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                                        Új rakétát tesztelt Irán 
 

A Forradalmi Gárda iráni elitalakulat hétfői bejelentése szerint sikerrel kipróbált egy új, közép-hatótávolságú föld-levegő rakétát, 
amely 50 kilométeres távolságból is képes megsemmisíteni egy ellenséges repülőgépet. 

A Raadnak elnevezett lég- védelmi rendszer 
részeként hadrendbe állí- tott Taer-2 nevű 
rakétát Iránban gyártják, és “fejlettebb”, mint 
a Buk nevű orosz rakéta – tette hozzá a gárda 
közleményéhez a FARS sajtóügynökség. A 
rakétát egy teheráni kato- nai díszszemlén 
mutatták be pénteken. 

Ali Fadavi tengernagy, a Forradalmi Gárda 
tengerészgyalogságának parancsnoka beszá-
molt arról, hogy a rakétát kipróbálták vasár-
nap egy haditengerészeti gyakorlaton. Négy 
rakétával támadtak meg egy hadihajó méretű 
célpontot, és az 50 má- sodperc alatt elsüly-
lyedt. 

“Olyan rakétarendszereink vannak, amelyek 
lefedik a Perzsa-öböl tel- jes partvidékét és a 
(térségbeli) amerikai tá- maszpontokat” – 
mondta. Hozzátette, hogy a Forradalmi Gárda 
a következő hat hónapban több nagy haditen-
gerészeti gyakorlatot tart a Hormuzi-szorosban, 
amelyen keresztül szállít- ják át a világ kiter-
melt kőolajának egyharmadát. 

Amir Ali Hadzsizade dandártábornok, a Forradalmi Gárda légierejének parancsnoka pedig elmondta, hogy Iránnak van egy úgy 
manőverező robotrepülőgépe, a Sahed 129, amelynek hatósugara 2000 kilométer. “Képes bomba és rakéta célba juttatására, va-
lamint arra, hogy 24 órán át megszakítás nélkül a levegőben legyen” – idézte a Fars a tábornokot. 

Irán az utóbbi hetekben – párhuzamosan azzal, hogy nő a háborús feszültség közte és Izrael között – megsokszorozta katonai 
erejének demonstrálását.                                                                                                                                    forrás:híradó. hu 
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                   Orbán nem mutatkozik bankárokkal 
Újra feszültebb lett a viszony a kormány és a bankok között. A bankszövetség 
nagyszabású konferenciával ünnepelte volna meg a kétszintű bankrendszer 25 
éves hazai múltját, azonban a rendezvényt lefújták, mert Orbán Viktor és Matolcsy 
György is hirtelen lemondta a szereplését – értesült az[origo] banki körökből. A 

bankárok most azt találgatják, mi lesz a következő csapás a szektorra. 

Kínos helyzetbe került a Magyar Bankszövetség, amely az utolsó pillanatban kénytelen 
volt lemondani a modern magyar bankrendszer létrejöttének 25 éves évfordulója alkal-
mából szeptember 28-ára összehívott konferenciát. 

A rendezvényre – amelyen hazai és európai banki nagyágyúk, magyar és uniós banki hatóságok vezetői vettek volna részt – 
meghívták Orbán Viktor kormányfőt és Matolcsy György nemzetgazdasági minisztert is, akik a konferencia megnyitása után 
tartották volna az első két előadást. (A kétszintű bankrendszer a piacgazdaságokra jellemző szisztéma, amelyben a jegybanki 
és a kereskedelmi banki feladatok különválnak, a jegybank a cégeket nem hitelezi, csak a kereskedelmi bankok adnak köl-
csönt a vállalkozásoknak, embereknek.) 

Az [origo] információi szerint a miniszterelnök és minisztere is elfogadta a meghívást, a programot ennek megfelelően állították 
össze (itt nézheti meg a tervezett programot). A bankszövetség így is hirdette meg a rendezvényt, a Demján Sándor nagyvál-
lalkozó által fémjelzett Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Zala megyei szervezete jelenleg is így terjeszti 
azt. Értesülésünk szerint azonban Orbán és Matolcsy pár nappal ezelőtt visszamondta a részvételét, és meg is üzenték, hogy 
rossz ötletnek tartanák, ha a bankok ünnepelnének. A konferenciát nem rendezik meg. 

