, Szili Katalin azonban kizárólag Herényi bejelentését vette számításba, és elfogadta, hogy az MDF-
frakció „kizárta” a lázadókat. 

Rubovszky:  A kilépők függetlenek lesznek 6 hónapig 

Az országgyűlés mentelmi bizottságának kereszténydemokrata elnöke szerint az egy frakció-
ból kilépőkre a független képviselőkre vonatkozó szabályok érvényesek. A házszabály a kép-
viselőcsoport vezetőjének bejelentéséhez kapcsol 
jogkövetkezményeket. Mesterházy Attila szocialista frakcióvezető Kövér Lászlónak írt levelé-
ben az szerepel, hogy a tíz képviselő kilépett az MSZP frakciójából. Rubovszky György meg-
jegyezte: azt soha nem vizsgálták és nem vizsgálhatja a Ház, hogy valóságot ír-e a frakcióve-
zető vagy sem. A házszabály szerint a 
kilépett, illetve egy frakcióból kizárt képviselő hat hónapig 

független képviselőnek számít, és sehová nem léphet be. 
A kereszténydemokrata politikus kitért arra is, hogy 1994-es 
képviselősége óta egyetlen ilyen jogeset volt, amikor az MDF 
kettévált, és megalakult az MDNP frakció. Ekkor azonban nem kilépést 
jelentettek be, hanem azt, hogy a párthoz hasonlóan a frakció is kettévált                                                    forrás:index.hu 

http://www2.smartadserver.com/call/pubjumpi/11627/85304/2261/S/%5btimestamp%5d/?
http://index.hu/belfold/2011/10/24/megalakultnak_tekinti_magat_gyurcsany_frakcioja/
http://index.hu/belfold/mdf040902/
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Átfogó Kemény vélemény - Tényleg ezért küzdenek Orbánék?  
Fasizálódásról ír Magyarország kapcsán a baloldali lap 

A lap szerint a jobboldal elérte célját: „az ország mély belpolitikai válságba zuhant", amelynek gazdasági 

következményeit ma kénytelen nyögni az ország.  

A főleg a német autonóm baloldali körökben népszerű Jungle World hetilap - amely az Orbán
-kormánnyal hosszú ideig szimpatizáló, leninista Junge Welt napilap szerkesztőségéből sza-
kadt ki - egész oldalas cikkben ismerteti a magyarországi „fasizálódás" jeleit. 

A lapnak Magyarországról általában a cionista Hetek bécsi tudósítója, Karl Pfeiffer írja a cik-
keket, ezúttal azonban a lap belsős újságírója, Holger Marcks fogalmazta meg aggályait. 

Az objektív hangvételű cikkben - amely tartózkodik az erős jelzőktől - az újság sorba állítja a 
2006 óta megtörtént eseményeket, és ezeket értelmezi aztán a fasizálódás megnyilvánulá-

saként. „A dunai ország példanélküli jobbra tolódása kétségtelenül távolabbi okokra nyúlik vissza." 

Marcks szerint a Fidesz tényleges hatalomátvétele 2006 októberében megkezdődött, amikor Gyurcsány beszéde 
után - amiben a volt kor- mányfő a korábbi hazudozás befeje-
zését kérte hallgatóságától - megszállta az utcákat - ahogy a lap 
írja: „radikális jobboldali hor- dák megrohamozták a tévé épüle-
tét" -, és blokkolta a kor- mánypolitikát. 

A Jungle World szerint Gyurcsány „hazugság beszéde" vol-
taképpen arról szólt, hogy az ország helyzetét nem lehet to-
vább szépíteni, és - amint amúgy most az Orbán-kormány ter-
vezi - reformokba kell kez- deni. A Fidesz és a Jobbik azonban 
az egész történetet úgy ér- telmezte át, hogy a 
„liberálkommunisták csalás- sal nyertek választást". 

Orbán régóta készült erre az összecsapásra: már a 2002-es 
választást sem volt hajlandó elismerni, és helyette „a magyarság 
felébredését", „nemzeti el- lenállást" szorgalmazott „a magyar-
ellenes erők ellen". Orbán 2006 őszén már „nyíltan uszított fel-
kelésre". Így az öt évvel ez- előtti események „megfeleltek a 
jobboldal számításainak", amely innentől kezdve az áldozat 
szerepében tetszeleghetett, és egy „nemzeti felszabadító háborúba" kezdett. 

