
 

 

              Karácsonyi ajándékozás a nagyvilágban 
Olaszországban a hagyomány szerint egy jóságos boszorkány, Strega Befána, aki ugyanakkor egy 
öreg, fekete ruhás asszonyság, osztogatja a gyerekeknek az ajándékokat. Befána  gyermektelen 
özvegy volt, amikor a három bölcs útjába került a Krisztus-gyermekhez vezető úton. Amikor megkér-
dezték tőle, merre van Betlehem, túlságosan lefoglalta a takarítás és elküldte őket, viszont hamaro-
san rájött, mekkora hibát követett el és elindult megkeresni a kis Jézust. A mai napig keresi, és Víz-
kereszt napján, azaz január 6-án, házról-házra jár, ajándékokat osztogatva a jó gyerekeknek. 

Az orosz gyermekekhez Bábuska érkezik, az ajándékokat osztogató Nagyanyó. A legenda szerint 
az öregasszony a Jézust meglátogató bölcsekkel (a három királyok) akart tartani, hogy szemügyre 
vehesse az újszülöttet, de túl hideg volt, ezért nem indult el velük. Amikor mégis összeszedte magát, 
már nem találta sehol Jézust. Ezért járja azóta is a házakat, hátha rábukkan valahol. 

Spanyolországban, Mexikóban, Puerto Ricóban és Dél-Amerikában, a három királyok, más né-
ven a Bölcsek visznek karácsonyi ajándékokat a gyermekeknek, míg a francia gyerekek kíván-

csian várják a Télapót, más néven Pere Noelt, aki szentestén érkezik hozzájuk. 

Bizonyos kultúrákban, Szent Miklós a segítőjével utazik. Az öreg Sinterklass (Mikulás) december 6
-án, fehér lovon érkezik Hollandiába, vörös, püspöki ruhájában. Az a monda járja, hogy Spanyolországból jön gőzhajón. Fekete 
Péter baktat mögötte, aki fekete zsákot cipel a hátán és kezében egy könyvet tart, amelyben fel van jegyezve, hogyan viselkedett 
minden holland gyermek egész évben. A jó gyerekek ajándékot kapnak a Mikulás püspöktől, míg a rossz gyerekeket elviszi Feke-
te Péter a zsákjában. 

Németországban, Szent Miklós kísérőjével, az úgynevezett Knecht Ruprecht, Krampus, vagy Swarzer Péterrel szokott érkez-
ni, aki hátán zsákot, kezében pedig virgácsot tart. Szent Miklós ajándékot osztogat a jó gyerekeknek, míg a rossz gyerekeket kí-
sérője veszi kezelésbe, és büntetésből virgácsozást kapnak. 

Svédországban a jó gyerekeknek a Mikulás, a Jultomten, egy manó segítségével osztja szét az ajándékokat.  Szánján repülve 
érkezik, melyet Thor, a mennydörgés istenének kecskéi húznak. A Juul Nisse nevű manók, egész évben a családok padlásain 
rejtőzködnek és alig várják, hogy segíthessenek a Mikulásnak. A gyerekek tejet vagy rizsfelfújtat tesznek a padlásra a tündéknek, 
azt remélve, hogy reggelre megeszik. 

Ausztriában és Svájcban a Christkindl, vagy a gyermek Jézus érkezik az ajándékokkal. Néhány városban a gyerekek a Szent 
Gyermeket várják, máshol pedig Christkindl (egy szép angyal) száll alá a mennyből és lepi meg a gyerekeket. 

Angliában pedig a Santa Claus néven ismert Karácsony Apónak egy gyengébb változata érkezik. Hosszú piros ruhájában, hajá-

ban ágakból készült krisztustövissel osztogatja az ajándékokat a reá váró gyerekek számára. 
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                Kierőszakolt elhatárolódás Orbántól 
Hiába kérte az MSZP, nem határolódott el tegnap a parlamentben napirend előtt a 
Jobbiktól a miniszterelnök. Orbán Viktor nem szólalt fel, csak a szocialista Steiner 
Pál azonnali kérdésére válaszolva közölte, számára vállalhatatlan Gyöngyösi Már-
ton egy héttel ezelőtti kijelentése. Az MSZP – amely Vona Gábor beszéde alatt kivo-
nult az ülésteremből és várhatóan így is tesznek majd – jelezte: semmilyen intéz-

ményes kapcsolatot nem tart fenn a Jobbikkal. 

Bár vasárnap, a neonáci ellenes Kossuth téri tüntetésen Mesterházy Attila, az MSZP el-
nök-frakcióvezetője arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy hétfőn a parlamenti ülés 

elején “végre egyszer a saját hangján határozottan és világosan határolódjon el” a Jobbiktól és ítélje el őket, Orbán Viktor az 
ülésnap kezdetén nem jelent meg a Házban. A kormányfő csak órákkal később, a szocialista Steiner Pál azonnali kérdésére 
válaszolva mondta ki, hogy számára vállalhatatlan, amit a múlt héten a jobbikos Gyöngyösi Márton a parlamentben mondott. 
Orbán kijelentette: “Ameddig ezen a helyek állok, Magyarországon senkit sem érhet bántódás hite, meggyőződése vagy szár-
mazása miatt”. Hozzátette: “Mi magyarok megvédjük zsidó honfitársainkat”. 

Steiner a miniszterelnöknek arról beszélt, a Kossuth téren tízezrek tették világossá: elutasítják a szélsőjobboldal antiszemita, 
rasszista megnyilvánulásait, Németh Zsolt azonban túl puha választ adott múlt hétfőn Gyöngyösinek. A külügyi államtitkár gyá-
va volt, ezért nem alkalmas feladata elvégzésére, Orbánnak le kell váltani az államtitkárt – hangsúlyozta a szocialista politikus. 
A miniszterelnök mégis kiállt Németh mellett, majd megköszönte Rogán Antal frakcióvezetőnek, hogy szerinte megfelelő súly-
lyal képviselte az egész kormányoldalt a vasárnapi rendezvényen. Steiner arra kérte Orbánt, hagyják abba a kettős beszédet, 
az önkormányzatokban ne működjenek együtt a Jobbikkal és ilyen helyzetben az ülés elején álljon a nyilvánosság elé. Viszon-
válaszában a kormányfő erre azt mondta: “egyszer önt megtámadták származása miatt, én akkor biztosítottam, hogy rám min-
dig számíthat, hogy megvédjem. Bármit is mond, rám továbbra is mindig számíthat.” 

Tegnap egyébként a neonácik elleni kiállás, illetve a Jobbik sértődött védekezése határozta meg a parlamenti munkát. Vona 
Gábor, a szélsőjobboldali párt elnök-frakcióvezetője úgy vélekedett: Gyöngyösi pontosított és elnézést kért, amiért “rosszul 
fejezte ki magát”, a probléma pedig nem a sárga csillaggal, hanem a sárga csekkel van. Gyöngyösi bocsánatkérése kevés – 
jelentette ki a kormány nevében reagáló Fónagy János. Az államtitkár szerint ezeknek a kijelentéseknek vannak történelmi 
előzményei, tapasztalatai és áldozatai. Kijelentette: ő maga nem kettős állampolgár, “nem vagyok hívő. Apám, anyám zsidó. 
Ebbe születtem. Nem választhattam. De Önök még igen” – fogalmazott. 
A szocialista Harangozó Tamás napirend előtt egyebek mellett azt mondta, mára a Fidesz is úgy gondolhatja: a fél ázsiai 
irányba nem vezet út, a fasizmust pedig csírájában kell elfojtani. Most azonban már nem csak szavakra, hanem tettekre van 
szükség – hívta fel a figyelmet. Felidézte, Rogán Antal és Vona Gábor együttműködési megállapodást írt alá a belvárosi kam-
pánya előtt, majd arra kérte a Fideszeseket, hogy tartsák politikai karanténban az ordas eszméket követő Jobbikot. Rétvári 
Bence válaszában a Gyurcsány-Bajnai kormány számlájára igyekezett írni a Jobbik megerősödését. 