Mindenki mást mond 

Megkerestük a bankszövetséget, ahol csak annyit mondtak, hogy előre nem látható technikai nehézségek miatt a rendezvényt 
bizonytalan időre elhalasztották. Egy neve elhallgatását kérő bankszövetségi forrásunk viszont megerősítette, hogy valóban 
azért marad el a konferencia, mert sem a miniszterelnök, sem Matolcsy György nem tud rajta részt venni, egy ilyen szintű ese-
ményt pedig az ő részvételük nélkül nem akartak megszervezni. 

A miniszterelnök sajtófőnöke azonban azt is tagadja, hogy Orbán elfogadta volna a felkérést. Havasi Bertalan azt írta, hogy “a 
miniszterelnök nem mondta le a részvételét, hiszen ilyen felkérést nem is fogadott el.” Nevük elhallgatását kérő banki forrása-
inktól ugyanakkor úgy értesültünk, hogy a miniszterelnök stábjából telefonon jelezték a bankszövetségnek, hogy Orbán elmegy 
a konferenciára, majd pár napja ezt visszavonták. Matolcsy pedig előzőleg írásban jelzett vissza, hogy ő is megy, de nem sok-
kal ezelőtt szintén lemondta a részvételt. 

Pénteken megkerestük a Nemzetgazdasági Minisztériumot is, hogy milyen okból mondta vissza Matolcsy a részvételt, de a 
tárca érdemben nem válaszolt, lapunkat a bankszövetséghez irányította. 

Hogy a két lemondás hátterében esetleg a bankszektor és a kormány közötti konfliktusok kiújulása állna, azt bankszövetségi 
forrásunk nem erősítette meg, csak annyit jegyzett meg, reméli, hogy semmi olyan újdonsággal nem áll elő a kormány, amely 
a korábbi megállapodásokat megsértené. Hallottunk olyan magyarázatot is, miszerint a miniszterelnök azért vonta vissza az 
ígéretét, mert kommunikációs és belpolitikai szempontból rosszul jött volna ki a számára, ha együtt mutatkozik a bankárokkal. 

Találgatnak az újabb teherről 

A banki szférában mindenesetre megindult a találgatás, hogy a kormány újabb csapást készül mérni a szektorra. A 2013-as 
költségvetés nagyon ingatag lábakon áll, úgy 5-600 milliárd forintos lyuk tátong rajta (a Századvég Gazdaságkutató optimis-
tább forgatókönyve szerint is legalább 350 milliárd), amit a kormánynak be kell tömnie, ha tartani akarja a kitűzött hiánycélt, és 
meg akar állapodni az IMF-fel és az Európai Bizottsággal. Damoklész kardjaként elsősorban a jegybanki tranzakciós illeték 
eltörlése, illetve az így elmaradó költségvetési bevétel pótlásának a módja lebeg a bankszektor felett, amire elméletileg és leg-
egyszerűbben két alternatíva adódik a kormány nézőpontjából. 

Az egyik szerint az jöhet szóba, hogy megemelnék a kereskedelmi bankok és ügyfeleik által fizetendő tranzakciós illeték mér-
tékét. Ebben az esetben körülbelül kétszer akkora kulccsal – fő szabály szerint tehát 2 ezrelékkel – kellene adóztatni a tranz-
akciókat, mint ahogy azt eredetileg tervezték. A másik elméleti eshetőség szerint a kormány mégsem csökkentené a felére a 
banki különadót (2013-tól a mostani 130 milliárd forint csökkenne a felére), ám ebben az esetben felrúgná a már megkötött és 
írásba foglalt egyezséget. Éppen emiatt egyik bankszövetségi forrásunk ezt nem valószínűsítette.                            forrás:origo.hu 
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Kép letöltése 

Borsik János: beláthatatlanok az új Munka törvénykönyve követ-
kezményei 
Borsik János: beláthatatlanok az új Munka törvénykönyve következményei A július elsejétől 
hatályos új Munka törvénykönyve (Mt.) átrendezi a munka világát Magyarországon, óriási 
változást jelent a munkajogi döntésekben is, ennek következményei pedig beláthatatlanok – 
jelentette ki az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke pénteken sajtótájékozta-

tón. 