A jobboldal elérte célját: „az ország mély belpolitikai válságba zuhant", amelynek gazdasági következményeit ma 
kénytelen nyögni az ország. Az ellenzék - a Fidesz és a Jobbik - vindikálta magának a jogot, hogy „az illegitim kor-
mány" ellen „a nép nevében" szólaljon meg. 

2010 után, miután a két jobboldali párt „óriási többséget" szerzett, eljött „a leszámolások ideje". Ennek részeként 
indult eljárás Gyurcsány ellen is, vagy ebbe a folyamatba illeszkedik a jobbi kos Papp Dániel uralta médiahatóság 
kirúgási akciója is. A Fidesz a kulturális életben is mindenkit az embereivel akar kicserélni. A Jungle World példa-
ként az Új Színházat említi, amelyet ezentúl két „országszerte ismert neonáci és antiszemita" fog irányítani. 

A leszámolások egyik etapjaként említi meg a német hetilap Kertész Ákos díszpolgári címének visszavonását. Ker-
tész csupán a magyar történelem tényeire utalt, de a Fidesz és Jobbik értetlenkedik. Lázár János a konzervatív 
Welt napilapnak egyenesen azt nyilatkozta, hogy „mi is demokratikus fickók vagyunk". 

A lap szerint - hiába ül a Fidesz egy frakcióban a CDU/CSU-val - a pártnak már most is rossz a híre Európában, és 
„demokratikus deficittel" vádolják őket, a médiában pedig rendszeresen jobboldali populistának írják le. A Jungle 
World szerint azonban az utóbbi hónapok eseményei „egészen más minőséget" mutatnak: mégpedig „az átfogó 
fasizálódás" kezdeteit.                                                                                                                               forrás:heti válasz.hu 
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                    Fogyasztói verseny 
 

A vásárlók örülnek, hogy a nagy cégek versenyhelyzetet alakítanak ki eb-
ben a leroggyant magyar gazdaságban. Ez is azt mutatja, versenyeznek 
a kegyeinkért, de főként a megtakarításainkért! Egyszóval a pénzünkért! 
A reklámok, a reklámújságok elképesztő szórása meglékeli a magyar vá-
sárlók agyát. Hogy miért? A hiper - szuper bevásárló centrumok gyomor-
forgató piaci küzdelme, már, sérti a hazai kereskedelmi áruházláncok ér-