Az MSZP semmilyen intézményes kapcsolatot nem tart fenn a Jobbikkal a jövőben, így a szocialisták közös országgyűlési 
kezdeményezésben sem vesznek részt a szélsőjobboldali párttal – jelentette ki Steiner Pál. A politikus elismerte, valóban volt 
olyan eset, amikor az ország nyilvánosságát fontosabbnak gondolták és “kényszerűen” aláírtak közös kezdeményezéseket, de 
a jövőben ezt a fajta együttműködést sem vállalják a neonácikkal. Sőt, a szocialisták Vona felszólalása alatt kivonultak az ülés-
teremből (a beszédet a DK és az LMP képviselői sem hallgatták végig) és a frakció csütörtökön dönt arról, hogy a jövőben is 
így tesznek-e majd, de Steiner szerint valószínűleg ez általános lesz. Megismételte, amit vasárnap az MSZP elnök-
frakcióvezetője mondott, vagyis hogy a párt képviselői mindaddig távol maradnak a külügyi bizottság üléseitől, ameddig Gyön-
gyösi alelnöki posztot tölthet be a testületben. 
Mesterházy Attila kezdeményezésére egyébként tegnap állásfoglalásban ítélte el az alkotmányügyi bizottság Gyöngyösi múlt 
heti felszólalását, Balczó Zoltánt, az Országgyűlés jobbikos alelnökét pedig azért, mert levezető elnökként nem utasította rend-
re a képviselőt. A testület ülésén azt a fideszes javaslatot is elfogadták, amelynek értelmében ha egy képviselő felszólalása 
során kirívóan sértő kifejezést használ, vagy a sértő kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, akkor az ülést vezető elnök figyel-
meztetés nélkül javasolhatja a képviselő kizárását az ülésnap hátralévő részéből vagy pénzbírság kiszabását kezdeményez-
heti. Steiner a testület ülésén kapcsolódó módosító indítványt ajánlott a kormánypártiak figyelmébe, amelyben rögzítenék, 
hogy a “nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság más, az emberi személyiség lényegi vonásán alapuló cso-
portjaihoz tartozás miatti gyűlölet keltésére irányuló kijelentéseket” szankcionálhatná az ülést vezető elnök. Az indítványró l a 
jövő héten dönt a bizottság. 

Sajátos értékrend a kormányfőtől 
- A hajléktalanságról: Továbbra is életszerűtlennek tartja a hajléktalansággal kapcsolatos alkotmánybírósági (Ab) határozatot a 
kormányfő, aki közölte: nemzeti konzultációba kezdenek a megyei jogú városokban, hogy kikérjék az ott lakók álláspontját a 
kérdésről. Ha pedig e vélemények eltérnek az Ab-állásfoglalástól, akkor a kormányzat olyan indítványokat terjeszt a Ház elé, 
amelyek jogszerűen lehetővé teszik, hogy a többség akarata érvényesüljön ebben az ügyben. “A hajléktalanság, mint élethely-
zet nem ok arra, hogy elviselhetetlenné tegyék más, nem hajléktalan emberek életét” – fogalmazott.  
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Kép letöltése 

Előzőleg az LMP- s Szabó Tímea azonnali kérdésében idézte a kormányfő múlt pénteki rádióinterjúját, amelyben Orbán úgy 
vélekedett, hogy az Ab határozat – mely alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szabálysértési törvény 
rendelkezését, mely szabálysértéssé minősítette a közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát – “életszerűtlen”. Sza-
bó azt kérte a miniszterelnöktől, nyugtassa meg, hogy ezt nem úgy értette, hogy lábbal akarja tiporni az Ab döntéseit, s a hatá-
rozatot kijátszva módosítaná az alaptörvényt. 

- A Századvégről: A szocialista Lukács Zoltán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Századvég-csoport között létrejött, ösz-
szesen 3,1 milliárd forint összértékű szerződésekről, illetve a tanulmányok titkosságáról kérdezte a miniszterelnököt. Válaszá-
ban Orbán azt mondta, hogy míg a szocialista kormányok 18 milliárd forintot költöttek el ilyen tanulmányok elkészíttetésére, 
addig a jelenlegi kabinet körülbelül hárommilliárd forintnál tart. Hozzátette: “minden olyan tanulmányt szívesen nyilvánosságra 
hozunk, amelynek a javaslatait megfogadtuk, de nem áll módomban nyilvánosságra hozni olyan tanulmányokat és olyan ja-
vaslatokat, amelyekkel belső viták után végül is szemben foglaltunk állást”. 

- Az uniós tagságról: Helyes döntés volt az EU-csatlakozás, az unión belül kell maradni, és ott kell megvédeni az ország érde-
keit. “Maradunk és harcolunk” – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor a jobbikos Z. Kárpát Dániel nek válaszolt, aki a magyar 
EU-tagsággal kapcsolatban arról beszélt, hogy a következő időszakban drámai módon csökkenhetnek a Magyarországnak 
szánt uniós források, ráadásul egy ütemterv szerint a tagországok szuverenitását is egy “közös alapba kellene dobni”, szerinte 
azonban “a magyarok nem erre az együttműködésre szavaztak”. A szocialista Harangozó Gábor pedig arról beszélt, hogy a 
miniszterelnök harcolni ment Brüsszelbe, de két és fél év alatt sem jutott el addig a felismerésig, hogy szövetségeseinkkel nem 
harcolni, hanem tárgyalni kell, mert “a Budapestről kiosztott kokik és sallerok bumerángként térnek vissza, és a mi fejünkön 
koppannak”. 

- A befektetőkről: A kormány megalakulása óta 5 milliárd euró beruházás érkezett Németországból, tehát nem menekül a tőke 
– válaszolta Orbán Viktor miniszterelnök egy képviselői kérdésre. Szavaival szemben azonban a beruházási ráta – azaz a be-
ruházások bruttó hazai össztermékhez (GDP) viszonyított aránya – a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint 16 
százalék alatt áll. Ez az adat 1995 óta nem volt ilyen alacsony, a valóságban ugyanis néhány nagy autóipari beruházástól elte-
kintve nincs olyan terület, ahol pozitív folyamatokat tapasztalhatunk, a vállalati szektor beruházásai csak az amortizációt fede-
zik. A globális versenyképességi rangsorban a World Economic Forum listáján 12 helyet csúszott vissza Magyarország, így az 
52. helyen áll. 

Nem lép vissza Ertsey 

Ertsey Katalin továbbra sem állítja helyre a múlt héten felfüggesztett párttagságát, de ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy 
kiülne az LMP parlamenti frakciójából. Erről maga a képviselő írt blogján, döntését azzal indokolva: ahhoz, hogy tagságát visz-
szaállítsa, látnia kell “a gyógyulás jeleit”, ez viszont hónapokig is eltarthat. A képviselő az MTI-nek nyilatkozva azzal indokolta 
döntését, hogy a párton belüli harc nem állt le, a “platform platformozik, a többség pedig megpróbálja végrehajtani a kongresz-
szus döntését”. 

Akár már ma dönthet Áder 

Információink szerint már ma dönthet Áder János a választási eljárási törvény Alkotmánybíróságra (Ab) küldéséről. Több napja 
a köztársasági elnöknél van ugyanis a jogszabály, miután Kövér László, az Országgyűlés elnöke aláírta és elküldte Ádernek. 
Az államfő ezután 5 napon át tanulmányozhatja a szöveget, ezt követően vagy aláírja, vagy visszaküldi a parlamentnek meg-
fontolásra, vagy pedig előzetes normakontrollt kér az Ab- től. 

Noha a választási eljárási törvény esetében a második verzió is indokolt lenne, hiszen a jogszabályt a hatályos alaptörvénybe 
és a jogalkotási törvénybe ütközően fogadták el, ezzel a kétharmados többség várhatóan változtatás nélkül fogadná el ismét a 
jogszabályt. A köztársasági elnök vélhetően alkotmányossági vizsgálatot kér majd. Áder egyébként a múlt héten megkapta 
írásban az ellenzéki pártok alkotmányjogi kifogásait és állásfoglalását. Márpedig Mesterházy Attila szocialista pártelnök-
frakcióvezető felkérésére Áder nemrég megígérte: tartja magát alkotmányosan előírt kötelezettségeihez, és “ha a legcseké-
lyebb kétség is felmerül bennem bármely törvény alkotmányosságát illetően, egyetlen pillanatig sem fogok habozni, hogy az 
ügyben az Ab- hoz forduljak.” 
Néhány napja egyébként a miniszterelnök beszélt arról, hogy “nyilvánvalóan lesz” alkotmánybírósági kontrollja az új eljárási 
törvénynek és ez “jól is van így”. Kérdés persze, hogy Orbán Viktor honnan tudta múlt pénteken, miként fog dönteni az állam-
fő. Ugyanakkor ha Áder meglépi a szinte kötelezőt, akkor újabb 30 napig kérdés marad, igaza lesz-e Orbánnak abban, hogy 
szerinte nem lehet alkotmányellenes a választási regisztráció, hiszen az szerepel az alaptörvényben. 