A szervezet fórumsorozatának kecskeméti állomásán Borsik János elmondta: új munkahelyeket csak javuló és kiszámít-
ható gazdasági környezet képes teremteni, amit nem lehet jogszabályokkal és “ráolvasással” helyettesíteni. “Alaptalan 
kijelentés, hogy 2020-ra megvalósul hazánkban a teljes foglalkoztatottság” – tette hozzá. 
Véleménye szerint az új Munka törvénykönyve egyaránt kedvez a kormánynak és a munkáltatóknak, ám hátrányos a 
munkavállalóknak, hiszen növeli kiszolgáltatottságukat – tette hozzá. Példaként rámutatott: a július elsejétől hatályos 
rendelkezések csökkentik a kereseteket, túlzottan tág teret engednek a polgári jog érvényesítésére és “lerontják a szak-
szervezetek működési feltételeit”. Borsik János elmondása szerint Magyarországon tavaly és az idén mintegy 4-4 szá-
zalékkal csökkentek a reálbérek. Emellett stagnál a munkanélküliség, nő az infláció és csökken a nyugdíjak vásárlóérté-
ke. Az Autonómok elnöke szerint az egykulcsos, 16 százalékos személyi jövedelemadó bevezetése aránytalan lépés 
volt a kormánytól, amellyel “azok nyertek sokat, akik nem voltak erre rászorulva, és azoktól vett el, akiknek inkább adni 
kellett volna”. Ráadásul a döntés alapvető célja sem teljesült, hiszen a hatása nem jelentkezett a fogyasztás növekedé-
sében – mutatott rá. A szakszervezeti vezető közölte: a jelenlegi szja 400-500 milliárd forintos bevételkiesést jelent 
évente az államnak. Amennyiben ezt új adók bevezetésével ismét az átlagjövedelem alatt keresőkön próbálja 
“behajtani”, megint igazságtalanul jár el a kormány – fogalmazott. Borsik János emlékeztetett: saját vállalása alapján ez 
év június 30-ig ki kellett volna dolgoznia a kabinetnek a korkedvezményes nyugdíjak rendszerét. Ez a mai napig nem 
történt meg. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének álláspontja szerint a negatív folyamatok megállításához új 
gazdaságpolitikára, míg a jövő évi bérekről szóló “keserves, de kihordható megállapodáshoz” a kormány és az érdekvé-
delmi szervezetek közötti tárgyalásokra van szükség – hangsúlyozta az elnök.                                                     forrás:hír3.hu                                                                                                                                                                                     
                                                                                                             

     Orbán: Magyarország a litván ösvényen szeretne haladni 

A magyar kormány naponta folytat egyfajta szabadságharcot annak érdekében, hogy 50 
százalék alá csökkentse az ország államadósságának mértékét – mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök hétfőn Vilniusban, miután tárgyalt Andrius Kubilius litván kormányfővel. A 
litvánok nem tudják, milyen szerencsések, ők ugyanis szabadok, és nehéz elképzelniük 
egy olyan sorsot – ilyen a magyaroké -, amelyik nem szabad – fogalmazott a kétoldalú 
találkozó után tartott sajtótájékoztatón a magyar kormányfő, aki emlékeztetett, hogy a 
2010-es kormányváltáskor Magyarországon 80 százalék felett volt a GDP-hez mért állam-