dekeit. A verseny nem meglepő! - mivel a szolgáltatás minősége meghatározó szerepet tölt be a 
vásárlók mindennapi életében. Ők határozzák meg a termékek iránti vágyukat,- kisseb segédlettel - 
ami pénzben jelenik meg a nemzetközi és a magyar gazdaság égboltján. Ez a kiterjedés, ez a szó-
rás, igaz a mobilpiacokra is! Nem beszélve az internetes vásárlási lehetőségekről. Tulajdonképpen, 
ez, az árubőségi kínálat egyenlően éri e a fővárosi, városi, valamint a falvak lakóit? Persze nem el-
felejthető a földrajzi környezet, s a legfontosabb a bér! A verseny még nem dőlt el, hisz számos ke-
reskedelmi cég olyan véleménynek adott hangot,- nagyméretű versenyre lenne szükség a kimért, 
beszűkült magyar gazdaságban!. Egy példa, - az országban nem csak a szolgáltatók piacán, ha-
nem más gazdasági területen is érvényesíteni kellene a versenyhelyzetet. A főiskolai-egyetemi be-
jutás is megfelel egy olimpiai selejtezőnek! Szerezd meg a diplomádat keleten, s dolgoz nyugaton! - 
szlogen ült rá a fiatalok szürkeállományára. A piac elmaradhatatlan versenyzői a munkavállalók, 
kisvállalkozók, és a munkavilágától eltávolodó emberek!  
Mi fogyasztók versenypártiak vagyunk! - csak a tudatmagatartásunkon kéne változtatni. Erre ragyo-
gó példa a fogyasztó- védelem szakmai programja. A 
közszolgáltatások szerepe meghatározza a fogyasz-
tói magatartást, mi- közben az emberek különbözően 
érzékelik a meglévő versenyhelyzetet, s úgy is reagál-
nak rá. Az individuu- mok kívánják a fogyasztóvédelmi 
versenyt, midőn azt gondolják, ez élesíti a minőség s 
az ár alakulását, kép- zését! Az emberek hiszik hogy az 
állami szolgáltatásban mást jelent a versenyhelyzet. Az 
ambivalens viszonyu- lásnak politikai- gazdasági okai is 
lehetnek! - közben azt vallják, a kereskedelem s a fo-
gyasztóvédelem vala- melyest tisztességes rivalizálást 
folytat az élet színpa- dán. A vállalkozók többsége eb-
ben a helyzetben, a félrevezető hirdetéseket, a diszk-
riminációt, a korrupci- ót teszi az első helyre! Többen 
kifogásolják, mért nem kap jókora nyilvánosságot az 
autópálya ügye? Ez is fogyasztóvédelem! Tudom, a kor-
rupció az, ami gátolja a magyar fogyasztóvédelem elis-
mertségét a magyar gazdaságban! De ennek ellenére 
az Európai Unió, a fogyasztóvédelmi versenyben, országunkat, a középmezőnybe rangsorolta! A 
kereskedők, vállalkozók, intézmények hozzáállása javulna, talán elmozdulnánk a középmezőnytől! 
Szakmailag, emberileg nem vagyunk rosszabbak, mint a földgolyó nyugati oldalán születettek. A 
magyar fogyasztóvédelem már bizonyított, hogy kiváló szakemberek, képzett munkatársak dolgoz-
nak nap-mint nap e területen. A társszervek, hozzáállásához kellene némi korrekció!! PL, az OMMF 
ha más pályára állítaná a fogyasztóvédelmi szerepét, (nem kívülről nézne visszafelé) valószínűleg 
sikeresen együttműködhetne, a minimális változást igénylő fogyasztóvédelemmel! Ez nem kizáró-
lag az OMMF problémája, állítják többen a magyar gazdaság köreiből. A pénzvilág gurui úgy nyilat-
koznak, - összehangolt, nem tekintélyelvű fogyasztóvédelemre lenne szükség! - mivel a széttagolt-
ság (vezetői szinten) rányomja bélyegét az egész gazdaságra. Tehát! - a társ szerveknek egy har-
monikus központi vezetés hiányzik! Nem lehet fővárosi, nem lehet vidéki, nem lehet falvi fogyasztó-
védelemről beszélni! Ugyanúgy eljárást kell kezdeményezni a fogyasztóvédelmi jogsértők, a fekete-
munkások, az adócsalók ellen a fővárosban, mint vidéken, mint a falvakban! Ám ehhez agykurzus-
ra volna szükség! - s nem a bejelentő megalázása, fenyegetése lenne a cél.                                                                                                    
                                                                                                                                                    -oil- 

http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/15630/2/2/2/
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A Baksi birtokháborítás, avagy a jegyző…III 
 

Befejeződött (birtokháborítás) a szikkasztóárok karbantartására tett állampol-
gári bejelentés „vizsgálata”. 
Az előző esszékben már leírtam a felmerülő több éve jelenlévő problémát. 

 (olvasható a www.fecsego.eu/blog ) 

A Baksi önkormányzat nem hajlandó a szikkasztó árok ügyében egy lépést 
sem tenni, mivel én vagyok a bejelentő, és a károsult is egyben! 

A törvény egyértelműen kimondja, hogy a karbantartási feladat a mindenkori önkormányzatot terheli! Ezt a 
kötelességét az önkormányzat folyamatosan megszegi. 

15 éve nem hajlandó a házunk előtti rosszul kialakított árok karbantartását elvégezni!! 

2011, október 19 – én kaptam egy határozatot Lajkó Norbert jegyzőtől – 205/2011.(IX.28.) Kt.:- melyben tu-
datja, hogy a Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh István László Baks, Váradi u. 16. 
szám alatti lakos belvízkár ügyében előterjesztett, az ingatlana előtt lévő belterületi csapadék- és belvízszik-
kasztó-árok felújítására vonatkozó kérelmét elutasítja. 
(Az előző Képviselő Testületi ülésen – jelen voltam – a képviselők egyöntetűen megszavazták a felújí-

tást, mivel annak funkciója elveszítette a fontosságát s beomlott) 

Tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a Baks, Váradi u. 16 szám alatti ingatlana előtt lévő szikkasztóárok nyílt csa-
padékvíz- elvezető csatornává átalakítása költségeire az önkormányzat 2011. évi költségvetése nem biztosít 
fedezetet. 
(Nem tudom kinek az érdekében áll a hivatalos jegyzőkönyvben szereplő adatok s tények eltusolása, 
nem említése! A jegyző mért nem vette figyelembe a jogalapot! A jegyzőkönyvben szerepel a ház bel-

víz okozta károk tételes felsorolása. Saját becslésem szerint, több százezer forintos a károm) 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelem s a Kisteleki Építésügyi Főosztály munkatársai által leírtak+ 
fotókat nem említi meg a határozatban. (?) Mennyit fizettek a mérnöknek, aki Csépe Istvánnal együtt 

járt a helyszínen, s felmérte a munkaterület anyagi helyzetét. 