Egy hónapja ugyanis a Fidesz-KDNP már elfogadott egy alkotmánymódosítást, mellyel az alaptörvény átmeneti rendelkezései-
be írták, hogy a választójogát csak az az állampolgár gyakorolhatja, aki egy határidőig, meghatározott módon kéri felvételét a 
névjegyzékbe. Ezt a módosítást Áder már hitelesítette, így november 9-én ki is hirdették. Miután pedig az átmeneti rendelke-
zéseket egy korábbi, szintén aggályosnak tartott változtatással, utólag az alaptörvény részének kiáltották ki, egyelőre kérdéses 
az Ab-vizsgálat.                                                                                                                                                   Fazekas Ágnes  
 
 

http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=60914
http://mti.hu/Pages/download.aspx?filetype=1&view=DoView&newsid=143737&lang=hun
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              A kormány sem tud lábakat növeszteni 
Keserűek az új rokkantellátási rendszer első évének tapasztalatai. Szinte mindenki 
kevesebb pénzt kap, mint korábban, sokan teljesen kiszorultak az ellátásból, és 
munkára fogni sem sikerült a rokkantak elsöprő többségét. Most már az sem min-
dig dolgozik, aki eddig tette, hiszen pénzt nem kaphat érte, vagy pár óra segéd-
munkáért járó fizetés miatt elbukja a rokkantsági ellátást. Mit kap a kormány 190 

milliárd forintért? 

Nem akarja elárulni a nevét és felfedni az arcát az az ötvenes éveiben járó rokkantnyug-
díjas, akinek bár a combja közepétől amputálták a fél lábát, és korábban minden felül-

vizsgálaton súlyosan rokkantnak minősítették, idén a rehabilitálható kategóriába került. Mivel megrokkanása előtt sofőrként 
dolgozott, azt hamar sebesedő csonkjával képtelen lenne folytatni, más szakmája pedig nincs, most reménytelennek érzi mun-
kakeresési kilátásait. 

Esete, Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (Meosz) elnöke szerint korántsem egye-
dülálló, mint ahogy az sem, hogy a megszigorított felülvizsgálatok és az új rokkantsági ellátás miatt hátrányos helyzetbe kerül-
tek a legtöbbször nem mernek nyilatkozni. “Félnek. Nem tudom, mitől, de reszketnek” – fogalmazott Hegedüs. 

Papíron meggyógyultak 

A kormány már a 2011-es Széll Kálmán-tervben jelezte, hogy igen komoly megtakarításokra törekszik az öregségi nyugdíjkor-
határ alatti rokkantnyugdíjasok ellátásainál, 2013 végéig 190 milliárd forintos spórolást irányzott elő. Januártól ezért alapjaiban 
átírta a korábbi járandóságok rendszerét: eltörölte a rokkantsági nyugdíjat, helyette bevezette az alacsonyabb összegű és szi-
gorúbb feltételek mellett járó rokkantsági és rehabilitációs ellátást, valamint deklarálta, hogy akit csak lehet, visszaterel a mun-
kaerőpiacra. 

A célokhoz az idén elrendelt rendkívüli és az egyébként is esedékes soros felülvizsgálatok adják az eszközt, amelyek látszó-
lag igen hatásosak is. Január óta nagyon sok rokkant felépült, vagy lényegesen jobb állapotba került – legalábbis ezt mutatják 
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) adatai. Idén a korábbi rokkantnyugdíjasokat több mint kétszer gyakrab-
ban nyilvánították rehabilitálhatónak, mint az elmúlt években: 2009-től a rokkantak 10-15 százaléka volt minden évben rehabili-
tálható, most viszont az esetek közel 30 százalékában hoztak ilyen döntést a felülvizsgálatot végző bizottságok. 

De van egy ennél látványosabb megugrás is: mostanában 1 százalékról 12 százalékra emelkedett azok aránya, akik teljesen 
kiesnek az ellátórendszerből a korábbi évekhez képest. Az ő egészségük a mostani megítélés szerint már kevesebb mint 40 
százalékban sérült, ezért az új rendszerben egy forintot sem kapnak. Forrás: NRSZH 

Megkérdeztük az NRSZH- t, hogy szerintük mi áll a feltűnő javulás hátterében, de egyelőre nem kaptunk választ a hivataltól. 
Hogy ilyen arányban visszaélések lettek volna eddig a rendszerben, azt Demeter Éva, az Összefogás a korhatár alatti rokkan-
tak emberi jogaiért nevű csoport vezetője azért zárja ki, mert “már 2005 óta nagy szigor van a rendszerben, itt már nincsenek 
csalók”. 

“Az orvostudománynak nyilván vannak eredményei, ma már sok mindent jobban vagy gyorsabb rehabilitáció mellett lehet gyó-
gyítani, de azért nehéz ekkora ugrást ezzel magyarázni” – mondta Balogh Zoltán, a Védett Szervezetek Országos Szövetsé-
gének elnöke. A mozgássérülteket foglalkoztató cégek érdekvédelmi szervének vezetője azt mondja, a legnyilvánvalóbb ese-
tekben, például a végtaghiányos embereknél maximum egy jobb protézis jöhet szóba, de kinőni már senkinek nem fog a keze-
lába, mégis előfordul, hogy jelentős állapotjavulást állapítanak meg nála, akár olyan mértékűt is, hogy minden támogatástól 
elesik. 

Nincs munka 

Az érintettek és érdekvédőik azonban nem csupán, sőt többségében nem is ezt sérelmezik a leginkább, hanem azt, hogy úgy 
akarják őket munkára fogni, hogy erre gyakorlatilag semmi esélyük. 
A gyermekbénulásban szenvedő 57 éves Nádasdi Istvánné – akit bár nem érintenek az új szabályok, mert súlyosabb, 2. kate-
góriájú rokkantnyugdíjas – kitartóan próbál munkát szerezni. Könyvelői végzettséggel legalább havonta megpályáz valamilyen 
állást Egerben és a környékén, hogy kiegészítse rokkantsági ellátását. Azon nem lepődik meg, hogy ezekre még vissza sem 
jeleznek, úgy látja, hogy a makkegészséges fiataloknak is nehéz a dolguk. Nem árul zsákbamacskát, jelentkezéséhez mindig 
hozzáfűzi, hogy mozgássérült, mert amikor még nem így tett, akkor egy interjún például azt vágták a fejéhez, hogy “ennyire 
azért nem kéne mozgássérültnek lennie”. 

“Amúgy teljesen igazuk volt” – jegyzi meg, de azt is hozzáteszi, hogy a munkakeresésben a helyi hivatalok sem sok segítséget 
adnak. Az egri munkaügyi központ azon részlegét, ahol a megváltozott munkaképességűekkel foglalkoznak, nem tudja meg-
közelíteni, mert az nem akadálymentes, a mozgáskorlátozottak oda nem tudnak bemenni. “Hova túrázzak? Felköltöztek vala-
melyik emeletre” – mondja a két bottal járó nő – “így sikerült”. 

http://www.fecsego.eu/2012/12/04/a-kormany-sem-tud-labakat-noveszteni/
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Pedig Nádasdinénak még valamivel jobb a helyzete az átlagnál, hiszen van jó végzettsége, képzettsége, és még az új szabá-
lyok szerint is dolgozhatna valamennyit az állami járandóság mellett. A többségnek azonban ez nem adatik meg. Hegedüs 
Lajos úgy saccolja, hogy a most rehabilitációra vagy egyből a munkaerőpiacra visszaküldött rokkantaknak durván a 70 száza-
léka valamilyen elavult szakmával vagy legfeljebb nyolc általánossal rendelkezik, így képtelenek felvenni a versenyt a lényege-
sen jobban képzett fiatal munkakeresőkkel. 

Ez a legkevésbé sérülteknél is így van, vagyis azok körében, akiket most végleg kipöccintettek az ellátórendszerből. Az első 
tíz havi adatok legalábbis ezt mutatják: az ellátásra nem jogosult, úgynevezett rehabilitációs kártyával rendelkező 61 ezer em-
berből csupán 5940-en tudtak valahol elhelyezkedni, ez kevesebb, mint 10 százalék. 

Visszafelé sült el az ösztönzés 

Legalább ekkora akadályt jelent azonban az, hogy a kormány szándékaival teljesen szembemennek az új szabályok, amelyek 
nemhogy nem ösztönzik a munkavállalást, hanem kifejezetten ellenérdekeltté teszik az egyébként dolgozni képes volt rokkant-
nyugdíjasokat. 