adósság, ami “már közel van az adósrabszolgasághoz”.Litvánia 38 százalékos mértékű államadóssága “maga a sza-
badság” – jelentette ki Orbán, hozzátéve: “mi naponta folytatunk egyfajta szabadságharcot, hogy le tudjuk hozni az ál-
lamadósságot az 50 százalék alá, ahol már biztonságban érezheti magát az ember. (…) Ha a Jóisten megengedi, hogy 
még egy-két évig dolgozzunk Magyarországon, akkor mi is csatlakozni fogunk az alacsony adóssággal rendelkező kö-
zép-európaiak családjához”. A miniszterelnök nyomatékosította litván partnerének, hogy Magyarország ugyanazon az 
ösvényen szeretne haladni, mint amelyen a litvánok. Megítélése szerint ma nem könnyű Közép-Európában az élet, az 
emberek ugyanis sokat küzdenek a megélhetésért, de – mint fogalmazott – “a napi gondok perspektíváján túl legyünk 
tudatában annak, hogy mi Európa leendő sikerövezetéhez tartozunk”. Mint mondta, Közép-Európa egy fantasztikus évti-
zed előtt áll, bár ez a litván gazdaság számain ma még jobban látszik, mint a magyarén. 
Az EU-tagállamok államadóssága  
“Mi szeretnénk olyan gazdasági növekedést”, mint a litván, de Magyarország még a recesszió ellen küzd, nem a magas 
növekedésért – közölte az egynapos hivatalos látogatáson a litván fővárosban tartózkodó Orbán Viktor. 
A kétoldalú találkozón szóba került az energiabiztonság kérdése is, amelyben – mint azt a magyar kormányfő megfogal-
mazta – “egy húron pendül a két ország: mi is nukleáris fejlesztésben gondolkodunk”. 
Orbán Viktor a tájékoztatón kitért arra is, hogy a litván és a magyar nép XX. századi szenvedéstörténete szinte azonos, 
a különbség talán annyi, hogy a litvánok azon kevés nép közé tartoznak, amelyeknek nehezebb volt a XX. századi törté-
nelme, mint Magyarországé. “Önök is elveszítették – ma éppen ennek van emléknapja – az önökkel együtt élő zsidó 
közösség javarészét, mint ahogy mi, magyarok is elveszítettük”, Litvánia is ugyanúgy elveszítette a függetlenségét, mint 
Magyarország, és Litvániát is megtaposta a kommunizmus, mint Magyarországot, “de önök még ráadásul a Szovjetunió 
részévé is váltak, ami nehezebb sors, mint a mienk volt” – fejtette ki. 
Köszönetet mondott továbbá azért, hogy az elmúlt két év nagyon nehéz európai vitáiban a litvánok mindig a magyarok 
mellett álltak. “Köszönjük a barátságot, a segítséget és a szolidaritást” – mondta. 
Andrius Kubilius litván miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, a megbeszélésen megvitatták azokat az uniós kér-
déseket, amelyek mindkét országot egyaránt érdeklik, így például az energiabiztonságot, a keleti partnerség témáját, 
valamint az EU-s viszályok minél hatékonyabb rendezését. A politikusok a tájékoztató keretében aláírták a Báthory Ist-
ván nevét viselő, ifjúsági együttműködési programról szóló határozatot.                                                                 forrás:atv. hu 
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       Ezer munkahely ára szállt el a szélben – így védenek ők 
 

A propagandakormány hétszázmillió forintot költ a munkahelyvédelmi akció kommunikációjá-
ra. Ha a legutóbbi konzultáció 1,2 milliárd forintját is belevesszük, akkor összesen közel két-
milliárd szállt el a széllel, miközben ebből ezer ember munkahelyét lehetett volna valóban 

megmenteni – írta közleményében Török Zsolt, az MSZP szóvivője. 

“Ma átlagosan kétmillió forint kell egy új munkahely létesítéséhez. De úgy is mondhatjuk: kétmillió 
forintba kerül egy munkaadónak egy évre egy átlagos keresetű alkalmazott. Tehát kétmilliárd forintból ezer munkahelyet 
lehetne egy évig fenntartani. Orbán propagandakormánya mégis inkább saját akciótervét magyarázza ennyiért” – fogal-
mazta meg álláspontját a szocialista politikus. 
 
“Nem magyarázni kell ezt milliárdokért, nem levelekben, óriásplakátokon, meg televíziókban hirdetni, vagy bukásra ítélt 
politikusok szájából teledumálni a munkát keresők fejét, hogy milyen jó is lesz ez, hanem tenni kell, kedves Orbán-
Matolcsy ikerpár. 

Ha tettek volna a munkahelyekért, ma nem megvédeni kellene azokat! Ha valóban tettek volna legalább egy aprócska 
lépést az ígért egymillió új munkahely megteremtése felé, akkor nem kellene magyarázni a bizonyítványt. De nem tet-
tek. Most pedig százmilliókból megint magyarázkodnak. Ennyit tud a propagandakormány. 

Emlékeztetőül pedig egy idézet. Nyitrai Zsolt, 2008. október 26: “A Fidesz nem tartja helyesnek azt, hogy a legnagyobb 
válság idején közpénzből finanszírozott hirdetések jelenjenek meg.” 

Ha nem tartják helyesnek, itt az idő leállítani a kormánypropagandát és ebből a pénzből inkább ezer embernek teremt-
senek munkahelyet, vagy mondassák le a kormányt!”                                                                                               forrás:stop.hu 

         
 
            Magyarországot is bevonnák az új bankfelügyelet alá az osztrákok 
 

Osztrák banki szabályozó hatóságok azt szeretnék, ha az Európai Unió új, kelet-európai tag-
jai is csatlakoznának az egységes európai bankfelügyeleti rendszerhez, mert a régió pénz-
ügyi szektorát nyugat-európai bankok uralják – írja a Bloomberg. Az Európai Bizottság szer-
dán ismertetett javaslatai szerint a részvétel csak az eurózóna országai számára lenne köte-
lező, a többi EU-tag önkéntesen csatlakozhatna hozzá. Magyarország kormánya a héten 

fenntartásainak adott hangot a kérdésben. 