Beszéltem Jaksa Ferenc – Fátyolné Ménesi Ildikó képviselőkkel, – 2011, október 20 – akik annyit tud-
tak mondani: – hogy az ülésen a polgármester felszólalása személyeskedésbe torkollott,- már nem 
először, s folyamatosan – s többen elhagytuk a termet. Az anyagi helyzetről s a kilátásokról Tóth Mar-

git képviselő asszonyt kérdezzem. – majd hozzáfűzte, az önkormányzat anyagi csődben van! 

Kérdem én: 
- felmerülő káromat ki fogja rendezni… 
- a kimaradt mederelemekből mért nem kaptam, mikor a jegyző s Csépe István a helyszínen megígérte? 
A személyes csatározások, az ellenszenvek, az indulatok, a bosszúk, a kivagyiság, a feloszlatáshoz vezet…. 
talán jobb is lenne! 

A birtokháborítás ügyében a legjobb tudomásom szerint, – szokásához híven – kizárási okot jelentett 

a jegyző. Mért nem lepődöm meg? Mért várt májustól napjainkig? 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 
Határidő:2011. október 15. 
Erről értesítést kapnak: 
Búza Zsolt polgármester 
Dr. Lajkó Norbert jegyző 
Oláh István László 
Csépe István műszaki Főmunkatárs 
Irattár (Iktatószám:724/1/2011.) 
Kiadvány hiteléül Varga Andrea                                                                                                                                                    
Baks, 2011 év 10 hó 10 nap 

                                                                                                                                                                                                       -oil- 

http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=22256
http://openx.dashofer.hu/delivery/ck.php?n=1a25e59a&cb=7270
http://www.fecsego.eu/2011/10/20/a-baksi-birtokhaboritas-avagy-a-jegyzo-iii/
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 Kormányablak, avagy az emberi méltóság….  
Minap bent jártunk a kormányablak ügyfélszolgálatánál a nejemmel. A „problémánk” nem 
tűrt halasztást. Hisz a belvíz miatt berepedezett a ház fala, leszakadt a pince plafonja, a 
szivattyúházban 1.5m magasan állt a víz. A ház belsejében 80 cm magasságban felvize-
sedett a fal, a belső repedésekről már nem is beszélve. A konyhában feltöredezett a bel-
ső burkolat, leesett a külsővakolat… stb. Rendes állampolgárként – a belvíz okozta 

károk miatt- rendszeresen festettük, karbantartottuk, védtük a házunkat, magántulajdonunkat!!! 
 

A helyi Önkormányzat nem akar vagy nem mer intézkedni!? 
 