Az egykor műtősnőként dolgozó Bódi Jolánt hat évvel ezelőtt százalékolták le súlyos gerincbetegsége miatt, amelyet gerinc-
sérv, idegi károsodás, cukorbetegség és magas vérnyomás kísér. Rokkantsági ellátása mellett eddig dolgozott, a hatvani moz-
gáskorlátozott egyesület elnökeként nettó 18 ezer forintos megbízási díjat keresett az állami segítség mellé. “Ülni, állni sokáig 
nem tudok, sokat menni sem, de ezt a munkát még bírtam, jól is éreztem magam az egyesületnél, de a nyár óta ennek vége. 
A fizetésemről le kellett mondanom” – mondta az [origo]-nak, hozzátéve, hogy önkéntesként, ingyen azért továbbra is próbál 
tenni az egyesületért. 

Az ő esete tipikus: éppen azért kénytelen kikerülni a munkából, mert a kormány a munkára való ösztönzés jegyében megvál-
toztatta a szabályokat, és az új rendszerben mindenkinek választania kell. Vagy a rehabilitációs ellátás vagy a szerény, legfel-
jebb részmunkaidőben végezhető munkajövedelem jut a volt rokkantnyugdíjasoknak, munkával kiegészíteni – legálisan, beje-
lentett, korrektül lepapírozott módon – tilos az állami juttatást. 

A végeredmény ezért a legtöbb esetben az, hogy az érintettek az egyébként szintén alaposan megvágott – átlagosan most 
nettó 34 ezer forintos – állami támogatást választják, hiszen még ez is több mint amennyit néhány órás munkával megkeres-
hetnek. Az ellátást ráadásul abban a pillanatban elveszítik, ha csak próbaidőre bekerülnek egy céghez, a kockázatot így keve-
sen vállalják. “Nincs az az őrült, aki ne az ellátást kérné, és emellett ne próbálna meg akár feketén dolgozni, vagy ne maradna 
inkább otthon” – fogalmaz Hegedüs Lajos. 

Ez történt Solton is, ahol a helyi foglalkoztatóban eddig 39-en varrtak, szőttek focikapukhoz hálókat, készítettek sportszereket. 
Már mindenkit felülvizsgáltak, valamennyien rehabilitálhatók lettek, a legtöbbjük azóta fel is mondott. Az egyik érintett, Molnár 
Julianna – 13 éve stroke- ban lebénult nő – bátran jelentkezett a felülvizsgálatra, mert mint mondja, “nem vagyok csaló”. “A 
bizottság előtt is elmondtam, hogy engem nem kell visszavezetni a munka világába, mert most is ott vagyok” – idézi fel a tava-
szi felülvizsgálatot, amelynek eredményeként ő speciel egyelőre folytatja a munkát, mert pár ezer forinttal így jár jobban. Ösz-
szesen így is sokat bukott, tavaly még majdnem 70 ezer forintot vitt haza, most viszont, ha minden nap bejár, 33 ezerből kell – 
szintén rokkant, mindkét lábát elvesztett férjével – megélnie. 

Az sem járt jobban, akinek az idén súlyosabbra minősítették az állapotát. A 30 éven át a Videotonban dolgozó 51 éves Müller 
Gyula gerincsérvét, sokízületi gyulladását és cukorbetegségét hiába vették komolyan, és adták neki írásba, hogy az állapota 
nem fog javulni, dolgozni tehát nem tud, az új szabályok szerint ma sokkal kevesebből kell boldogulnia, mint eddig. Korábbi, 
közel 150 ezres járadékának most durván a harmadát kapja, de legalább tudja, hogy miért. Felháborodásában ugyanis írt a 
minisztériumnak, a válasz pedig világos: az intézkedésekre az ország helyzete miatt van szükség. 

Kedden kiderül, hogy alkotmányellenes-e a törvény 

Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa júliusban beadványban sérelmezte a rokkantsági ellátásra vonatkozó törvény bizo-

nyos rendelkezéseit, és kérte az Alkotmánybíróság utólagos normakontrollját. A testület eddig kétszer vette napirendjére a 
kérdést, harmadszorra december 4-én tárgyalnak a kifogásokról. Ezek egyike az, hogy lehessen a rehabilitációs ellátás mellett 
is dolgozni, illetve, hogy töröljék el azt a jövedelemkorlátot, amely a súlyosabb rokkantaknál van érvényben. E szerint az, aki 
rokkantsági ellátásban részesül, bár dolgozhat mellette, nem kereshet többet a minimálbér másfélszeresénél, 139 500 forint-
nál. Az ombudsman szerint ezek, és még egy sor szigorítás, sérti a korábbi rokkantnyugdíjasok esélyegyenlőségét és az em-
beri méltósághoz való jogot is, de azért is az alkotmányba ütközhet, mert nem adott kellő időt a felkészülésre, átmenetre. 

forrás:origo.hu 
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Az oroszok csodarakétával válaszolnak az amerikai fegyverkezésre 
 

Oroszország egy új interkontinentális ballisztikus rakéta fejlesztésén dolgozik, amely képes 
lesz a kiépítés alatt álló amerikai globális rakétavédelmi rendszer leküzdésére – jelentette be 

pénteken az orosz hadászati rakétaerők parancsnoka. 

Szergej Karakajev vezérezredes a haderőnem létrehozásának 53. évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatóján – az orosz 
hadászati rakétaerők fejlesztésének számos más vonatkozása mellett – elmondta, hogy az új, folyékony hajtóanyagú rakéta 
prototípusával már több tesztet is végrehajtottak, egyebek között idei utolsó, október 24-i rakétakísérleteik alkalmával, amelyek 
indítási pontja a Kapusztyin Ja r-i rakétakísérleti bázis volt. 

Tájékoztatóján a haderőparancsnok azt állította, hogy a már rendelkezésre álló technológiai lehetőségekkel élve, minimális 
költséggel és viszonylag gyorsan, 2018–2020-ra hadrendbe állítható lesz az új rakétarendszer. Annak típusát azonban az 
orosz állami hírügynökség jelentése szerint egyszer sem nevezte meg. 

„Elkerülhetetlen válaszlépés” 

Karakajev azt hangoztatta, hogy miután az Egyesült Államok 2002-ben felmondta a rakétavédelmi rakétarendszerek korlátozá-
sát szolgáló, 1972-es szovjet–amerikai AB M-szerződést, és évről évre bővülő globális rakétavédelmi rendszerének európai 
elemei moszkvai nézet szerint egyértelműen Oroszország ellen irányulnak, elkerülhetetlenné vált, hogy Moszkva megtalálja a 
lehetséges válaszlépéseket. 

Ennek egyik útja – mondta – olyan, új rakétarendszerek létrehozása, amelyek képesek megbízhatóan leküzdeni a belátható 
jövőben kiépülő rakétavédelmi rendszereket, megakadályozva ezzel az orosz hadászati rakétaerők leértékelődését és a hadá-
szati egyensúly felborulását. 
Szavai szerint erre irányulnak a Topol - M és a Jarsz rakétarendszereken végzett jelenlegi fejlesztéseik is. Ha azonban az 
Egyesült Államok csapásmérő rakétavédelmi eszközöket telepítene a világűrbe, „a szilárd hajtóanyagú interkontinentális bal-
lisztikus rakéták képességei már valószínűleg nem lesznek elegendők” – mondta, azt állítva, hogy az Egyesült Államokban 
nagy erőkkel folynak az ilyen irányú kutatások. 

NATO-rakéták Törökországban 
A The New York Times című lap beszámolója szerint a NATO összesen hat Patriot típusú légvédelmi rakétaüteget küld Török-
országba – kettőt az Egyesült Államokból, kettőt Németországból és kettőt Hollandiából. Mind a hat üteg NATO-
parancsnokság alatt áll majd, s a tervek szerint január végére válnak bevethetőkké. Kiszolgálásukra összesen 1200 szakem-
bert vezényelnek török területre. Ankara kérésére az észak-atlanti szövetség december 4-én járult hozzá, hogy a szíriai hadse-
reg rakétáinak elfogására alkalmas Patriot légvédelmi ütegeket telepítsenek Törökországba. Leon Panetta amerikai védelmi 
miniszter aláírta a Patriot rakéták és velük mintegy négyszáz amerikai katona Törökországba telepítéséről szóló parancsokat. 
Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár december elején arról igyekezett meggyőzni Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, 
hogy a Patriot rakétavédelmi rendszer tervezett törökországi telepítése kizárólag védelmi célokat szolgál, és nem irányul sem  
szíriai repüléstilalmi övezet kijelölésére vagy bármilyen, Szíria elleni támadó művelet támogatására.        forrás:mno. hu                                                                                                                                             

                                          Litvinyenko kettős ügynök volt 
 

Az angol titkosszolgálatnak, közkeletű nevén az MI6-nek is dolgozott Alekszandr Litvinyenko, az az 
orosz kém, akit 2006 novemberében halt meg, miután titokzatos körülmények között polónium 210-
es izotóppal megmérgezték. 