Az Európai Bizottság tevét, amely alapján közös európai felügyelet gyakorolna jogokat az 
eurózóna bankjai felett, az euró zónán kívüli országokra is ki kellene terjeszteni – mondta egy pénteki bécsi konferenci-
án Helmut Ettl, az osztrák pénzügyi felügyelet képviselője és Ewald Nowotny osztrák jegybankelnök. 

A szóban forgó országokban (amelyek közé Magyarország is tartozik) az olasz UniCredit bankcsoporthoz tartozó Bank 
Austria, az osztrák Erste Group és Raiffeisen Bank International, valamint az olasz Intesa Sanpaolo és a francia Societe 
Generale számít a legnagyobb külföldi szereplőnek. 

Michel Barnier, az EU pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztosa a héten úgy nyilatkozott, a bankunióra vonatkozó eu-
rópai javaslatokat úgy alkotta meg az Európai Bizottság, hogy az euró zónához nem tartozó államok is csatlakozhassa-
nak hozzá, amennyiben szeretnének. A már említett osztrák jegybankelnök szerint pedig az egyes országoknak érde-
kükben áll, hogy csatlakozzanak, szemben például Nagy-Britanniával, amely érthető okokból ellenzi is az egységes eu-
rópai bankfelügyeletet. 

Az osztrák bankok számára nyilvánvaló előnyökkel járna, ha az általuk finanszírozott és feltőkésített leánybankok minél 
nagyobb arányban tartoznának az egységes bankfelügyelet mellett idővel egységes betétbiztosítási rendszerrel és hely-
reállítási tervekkel is rendelkező bankunióhoz.                                                                                            forrás:napi gazdaság. hu 

 

 

http://www.fecsego.eu/2012/09/13/ezer-munkahely-ara-szallt-el-a-szelben-igy-vedenek-ok/
http://www.fecsego.eu/2012/09/17/magyarorszagot-is-bevonnak-az-uj-bankfelugyelet-ala-az-osztrakok/
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Feltételezett afgán rendőrök újabb NATO-katonákat öl-
tek meg 
 

Feltételezett afgán rendőrök megöltek négy NATO-katonát vasárnap reggel az 
ország déli részén – közölte az atlanti szövetség vezette nemzetközi biztonsági 
erők (ISAF) kabuli parancsnoksága. 

A nyilvánosságra hozott közlemény nem említette az áldozatok nemzetiségét. �A 
NATO egyelőre nem ismertette a támadás körülményeit sem, csupán arra utalt, hogy azt az afgán rendőrség feltétele-
zett tagjai hajtották végre. Egy támadóval végeztek az ISAF katonái.�Ez volt a második ilyen jellegű támadás alig fél 
napon belül.� 

A londoni védelmi minisztérium szombat este jelentette be, hogy egy rendőri egyenruhát viselő afgán fegyveres két brit 
NATO-katonát gyilkolt meg az afganisztáni Hilmend tartományban.�Hírügynökségi jelentések szerint idén eddig legke-
vesebb 51 NATO-katonát öltek meg az afgán rendőrségbe beépült személyek, egy pénteki támadást pedig amerikai 
katonai egyenruhába öltözött tálibok hajtottak végre. 

Erről az ISAF parancsnoksága szombaton számolt be. �A közlemény szerint amerikai uniformisban voltak azok az af-
ganisztáni tálib lázadók, akik az ország déli részén lévő Hilmend tartományban szombatra virradóan megtámadták a 
NATO vezette nemzetközi biztonsági erők (ISAF) Camp Bastion nevű támaszpontját. 

A támadásban két amerikai katona vesztette életét. A brit és amerikai katonákat elszállásoló bázist 15 lázadó támadta 
meg, valamennyien amerikai katonai egyenruhát viseltek. “Jól felszereltek, kiképzettek és felkészültek” voltak. A táma-
dás során megölték az amerikai hadsereg két katonáját és 6 Harrier típusú vadászgépet megsemmisítettek.�Az ISAF 
egy újabb közleménye szerint a bázison megsebesült nyolc katona és egy polgári személy, valamint az anyagi kár sok-
kal nagyobb, mint amit az első becslés alapján ismertettek. 