A bejelentésekre a válasz komoly késésekkel érkezik! A panaszos kiesik a hivatalos ügyintézési határidőből! 
Lehet, hogy ez a cél???? 
A Baksi hivatal nem vette igénybe az állami támogatást, nem jelezte: – a faluban komoly károkat idézett elő a 
belvíz. Több mint félszáz házat nyaldosott-kebelezett ínyencen a víz. Több ház összedőlt. 
A képviselők tehetetlenül nézték az összeomló családi – emberi- sorsokat, akiket a víz, s az önkormányzat 
hanyagsága miatt döntött a mélyszegénység bugyrába… egymásra mutogattak. Intézkedés csak annyi, szét-
tárták a kezeiket.. (örültek, hogy nem őket érte a belvíz okozta kár!!! 
A polgármester, a jegyző az egy külön világ… haragban vannak a képviselő testület többségével, ami a mi-
nőségi munka rovására megy…egy komoly presztis harc kezdődött el, illetve a választások óta tart. (Mi sza-
vazó polgárok nem ilyen polgármesterre s képviselő testületre adtuk le a voksunkat. A hivatal súlyos pénzhi-
ánnyal küszködik. A testületi ülésen szinte vér folyik. A gesztusok a hangszínek megölik az embert) 
A tehetetlenséget s az ellehetetlenítést meguntuk! Nem várható a Baksi Önkormányzattól segítség! 
Többen is a Dél magyar újsághoz fordultak a nehézségeikkel. Az újságíró tényként közölte a hiányosságokat. 
A helyzet semmit nem változott. 
A kormányablaknál elmondtuk a dilemmánkat, ahol az előadó készségesen meghallgatott s a törvényességi 
osztályra irányított. A portán aláírtam a belépőkártya átvételét. A harmadik emelet 318 szobában várt a Dr. 
előadó asszony. Hellyel kínált bennünket. 
- Foglaljanak helyet. 
- Köszönjük. 
- Miben segíthetek? 
- Rövid tőmondatokkal kezdtem ecsetelni a mondanivalómat. A megerősítéshez elővettem a Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság, valamint a Kisteleki Építésügyi osztály szakvéleményét, s a fotó sorozatot, amit a helyszí-
ni bejáráskor készítettek (2011 április 18) A Dr. megszakított.. 
- Várjon egy pillanatra, behívom az ügy szakértőjét! Felállt s kinyitotta a nejem mellett lévő ajtót, majd be-
szólt. A nagy lendülettel érkező Dr. hanyagul leült s karját keresztbe tette. 
- Hallgatom. Közben felmérte a látottakat, s külön érdeklődést mutatott a nejem felé. 
- Kezdjem, előröl? – kérdeztem. 
- Nem szükséges! – válaszolt flegmán a Dr. A kolléganő helyeselt. 
- Megpróbáltam közérthetően beszélni, s lassan tagoltan adtam elő a mi kis „fájdalmunkat”. 
- Közbevágott. – Ne is folytassa! Ön már többször járt itt ebben a témában. Meglepődtem!!!! 
- Valójában jártam Önöknél, s akkor is ilyen ellenszenvesen viselkedett!! Lenézően mosolygott. A Dr. kolléga-
nő arcára a tétova mosoly rátelepedett. 
- Folytassa. 
- Abban a témában, – amiről beszélt – feltártam a hiányosságokat s a velejáró csalásokat. Ön akkor sem in-
tézkedett! Nem az volt a cél, hogy megtalálja a bűnösöket, hanem az ellehetetlenítés a bejelentővel szem-
ben. Az Ön által említett dr. volt az egyetlen, aki kijelentette: – ismeri az igazamat, ám a keze le van kötve. 
(?) Kérdem én! – kinek állt érdekében a közérdekű állampolgári bejelentés elnémítása, mikor több millió fo-
rintról volt-van szó… erre nem válaszolt, hanem gúnyosan érzéketlenül bámult. 
- Ha nincs több mondanivalója, akkor… 
- Igaz még egy szót sem bírtam- tudtam elmondani a panaszunkból! Összepakoltam a hivatalos iratokat… 
menjünk. – „nyugaton a helyzet nem változott”. A szomszéd szobából egy szőke hölgy gyakran bejött s kö-
zölte: – nagyon sürgős lenne.. a szeme szinte könyörgött. 
- Ez milyen meghallgatás ahol még jegyzőkönyvet sem vesznek fel a panaszostól. 
- Ha akarja… mondta bátortalanul a bólogató Dr. 
- Ezek után? 
- Talán az építési osztály tudna valamit mondani. Át kísérjem Önöket? 
- Megköszönnénk! 
- A 8 méteres szakaszon elhagytam a belépőmet, ami nem lett meg! Érdekes alig voltak a folyóson….. A pök-
hendi Dr. előre ment s beszélt egy férfival. 