A részletekre a BBC tudósítása szerint egy angliai bírósági meghallgatáson derült fény, mint ahogy 
arra is, hogy az orosz ügynököt, aki korábban szolgált a szovjet titkosszolgálat, a KGB, később 
pedig az utódügynökség, az FSZB kötelékében is, a bíróságnak bemutatott dokumentumok alapján 
az orosz titkosszolgálat tette el láb alól. 

Bár nem sokkal az eset után felmerült a gyanú, hogy az FSZB egykori alezredesének meggyilkolását Vlagyimir Putyin akkori 
orosz elnök rendelte el, az orosz hatóságok mindezidáig tagadták, hogy közük lett volna az ügynök halálához, és nem voltak 
hajlandóak a briteknek kiadni Andrej Lugovoj volt KGB-s ügynököt, a gyilkosság fő gyanúsítottját sem. 

A londoni bírósági meghallgatáson, amelyen részt vett Litvinyenko özvegyének ügyvédje is, kiderült, hogy az ügynök spanyol 
kémekkel együtt az orosz maffia ügyében nyomozott az MI6 megbízásából, és feleségével közös bankszámlájukra a spanyol 
és az angol titkosszolgálattól is érkeztek utalások.                                                                                                            forrás:index.hu 

 

http://www.fecsego.eu/2012/12/14/az-oroszok-csodaraketaval-valaszolnak-az-amerikai-fegyverkezesre/
http://www.fecsego.eu/2012/12/14/litvinyenko-kettos-ugynok-volt/
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                   Döbbenetes körülmények a börtönökben 
 

Középkori körülmények uralkodnak Franciaország börtöneiben. A túlzsúfolt intézmények-
ben, embertelen körülmények között élnek a rabok – olvasható a Le Monde beszámolójá-
ban. Az értékelések hozzáteszik, hogy mindez valójában leképezi az ország igazságszol-
gáltatásának minőségét is, árulkodva a tárgyalások előtti túlságosan hosszú fogva tartási 
időről, valamint az elhúzódó vizsgálatokról és pereskedésekről. 

Börtönfelügyelők sokkolt csoportja lépett ki a fegyház ajtaján. Onnan, ahol a szemét és a vizelet bűze árad, a falak 
romokban hevernek, a víz patakokban folyik, ahol macska méretű patkányok támadnak a bent tartózkodókra, skor-
piók élnek a pocsolyákban, a fegyencek a WC vizét isszák, mert három hete elromlott a csap, és ahol a nemi erő-
szak a mindennapi élet része. Mindez a Marseille egyik negyedében található baumettes-i börtön realitása 2012-
ben. A látottak után Jean-Marie Delarue, a fegyintézetek helyi általános felelőse sürgős lépéseket rendelt el. Ilyen 
bejelentésre 2008-as hivatalba lépése óta eddig egyszer volt szükség, tavaly a nouméa-i börtön kapcsán. 

Áldatlan állapotok uralkodnak a marseille-i fogdában. A fogva tartottak és az ott dolgozók helyzete is egyaránt ka-
tasztrofális. „Csak néhány példát említenék – nyilatkozta Delarue -, az ablakok és a világítás hiányát, eltűnt ampul-
lákat; az éjszakai felügyelő mécses nélkül teljesíti szolgálatát; nincs sürgősségi telefon, a WC vize folyik, a kosz és 
a különböző bogarak ellepték a folyosókat és az étkezőt is. Továbbá nincs kabinos zuhanyzó és sokszor meleg víz 
sem.” A rabok nyaranta kiveszik az ablakok üvegét az elviselhetetlen hőség miatt, amik a hónapok folyamán ösz-
szetörnek, így a tél beálltával rendkívül hideg van a fegyházban. 

A baumettes-i intézmény legkevésbé szörnyű része a női börtön, aminek a felújítását 2017-re tervezik. A határidőt 
azonban valószínűen nem fogják tudni tartani, mivel a férfiak részlegét sem sikerült a tervezett időpontban átadni. 
Őszintén szólva még az is nevetséges, hogy felújításról beszélünk egy 1936-os börtön kapcsán, aminek bezárásá-
ról is már többször szó esett. 

A válság évei alatt a karbantartási költségeket 26 százalékkal csökkentették. Október elsején az 1190 férőhelyre 
1769 embert zsúfoltak be, ami a börtön 145,8 százalékos kihasználtságát jelenti. 

A fegyőrök hiánya is egyre aggasztóbb probléma. Csak egy őr van minden emeleten, aki 200 fegyencért felelős. A 
fogvatartottak számára sem munka-, sem sportlehetőséget nem biztosítanak. Az egyetlen, amit csinálhatnak a sé-
ta, este hatig. A sétálótereket és a zuhanyt az őrök nem merik felügyelni, mert túl veszélyes a börtönben virágzó 
maffia miatt. A gyengébb rabok már nem merik elhagyni a celláikat sem. Erőszak vagy baleset esetén hiába hívják 
ki az ápolókat, vagy az elbíráló személyeket, nem érkezik segítség. 

Franck Johannes francia újságíró Le Monde-nál.                                                                                  forrás:hírkereső-hu 

 

 

http://www.fecsego.eu/2012/12/14/dobbenetes-korulmenyek-a-bortonokben/


 

 

Karácsonyi előzetes, avagy ünnepi körkép Szegeden… 
 

Számos tudatos vásárló jelezte; részt vennének a Tisza – Menti Regionális 
Kulturális Fogyasztóvédelmi Egyesületünkkel egy –egy alkalomszerű kará-
csonyi „ellenőrzésen” ! Érdekli Őket, hogyan zajlik egy ilyen társadalmi 
„ellenőrzés”. Mit kell tenni, mit kell nézni a csomagoláson, a szavatossági 

idők, a színezési anyagok jelenlétét, a zsírsavakat, azok ottlétét…stb.! 

Voltak természetesen rosszindulatú-sértő megjegyzések, (álnéven blogban-
… a név a szerkesztőségben) akik pocskondiázták a munkánkat! Ergo: ilyen 
„vásárlók” csak sötétben bujkálva, lövöldözik a méreggel átitatott nyilaikat 
és aljas módon hátulról próbálják ellehetetleníteni – Te is fiam Brutus- a be-

csületes embereket, nyugdíjasokat, akik tenni akarnak az embertársainkért. 

A Fogyasztóvédelmi Egyesületünk megkezdte Szeged város bevásárló centrumainak véletlenszerű társadalmi „vizsgálatát”. 

Első utunk a Szeged- alsóvárosi TESCÓ –a vezetett! Az első advent előtti bevásárlások,- meglepetésünkre nem volt tumultus, 
nem okoztak bonyodalmat a vásárlók egymásnak. Szabadon mehettünk, nézelődhettünk a gondolák között s „vizsgálhattuk” 
az édes áruk csomagolását, a termék összetételét. Pl., a szaloncukor választék megfelelt az ünnepi előkészületeknek. 

Öt fajta lédig szaloncukor árukínálattal találkoztunk 1000Ft-os áron. Zselés, mandulás, gesztenyés, kókuszos, karamellás. Az 
árak 40-50 forintos eltérést mutatattak a különböző áruházak árubősége között. A minőség azonos volt. Pl., a Kék Láng 
(Kistelek) kínálata megfelelt az ünnepi felkészülésnek s a szaloncukor íz minősége, csomagolása ugyanazt a ruhát, minőséget 
viselte, mint a többieké. A szaloncukor 960Ft –t kóstált. 

Tehát, nem éri meg buszra szállni… Az egyéb áruféleségek közötti eltérés 50-70 forint között lehetett a beszerzési centrumok 
s a Kék Láng között. Ha kiszámoljuk, hogy egy 20 ezer forintos bevásárlás esetén ezer forinttal lennénk beljebb. Ám a benzin 
vagy a busz költség összege viszont átlépné a lélektani határt! 