A támadók tönkretettek három üzemanyagtöltő állomást, és megrongált hat repülőgéphangárt is. Géppisztolyt és raké-
tagránátokat használtak, közülük több emberen robbanómellény volt, és a heves akció több mint négy órán át tartott. A 
bázist védő biztonsági személyzet a 15 közül 14 támadót megölt, egyet pedig őrizetbe vett.�Egy meg nem nevezett 
nyugati biztonsági forrás szerint az Afganisztán megszállása óta eltelt 11 évben ilyen súlyos anyagi kár nem érte a 
nemzetközi koalíciós erők egyik támaszpontját sem. 

A támaszponton állomásozik Harry herceg, a brit trónörökös kisebbik fia is, akinek nem esett bántódása. Korábbi érte-
sülések szerint a tálibok Harryt akarták megölni, de egy tálib szóvivő vasárnap közölte, hogy az akciót Nakoula 
Basseley Nakoula iszlámellenes filmje miatt bosszúból indították.                                                                        forrás:híradó. hu 

        Kínai óriáscégeket vizsgál az Egyesült Államok 
Washington/Sanghaj – Nemzetbiztonsági kockázatokat rejthet magában a Huawei és a ZTE 
kínai cégek további terjeszkedése az amerikai piacokon, ezek feltárásába kezd egy kong-
resszusi testület csütörtökön. A hírszerzési bizottság megvizsgálja, hogy a kínai vállalatok 
fokozott piaci szerepe jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot az Egyesült Államokban, és 
esetlegesen adhat-e teret bármilyen kémtevékenységnek. 
A Huawei és a ZTE is tagadja a vádakat, mondván, tevékenységük pusztán üzleti jellegű. A 
világ második legnagyobb telekommunikációs felszereléseket gyártó vállalata, a Huawei arra 

is emlékeztetett, hogy a világ 50 legnagyobb telefonvállalatából 45 az ő termékeit használja, szeptember elején pedig 
egy jelentésében kémkedést ellenző politikáját hangsúlyozta. A világ negyedik legnagyobb mobiltelefon-gyártója, a ZTE 
szóvivője úgy fogalmazott: tiszteletben tartja az amerikai döntéshozók kétségeit, a vizsgálatot pedig arra fogja használ-
ni, hogy tisztázza magát a vádak alól. A vizsgálat a cégek tulajdonosi struktúráján, belső adatain és pénzügyi támogatá-
sainak listáján túl a kínai kormányhoz és a kommunista párthoz való viszonyára is rákérdez. 
A kínai vezetéshez kötődő meghatározhatatlan kapcsolatuk és egyéb biztonsági félelmek komolyan akadályozzák a két 
cég terjeszkedését az amerikai mellett más piacokon is. A Huaweinek például emiatt nem engedélyezték a hatóságok 
tavaly a kaliforniai 3LeafSystems megvásárlását, áprilisiban pedig Ausztráliában zárták ki egy nagysebességű internet-
hálózat kiépítésére kiírt pályázatból. Az Európai Unió májusban azt jelentette be: vizsgálódni kíván a ZTE és Huawei 
kínai bankoktól kapott kölcsöneit illetően, fennáll a lehetősége ugyanis, hogy a két vállalat bújtatott állami támogatásban 
részesül. A Huawei az MTI-nek küldött nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy sosem veszélyeztette az Amerikai Egyesült 
Államok biztonságát. Emlékeztetett: a mostani meghallgatás nem egy újabb vizsgálat indulását jelenti, hanem a 2011 
novemberében kezdődött folytatása. 
A Huawei közleményében leszögezte: nyitott a kongresszus vizsgálóbizottsága irányában. Mint írták, a bizottság tagjai 
februárban ellátogattak Sencsenbe, a Huawei központjába, ahol egy napot töltöttek, továbbá a társaság az elmúlt 10 
hónapban minden dokumentumot, tényt és okiratot megosztott a bizottsággal, és továbbra is teljesíti a kéréseiket. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  forrás:amerikai népszava online. hu 

http://www.fecsego.eu/2012/09/16/feltetelezett-afgan-rendorok-ujabb-nato-katonakat-oltek-meg/
http://www.fecsego.eu/2012/09/16/feltetelezett-afgan-rendorok-ujabb-nato-katonakat-oltek-meg/
http://www.fecsego.eu/2012/09/16/kinai-oriascegeket-vizsgal-az-egyesult-allamok/
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  Auchan (alias CORA) , avagy a fogyasztóvédelem… 
 