http://www.fecsego.eu/2011/09/16/kormanyablak-avagy-az-emberi-meltosag%e2%80%a6/
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- Jó napot kívánunk! 
- Jó napot: – nyújtotta a kezét. 
Meg állt az ajtóban! – mi szorongtunk egy félméteres helyen. Se hely, se szék, csak álltunk. Ekkor érkezett a 
feketeleves. 
A maguk problémája! Ezt a kijelentést nem értettük. Nem is beszéltünk a ránk nehezedő nehézségekről. A 
belvíz okozta károkat az állampolgároknak kell, kötelező megjavíttatni!!! Ha nem teszik megbüntetjük Magukat
(!) 
Igyekeztem volna elmagyarázni a tényállást, ám nem láttam semmi értelmét! Ez olyan, mint egy bikaviadal… 
felidegesítik a bikát, akinek az orrából tüzes- kénes lángok csapnak fel, közben, a bal patájával kaparja, a föl-
det s alig várja, hogy támadásba lendüljön. Mi ezt nem vártuk meg! Elkezdtünk szaporán futni a páternoszter 
felé. 
Ezután következett a hóesés-felhőszakadás! 
Nem bírtunk kimenni, mivel a belépőkártyát elhagytuk. A portás, vigyorogva küldött vissza a 318- ba. DR – a 
bólogató átkísért bennünket a mellette lévő helyiségbe, ám előtte átkutatta a szobáját. 
- Ilyenkor mi a teendő? 
- Leszólt a portára, a hölgy, majd felénk fordulva: – ez a kártya 1000Ft- ba kerül. 
- Rendben! Csak az a kérdés, ki vette fel ilyen rövid időn belül. S ha megtalálta, miért nem adta le. 
- Ez jó kérdés! 
Ergó! 
Az a véleményem kedves polgárok, ne menjetek a hivatalokba, mert megsérül az emberi méltóságotok, s ma-
gatokból csináltok hülyét. Ha problémátok merül fel, oldjátok meg… magatok… s ne zavarjátok a méltóságos 
előadókat, hisz nem ők vannak értünk, hanem mi vagyunk értük, hogy felvehessék a fizetésüket vagy nem? 
Nem az a cél, – ami nemes volt a Miniszterelnök Úrtól – hogy orvoslatot találjanak a szavazó állampolgárok 
problémájára, hanem hogy elvegyék a kedvét a parasztnak attól, hogy jelentse az őt ért kárt. A belvíztől nem 
tudja számon kérni a kárát, ami a mélyszegénységbe sodorta, illetve hajléktalanná, földönfutóvá tette… 
Dr! 
Egy jó tanács…. ha Szegeden nem esik az eső, még az ország többi részén zuhoghat.. 
                                                                                                                                                             - oil -                         
                       

                 Telekmegosztással építhetik az új Albert Stadiont 
       Springer Miklós, az FTC elnökségi tagja elmondta, az új, teljesen fedett, 22 ezres aréna a Gyáli útnál épülne fel.  

Az új Albert Stadiont a mostaninál hátrább, az Üllői úti saroktelek Gyáli út felőli részén építenék fel, a telek értékesebb részét, az 

Üllői úthoz és a Könyves Kálmán körúthoz közelebb fekvő területet pedig a tervek szerint vállalkozói kézbe adnák hasznosításra. 

Erről Springer Miklós, a Ferencvárosi TC elnökségi tagja beszélt kedden a Digi Sport tv-csatorna Reggeli Start című műsorában, 

megemlítve, hogy Kubatov Gábor, a klub elnöke a múlt heti elnökségi ülésen tájékoztatta az elnökség tagjait az Üllői úti ingatlan 

jelenlegi tulajdonosával, Kevin McCabe-bel folytatott tárgyalások fejleményeiről. Springer utalt rá, őt magát is meglepte, hogy az 

ülésen az új stadion felépítése ismét szóba került. 

"Az elképzelések szerint a stadion hátrább kerül, a Gyáli út felé tolják el, ezért a jelenlegi klubházat, legalábbis az elején, nem kell 

lebontani. A tájékoztatás szerint egyéves terminus alatt vállalják a stadion megépítését. Ez egy óriási meglepetés, de okos gondolat, 

mert az elöl lévő terület, ami a Könyves Kálmán körúthoz és az Üllői úthoz közelebb van, sokkal értékesebb, mint az a hátsó, ahová a 

pályát építenék. A további terület hasznosítása pedig jövedelmező lehet a vállalkozók részére" fogalmazott Springer, aki megerősítet-

te, hogy az első lépés a telek visszavásárlása a jelenlegi tulajdonostól, Kevin McCabe-től, akivel már folynak a tárgyalások. Orosz 

Pál, a labdarúgócsapatot működtető cég vezérigazgatójának korábbi nyilatkozata szerint egy hónappal kitolták a végső határidőt, de 

már csak a részletekről egyeztetnek. 