A kisvárosi ÁBC –ék arra törekszenek, hogy a vásárlói elvárásokat maximálisan kielégítsék, s az árversenyben méltó társnak 
mutatkozzanak! 

A CBA áruválasztéka az édesség fronton a 0-99 évig minden vevő igényét kimagasló, színvonalas, szinten biztosította. 

Míg a Spar üzletlánc ünnepi árudömpingje a kavalkád zenei csengése, ritmikus táncra késztetett bennünket. 

A hentesáru pult rogyadozott a finomabbnál finomabb készítményektől. Az árak gigantikus eltérést mutattak. Megállapítottuk, e 
készítményeket a TESCO- ban nem szabad vásárolni, mert nem a nyugdíjasok pénztárcájához van mérve! – kiáltott fel 
Bánfiné Pannika néni. Bús Gyula bácsinak tetszett a szeszes ital választék, kiemelte; – ilyen sör választékot nem mindig lát! 

A vörös áruk mosolyogva kellették magukat, szinte megszólaltak. 

A zöldség fronton a déligyümölcsök választéka elsőrangú impressziót nyújtott a körbejárt áruházaknál. A szegmensek kialakí-
tása vonzotta a vendégeket. Amit kifogásoltunk, hogy a paradicsom erőltetet színe, minősége, IV. osztályba sorolhatóvá vált. 
Emberi fogyasztásra alkalmatlan! 
A zöldség szigetek a nemzeti lobogónk színeit elevenítették meg. – állapította meg Karai Edit néni. 

A játékok választéka hegyeket mozdíthatna el a kereslettel szemben. 

A kis csapatunk fáradtan, azonban élvezettel vette az első adventi „ellenőrzést”. 

2012.november 30                                                                                                                                                          -oil- 

 

 

http://www2.smartadserver.com/call/pubjumpi/11627/85304/2261/S/%5btimestamp%5d/?
http://www.fecsego.eu/2012/11/30/karacsonyi-elozetes-avagy-unnepi-korhet-szegeden/
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             Fogyasztóvédelmi Egyesületünk a piacokon… avagy a törött paprika 
 

Bejelentések érkeztek az Tisza – Menti Regionális Kulturális Fogyasztóvédelmi Egyesületünkhöz. Számos vásárló pa-
nasszal élt a piacokon, a házaknál vásárolt őrölt paprika minősége miatt. Se a színe, se az őrlemény finomsága, sem a 
csomagolása nem megfelelő – mondta telefonon Kissné Klárika. Sajnos az „őstermelők” a magot is bedarálják teljes 
egészében, mivel ez is nyomja a súlyt. Két-három hónap múlva lassan, ám biztosan kifakul, illetve elsárgul a paprika. 
Redencky Zoltánné sírva közölte, hogy a falujukban 2500Ft- ért árulják a törött paprikát! Engedély egy szál sem!! A 
csomagoláson semmilyen jelzés nincs. Pl., mikor csomagolták, hol darálták, milyen anyagok vannak a paprikában, 

mikor jár le a szavatossági ideje, kinél történt a bevizsgálás…stb. Kérem, Önöket vizsgálják ki. 

Egyesületünk, mint már annyiszor a nagybani piacokon kezdte a „vizsgálódást”! 

Kecskeméten a piac egyes szegmensein több mázsa 1kg – s papír vékony nylon kicsomagolásban, illetve láttunk fél kilós 
kiszerelésű őrleményeket. A csomagon nem volt semmi jelzés! Ráadásul, befőttes gumival volt összefogatva az „első osztá-
lyú” áru! Megkérdeztük, miből lehet megállapítani; – milyen paprikából készült, édes vagy félédes, vagy csípős, különleges…
stb. ízű. Az eladó így nyilatkozott; – ezt mindenki látja! – gondolom, nem most észlelnek először őrölt paprikát! Talán meg 
akarja nyalni? – majd egyet kurjantott s közben szétnézett. A hatás nem maradt el! Ezek az „ellenőrök” mindenben csak a hi-
bát keresik! 
A tömeg zúgolódott. Nyomdafestéket nem tűrő kijelentések záporoztak felénk… 

Csongrád piacán sem volt jobb a helyzet. Egy-két helyen a- paprika – 
csomagolása nylon zacskóban törté- nik! Szintén semmilyen jelzés nincs 
a csomagoláson. Apropó! – az el- adók előtt, se számla, se nyugta 
tömb. Megkérdeztem, – vennék egy kiló paprikát, ha tudna számlát adni! 
Az eladó bambán figyelt, majd- akkor te nem eszel paprikás csirkét! Ebben 
igaza van! 

A szegedi piacon sem jobb a hely- zet! – ami megegyezik az, az ár! 
2500Ft. Az őrölt paprika, hegyekben állt a síkságon. Csak úgy piroslott 
tőle a természet. A fény is elhalvá- nyodott az öreg platánok alatt. Rá-
kérdeztem egy „őstermelőnél” 
– Lehet- e alkudni? 
- Mit mond? – csodálkozott a testes paraszt asszony! 
- Lehet-e alkudni? 
- Mit képzel! Nem a maga körme ko- pott ezért a paprikáért. 
- Ez nyílván való…ám piacon va- gyunk. 
- Alku nincs! – közölte határozottan a hölgy. 
- Mért nincs címke a paprikás zacskón! Felvett egy csomagot, megforgatta, – tényleg nincs rajta. Na, majd ha haza megyek…s 
felemelte a jobb mutatóujját. 
- Nem látunk számlát, sem nyugtatömböt? Az asszony egyre jobban elbizonytalanodott. 
- Tudják mit! Maguknak elengedek kettő száz forintot. 
- Köszönjük! Nem élünk ezzel a lehetőséggel. 

A szegedi nagybanin sem volt különb a helyzet, mint Kecskeméten! 

A nyugta adás, mint olyat az eladók nem ismerték. A hangoskodással, lármázással próbálták ellenünk hangolni a többi 
„őstermelőt”. Csongrádon megkóstoltuk a piros őrölt paprikát, amit kesernyésnek s száraznak találtunk. Ezt a “minőséget” a 
bedarált mag adja. Ergo: a szavatossági idejét, színét, minőségét, fajtáját, összetételét a terméknek gigantikusan rombolja! 

Egy pár évvel ezelőtt, a nejem is vásárolt piacon vérvörös őrleményt. Azonban, mire eljött a december, a hallé főzés ideje, a 
paprika teljesen kifakult! Keserűvé vált s dohosodott. Ez emlékeztet a TESCOBAN vásárolt pirosítóval-gyorsítóval frissített pa-
radicsomra, aminek fehér volt a belseje! Apropó. A TESCO a mai napig nem reagált a cikkre! A NÉBIH- k is felhívtuk a figyel-
mét, hogy a TESCO –ban megkárosítják a vevőket. Lehet, hogy nem tudatosan, ám ki veszi át az árut, ki vizsgálja meg a piro-
sítóval gyorsított paradicsom minőségét 

A cikket elküldjük a NÉBIH – k! 

2012.november27                                                                                                                                                       -oil- 

http://www.fecsego.eu/2012/11/26/fogyasztovedelmi-egyesuletunk-a-piacokon-avagy-a-torott-paprika/
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Dankó Rádió néven nótacsatornát indít a közrádió; az adás 
karácsony előtt indul. Az országos rádió műsorai Budapes-
ten készülnek, a rádió öt regionális stúdiója pedig megszű-
nik. 
 

A klasszikus magyar nótákat és operett slágereket sugárzó csatorna az eddigi Ré-
gió Rádió frekvenciáin szól majd, a regionális híradások átalakítása után jelentette 
be keddi budapesti sajtótájékoztatóján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke-

zelő Alap (MTVA) vezérigazgatója. Böröcz István közölte: a regionális rádióadások jövőjének meghatározásakor 
merült fel, hogy a magyar nóta kiszorult a médiából, annak ellenére, hogy sokmilliós, zömében vidéken élő tábora 
van a műfajnak. Arról is beszámolt, hogy a közmédia eljuttatta igényét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz 
egy budapesti regionális frekvencia iránt, amelyen az ország központi részén sugároznák a Dankó Rádió adását. 

Dankó Rádió néven nótacsatornát indít a közmédia 

Lencsó Rita, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóirodájának vezetője, Böröcz Ist-
ván, az MTVA vezérigazgatója és Jónás István, a Magyar Rádió vezérigazgatója (az asztalnál b-j) hallgatják Tarnai 
Kiss László vezető szerkesztő (j5) Sánta Ferenc (j4) és zenekara által kísért előadását a közmédia Dankó Rádió 
néven induló nótacsatornájának sajtótájékoztatóján a budapesti Mátyás Pince étteremben 2012. december 4-én. 

Az országos rádió műsorai Budapesten készülnek, a rádió öt regionális stúdiója pedig megszűnik. A programszer-
kesztő a Magyar Rádió Zrt. részéről Fehér Anikó, a Dankó Rádió vezető szerkesztője Tarnai Kiss László lesz. Jó-
nás István, a Magyar Rádió vezérigazgatója elmondta: meggyőződése, hogy a december 22-én induló Dankó Rá-
dió a Kossuth, a Petőfi és a Bartók Rádió mellett a maga 
műfajában szintén piacvezető lesz. A műsorkínálatot a köz-
rádió az elmúlt években az MR7 nevű internetes rádióján 
már kipróbálta, a tapasztalatok pedig indokolják, hogy egy 
országos rádió sugározza azt. A vezérigazgató szerint a ci-
gány származású Dankó Pista életútja arra bizonyíték, hogy a 
legmélyebb pontról is a legma- gasabbra lehet jutni tehetség, 
akarat és kitartás révén. 

Tarnai Kiss László a rádió mű- sorstruktúráját ismertette. Mint 
mondta, a reggel nyolctól két órán át sugárzott napindító 
nótacsokor után egy órában A nóta nagymesterei címmel 
hallhatnak műsort az érdeklő- dők, Erdélyi Claudia szerkesz-
tésében. Ezt operett sáv köve- ti, Nagy Ibolya operettprima-
donna, a Zeneakadémia egy- kori növendékének irányítása 
alatt, majd két órán át “jó ebédhez szól a nóta”, vagyis 
élő kívánságműsor lesz hall- ható a rádióban. 

Asbóth József vezetésével a magyar nóta legnagyobb szer-
zői mutatkoznak be délutánonként, majd az aznapi vagy az előző napi műsorok ismétlését hallhatják a rádióhallga-
tók. 

Az MTVA tájékoztató anyaga szerint a rádió egységes hírszolgáltatással jelentkezik, elsősorban a vidéki Magyaror-
szág híreire fókuszálva. Ehhez a híranyagokat az MTI Hírcentrum biztosítja, az MTVA tudósítói hálózatának igény-
bevételével. 

A rádió születésével együtt a nemzetiségi műsorok egyes stúdióinak kivételével megszűnik a Régió Rádió győri, 
pécsi, szegedi, debreceni és miskolci stúdiója, az MTVA a bérelt ingatlanok szerződéseit felmondja, saját stúdióit 
pedig kiadja. A munkavállalók egy részének megszűnik a munkaviszonya, míg mások vidéki rádiótudósítóként 
vagy budapesti szerkesztő-riporterként dolgoznak tovább a közmédiában. 

forrás:híradó. hu 

http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/15630/2/2/2/
http://www.fecsego.eu/2012/12/04/danko-radio-neven-notacsatornat-indit-a-kozradio-az-adas-karacsony-elott-indul-az-orszagos-radio-musorai-budapesten-keszulnek-a-radio-ot-regionalis-studioja-pedig-megszunik/
http://www.fecsego.eu/2012/12/04/danko-radio-neven-notacsatornat-indit-a-kozradio-az-adas-karacsony-elott-indul-az-orszagos-radio-musorai-budapesten-keszulnek-a-radio-ot-regionalis-studioja-pedig-megszunik/
http://www.fecsego.eu/2012/12/04/danko-radio-neven-notacsatornat-indit-a-kozradio-az-adas-karacsony-elott-indul-az-orszagos-radio-musorai-budapesten-keszulnek-a-radio-ot-regionalis-studioja-pedig-megszunik/
http://www.fecsego.eu/2012/12/04/danko-radio-neven-notacsatornat-indit-a-kozradio-az-adas-karacsony-elott-indul-az-orszagos-radio-musorai-budapesten-keszulnek-a-radio-ot-regionalis-studioja-pedig-megszunik/
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Itt a lista: Ők 2012 leghatalmasabb szemé-
lyei Obama, Merkel, Putyin – 2012 leghatal-
masabb személyei 
 

Az amerikai Forbes magazin minden évben összeállítja 
a legnagyobb hatalommal rendelkező személyek listá-
ját, akik között idén is politikusok, bankárok, üzletem-
berek, filantrópok egyaránt szerepeltek. A szerkesztők 
azon alapon mérlegeltek, hogy a jelöltek hány ember 
felett gyakorolnak politikai, gazdasági, pénzügyi, lelki 

hatást. A teljes lista 71 személyt tartalmaz. 

Ahogy várható volt, a világ nagyhatalmának, az Egyesült Államoknak az elnöke, Barack Obama vezeti a sort. 
Első helyét csak megerősítette, hogy novemberben meglepő fölénnyel választották újra az amerikaiak. Második 
helyen a német kancellár, Angela Merkel áll, akit az amerikaiak Európa vezetőjének tartanak. Harmadik helyre 
került Vlagyimir Putyin orosz elnök, azzal a rosszalló megjegyzéssel, hogy hatalmát belső ellenzékének leveré-
sére, elhallgattatására is használja. 

A kínai kommunista párt új főtitkára, valamint Kína alelnökének előkelő helyezése is jelzi a távol-keleti nagyhata-
lom egyre befolyásosabb globális szerepét. Az első húsz közé került az indiai miniszterelnök, Brazília elnöke is. 
A szaúdi király azzal a gazdasági hatalommal került a listára, hogy a világ olajkészletének 20 százalékot birto-
kolja Az európai vezetőket David Cameron, Nagy Britannia miniszterelnöke és Franocise Hollande, francia mi-
niszterelnök is képviseli. A bankárok közül mind az amerikai, mind az európai Központi Jegybank elnöke az éllo-
vasok között van. Feltűnő viszont az IMF vezetőjének, Christine Lagarede-nak a 38. helyre történt visszaesése, 
ami nem feltétlenül személyének, hanem a pénzügyi nehézségekkel küzdő Nemzetközi Valutalap megcsappant 
hatalmának tudható be. 

Az üzletemberek közül most is a Microsoft- alapító, Bill Gates van a legelőkelőbb helyen, igaz immár filantróp-
ként. A Bill és Melinda Gates Alapítvány közel 36 milliárd dollárt költ többek között járványok megelőzésre, 
egészségügyre, oktatásra szerte a világon. A világ leggazdagabb embere, a mexikói üzletember Carlos Slim 
Helu mellett amerikai befektető, üzletház igazgató, valamint New York polgármestere, a médiamogul Michael 
Bloomberg is szerepel a listán. A Google egyre növekedő hatalmát jelzi, hogy az alapítókat, Larry Page-t és 
Szergey Bint is beválasztották a legjobb húszba. 

Vallási vezetők közül egyedül az egymilliárd katolikus hívő vezetőjét, XVI. Benedek pápát tartották komoly hata-
lommal rendelkező személynek. 

A legfiatalabb személy a listán változatlanul Mark Zuckerberg Facebook-igazgató. Igaz, a tavalyi előkelő helye-
zés után a 25. helyre esett vissza, cége katasztrofális tőzsdei bemutatkozása után. 

Korábbi jelölés után idén kimaradt a listáról Timothy Geithner amerikai pénzügy- és Hillary Clinton külügyminisz-
ter, amit a szerkesztők azzal magyaráznak, hogy mindegyikük visszavonul.                                          forrás:heti válasz.hu 

 

 

http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=22256
http://www.fecsego.eu/2012/12/07/itt-a-lista-ok-2012-leghatalmasabb-szemelyei-obama-merkel-putyin-2012-leghatalmasabb-szemelyei/
http://www.fecsego.eu/2012/12/07/itt-a-lista-ok-2012-leghatalmasabb-szemelyei-obama-merkel-putyin-2012-leghatalmasabb-szemelyei/
http://www.fecsego.eu/2012/12/07/itt-a-lista-ok-2012-leghatalmasabb-szemelyei-obama-merkel-putyin-2012-leghatalmasabb-szemelyei/
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                       Japán átok Csehen, Hosszú kalimpált 
 

Hosszú Katinka és Cseh László is ezüstérmet szerzett az isztambuli rövidpályás úszóvébé 
zárónapján, így összesen tíz érmet gyűjtött a magyar csapat. A különdíjas Hosszú azt sem 

tudta, hol van a hajrában, Gyurta Dániel túl sokat tett a váltóért, kizárták őket. 