A visszavásárlás után telekmegosztást hajtanának végre, mert Springer szerint az államnak a teljes telek visszavásárlásához, majd 

fenntartásához nincs elég pénze. Az elöl lévő terület a tervek alapján vállalkozók kezébe kerülne hasznosításra, a hátsón pedig állami 

befektetéssel épülne fel az új stadion. Az elnökségi tag megerősítette: a projekt a Ferencvárosnak egy fillérjébe sem kerülne, de nem 

is lenne rá pénze a klubnak. 

Springer szerint az építkezéshez azokat a terveket használnák fel, amelyeket még McCabe vezetése idején készítettek, de további 

részleteket ezzel kapcsolatban nem tudott mondani. 

Megerősítette viszont, hogy 22 ezres stadionról lenne szó, amelynél a lelátók teljes mértékben fedettek lennének, s az öltözőket a 

stadion közepén helyeznék el, mert korábban kifogásolta a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA), hogy azok jelenleg az egyik 

kapu mögött találhatók. A Ferencváros elnökségi tagja beszélt arról is, hogy a vártnál lassabban haladnak a tárgyalások a Várszegi 

Gáborral, a kereskedelmi jogok visszavásárlásáról. 

"Várszegiéknek kicsit nagyok az igényeik, ezért nem vagyunk elég közel a megállapodáshoz. Őszintén, nem értem a dolgot, szerin-

tem az akkori vezetés puhasága okozza a problémát, mert annak idején értéken felül elégítették ki a Várszegi-féle csoportot. Én ezt 

akkor is mondtam, de hiába tiltakoztam ellene." 

Fürjes Balázs, a budapesti nagyberuházásokért felelős kormánybiztos a minap a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott: kormányzati 

szinten nincs döntés a Puskás Stadion építéséről, és bár a végső szó kimondása nem az ő hatásköre, a beruházás túl drága, ezért érde-

mes lehet két kisebb, modern stadionnal segíteni a magyar futballt; ez a ferencvárosi és a debreceni aréna lenne. A fővárosi stadion 

építésénél 10-12 milliárd forinttal számolnak.                                                                                                                        f orrás:híradó.hu 
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Vádat emeltek Liptai Claudia ellen 

A színész-műsorvezetőt azzal vádolják, hogy egy mozgássérült igazolvánnyal jogtalanul parkolt  

Az ügyészség annyit közölt, hogy egy áprilisi, mozgássérült igazolvánnyal való visszaélés miatt vá-
dat emel Liptai Claudia ellen - tudta meg a hvg.hu.  

Mint arról beszámoltunk Liptai Claudia április közepén bukott le, amikor a budapesti Centrál Szín-
ház előtt parkolt. Bal- szerencséjére egy szem-
füles fotós lefényké- pezte terepjáróját, amely-
nek műszerfalán jól látható volt egy ingyenes 
parkolásra jogosító rokkantigazolvány. 
 

A műsorvezető akkor azt állította, hogy amikor 
becsukta kocsija ajta- ját, édesanyja rokkantkár-
tyája kiesett a napfény- ellenzőből, így került a 
műszerfalra. 
 
Lapunk úgy értesült, hogy, a színésznőt április 
26-ára idézték a VI. kerületi rendőrkapitány-
ságra, ott rabosították, azaz ujjnyomatot és DNS-
mintát vettek tőle, majd a nyilvántartásba vételhez le is fotózták. 
 
Ezt követően pedig gyanúsítottként hallgatták ki, közokirattal való visszaélés miatt.  

 

                                         Macit küldött Sarkozy kislányának Merkel 

Brüsszel — Megható pillanat!  

A brüsszeli EU -csúcs heves vitái közben is 
szakított pár percet egy családias kávé-
zásra Angela Merkel német kancellár és 
Nicolas Sarkozy francia államfő.  

Merkel, kihasz- nálva az alkalmat, ekkor adta 
át ajándékát kollégájának, amelyet 
Sarkozy szer- dán született kislányának, 
Giuliának kül- dött: egy plüss Teddy macit.  

A francia elnök könnyes mosollyal csomagol-
ta ki az állatfi- gurát, miközben boldogan 
mesélt a kislá- nyáról, akit eddig csak a kór-
házban látha- tott. Sőt egy váratlan ötlettől 
vezérelve mo- biltelefonjáról fel is hívta fele-
ségét, Carla Brunit, aki vasárnap mehetett 
haza csemeté- jükkel. Rövid társalgás után 
pedig a meglepett Merkel markába nyomta hirtelen a készüléket, aki így élőszóban is gratulálhatott 
a kismamának.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    forrás:blikk.hu 
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