Cseh és Hosszú vb-ezüstöt szerzett 

A vb magyar hőse egyértelműen a legjobb női versenyzőnek járó különdíjat megszerző Hosszú 
Katinka lett. A Vasas 23 éves versenyzője mind az öt számban, amelyben elindult dobogóra állha-
tott: 200 méter pillangón és 100 méter vegyesen aranyat, 200 méter gyorson és 200 méter vegye-
sen ezüstöt, 400 méter vegyesen pedig bronzot szerzett. Vasárnap úgy lett második Allison 
Schmitt mögött, hogy csak a hatodik idővel jutott a döntőbe, ott azonban folyamatosan lépett előre, 
és pazarul hajrázott. 

“Nem gondoltam volna, hogy ebből ezüst lesz: az utolsó ötven méteren jóformán azt sem tudtam, 
hol vagyok, csak kalimpáltam a kezemmel, és próbáltam menni, ahogy csak bírok” – mondta ké-
sőbb. “Ehhez képest én jöttem a legjobb időt ezen a résztávon. Boldog vagyok egyébként, az öt 
érem remek eredmény, egy aranyat szerettem volna nyerni legalább, örülök, hogy kettőt sikerült, 
ez sok erőt ad a folytatáshoz.” 

Ugyanebben a döntőben Jakabos Zsuzsannának meg kellett elégednie a hetedik pozícióval, noha 
elsőként jutott a döntőbe: “Ebben a számban nekem már a döntő is remek eredmény, összességében viszont jobbra számítot-
tam ezen a világbajnokságon. Voltam háromszor negyedik, kétszer hetedik, azért jó lett volna legalább egyszer érmet nyerni.” 

Cseh László a 400 méter vegyes második, és 200 harmadik helye után vasárnap ezüstéremig jutott 200 méter pillangón. A 
Kőbánya SC 27 éves versenyzője a japán Kaneda Kazujától kapott ki. 

Forrás: MTI/Illyés Tibor 

“Úgy látszik, japán átok ül rajtam, megint tőlük kaptam ki. Örülnöm kellene az ezüstéremnek, és tulajdonképpen örülök is. 
Mégis, van bennem hiányérzet, mert úgy érzem, nem hoztam ki magamból a maximumot” – értékelte teljesítményét Cseh, akit 
400 vegyesen Szeto Dalja győzött le, és aki most úgy érzi, az első száz méteren sokkal jobban kellett volna mennie. 

“De mit tegyek, ez az év már csak ilyen. Jó, tudom, így, az olimpia után, decemberben nem vagyok tökéletes formában, le is 
kell majd adnom egy-két kilót, mégis, nem vagyok az a típus, aki ilyenkor is megelégszik az ezüstéremmel” – fogalmazott az 
Isztambulban három éremig jutó magyar úszó. 

Bernek Péter, a Kőbánya SC húszéves ifjúsági olimpiai bajnoka az ötödik helyen végzett a 200 hát döntőjében. 

“Ez borzasztó volt. Nagyon nem tudtam összerakni a mozgásom technikailag, nem éreztem igazán a vízfekvést, inkább csak 
küszködtem. Nem mondom, hogyha minden stimmel, meg lehetett volna az érem, hiszen a legjobbam hat tizedre van a bronz-
érmes idejétől, ennek ellenére többet vártam magamtól” – mondta önkritikusan Bernek. 

Forrás: MTI 

Az utolsó magyar érdekeltségű döntőben semmilyen babér nem termett, a 4×100 méteres férfi vegyes váltó versenyének vé-
gén ugyanis szabálytalan váltás miatt kizárták az amúgy hetedikként beérkezett, Bernek, Gyurta Dániel, Pulai Bence, Kozma 
Dominik összetételű négyest. 

“Sajnálom, nagyon akartam. Mindenki ment, ugrott, mentem én is, ez most így sikerült” – nyilatkozott a hibázó Gyurta. 
“Szerencsére nem értékes helyezést buktunk el; ha ez az olimpián történik, akkor verném a fejem a falba. Most viszont csak 
annyit mondhatok, félig viccesen, hogy úgy voltam vele, én aztán mindent megteszek a csapatért. Nos egy kicsit túl sokat is 
sikerült.” 

A Kiss László szövetségi kapitány irányította válogatott összességében 3 arany-, 4 ezüst- és 3 bronzéremmel fejezte be sze-
replését a törökországi rövidpályás világbajnokságon.                                                                                     forrás:origo.hu 
 

http://www.fecsego.eu/2012/12/17/japan-atok-csehen-hosszu-kalimpalt/
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                     Kemény Dénes a vízilabda-szövetség új elnöke 
 

Kemény Dénes, a férfi vízilabda-válogatott e hónap végéig hivatalban lévő szövetsé-
gi kapitánya, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) új elnöke beszél az MVLSZ 
tisztújító közgyűlésén a Danubius Health Spa Resort Margitsziget szállodában 2012. 
december 16-án. Balra az elnöki posztra szintén jelölt Gergely István, kétszeres 
olimpiai bajnok kapus. 

 

 
                                  
 

            Női kézilabda Eb – Bronzérmes a magyar válogatott 
 

Női kézilabda Eb – Bronzérmes a magyar válogatott 

Belgrád, 2012. december 16., vasárnap (MTI) – A magyar női kézilabda-válogatott 
bronzérmet szerzett a szerbiai Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi, belgrádi 
helyosztón hosszabbítás után 41-38-ra legyőzte a házigazdák együttesét. 

                                        
 

 
                    Magyar mesterlövészek Belgrádban 
 

Légpuskában a férfiaknál és a nőknél is magyar győzelem született vasárnap a rangos, 12 nemzet 
legjobbjait felvonultató Belgrad Trophy elnevezésű nemzetközi légfegyveres versenyen, melyen Sidi 
Péter és Veres Kata nyert. 

A viadal honlapja szerint Sidi Péter, a 10 méteres szám többszörös Európa-bajnoka, illetve 2010-es 
világbajnoki ezüstérmese egy nappal korábbi teljesítményét megismételve ismét csupán egyetlen ki-

lencest „vétett” (599 kör) a 60 lövéses alapversenyben, így első helyen várhatta a finálét. Ott szintén remekelt, 104,2 körös 
eredményével végül 703,2 körrel zárta versenyt, s nagy fölénnyel, több mint háromkörös előnnyel győzte le a második, szlo-
vén Nemanja Miroslavjevet (699,9 kör). A harmadik helyen a szombaton a juniorok között első Kapás István végzett (698,1 
kör). 
Női kézilabda-válogatottunk érmet hoz haza karácsonyra a szerbiai Európa-bajnokságról. Csapatunk a házigazda elleni, va-
sárnapi bronzmeccsen hosszabbítás után 41–38-as diadalt aratott, így visszatért oda, ahová mindig is képzeltük, álmodtuk. 

A női puskásoknál Veres Kata szintén az alapversenyben elért kiemelkedő eredményével alapozta meg sikerét, ugyanis a 40 
lövést 399 körrel zárta, s közvetlen riválisait két körrel megelőzve kezdhette a döntőt. A fináléban 102,9 kört lőtt, s végül bizto-
san tartotta meg első helyét (501,9 kör). Ebben a számban Karmacsi Ildikó (498,4 kör) képviselte még a magyar színeket a 
nyolcas fináléban, melynek végén az ötödik helyen zárt. 

Vasárnap még a női pisztolyosoknál volt magyar döntős: a csapatban idén Európa-bajnoki ezüstérmes Nemes Adrienn (478,1 
kör) hatodik lett. 

http://www.fecsego.eu/2012/12/16/kemeny-denes-a-vizilabda-szovetseg-uj-elnoke/
http://www.fecsego.eu/2012/12/16/gyorshir-noi-kezilabda-eb-bronzermes-a-magyar-valogatott/
http://www.fecsego.eu/2012/12/17/magyar-mesterloveszek-belgradban/
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Tisztelt olvasóink!  

 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, sikerekben  egészségben gazdag boldog újévet kíván szerkesztőségünk! 

 

Köszönjük egész éves érdeklődő figyelmüket. 2013-ban is számítunk Önökre! 

  

  

Baráti üdvözlettel  a Fecsegő Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin 

 

 

Oláhné Szabó Éva szerkesztő 

Oláh-István László 

főszerkesztő 
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            REKLÁM 