A Cora vezetőinek hozzáállása, avagy a fogyasztóvédelmi panasz vizsgá-
latának története dióhéjban… 
A Canossa járás ehhez képest délibáb volt! Ott egy főpap, itt egy áruház-
vezető és holdudvara élt vissza a politikai- gazdasági erőfölényével. Egy 
lelki tortúra rémtörténete ismétlődött a XXI. sz- ban. Szerencsére nem me-
zítláb kellett végig gyalogolni télvíz idején a hatalmasságok ízléstelen já-

tékainak kijelölt területét. 

Vásároltam a fent nevezett áruházban egy fűnyírót! (kár volt!) 2011.április 22 –
én. Ezt bizonyítja a Jótállási jegy 
sorszáma 2011/024699. A műszaki termék egy 24 órán belül cserére szorult, 
mivel zárlatos volt! Mire kicserélték a rossz terméket, közben folyamatosan 

„gyaláztak” megjegyzéseket tettek s kioktattak! 

Később a fűnyírót visszavittem 2011.12 29-én, amit Doszkocs Brigitta Minőségügyi Főosztályvezető asszony 2012.01.13 –án 
olvasott el!? A felmerült problémákat panaszkönyvbe rögzítettem. (050786) 

Ők a hibás terméket Kalmár István egyéni vállalkozónak adták ki, mivel velük áll szerződésben!- aki megállapította: 

„hogy a gép garanciálisan nem javítható, mert a hiba helytelen használatból adódott” 

Kérdem én: Hogyan kell helyesen használni egy fűnyírót? A műszaki leírásban nem szerepel a használati utasítás!!!! 
A Kerék beillesztése felett három fúrt lyuk van, ami a magasságállításhoz szükséges. Az nincs leírva, hogy melyik lyukba he-
lyezzük a kerekeket! 

„a szakszerviz véleménye alapján is nem rendeltetésszerű használatból adódott a meghibásodás” 

Ezt miből állapította meg a „szakértő” ? Hol szakért s kinek a megbízásából? Milyen végzettsége van… ecetera, ecetéra… E 
levelet 2012.január 14 –én kaptam kézhez. Nem fogadtam el a „szakértő” véleményét. 

Doszkocs Brigitta ismételten írt egy levelet, aminek tartalma megegyezett az előző levelével! 
A felvetett problémára nem adott választ! 2012.02 06 

Ezekkel a levelekkel felkerestem a Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségét ahol részletesen ismertettem a CORA 
hozzáállását. Sajnos a „vizsgálat” nem volt kielégítő! Az egyik levél 2012.július 6, míg a másik 2012. július 30 

Fellebbeztem a határozat ellen s beszéltem az NFH- val. 

Közben készült egy jegyzőkönyv, – amiről Én nem tudtam – amelyben a CORA arra hivatkozott: – nem írtam alá: Ez 
nem semmi! E jeget a felügyelőséghez is eljutatta! Mikor tudomásomra került, a felügyelőségen keresztül, rögvest 
bementem s tisztáztam a rágalmakat. Szakújságíróként, állampolgárként is tudom, minden jegyzőkönyvet alá kell írni 
és majd ezt követően fellebbezni! Ezt szóvá is tettem,(CORA, Felügyelőség) s kértem mutassák meg a jegyzőköny-

vet!! 

Az óta is várom a jegyzőkönyvet! Az a kérdés, hogyan, miért lett lezárva, s mért nem szembesítettek a jegyzőkönyv 

kiállítójával s állításaival. 

A mai napig nem láttam a jegyzőkönyvet!!!!! 

Ezt követően Pál Balázs áruház-igazgató is küldött egy levelet 2012.04 28-ai keltezéssel. A levél tartalma megegyezik az elő-
ző levelek tartalmával. HMMM! 

Személyesen felkerestük – szerkesztő asszonnyal- az igazgatót a hivatalában. A mellette lévő Doszkocs Brigitta gúnyos mo-
solya miatt ki lett küldve az igazgató által!!! 

Az igazgató felajánlt saját pénzéből 3000Ft -ot a kerékcserékre. Ezt én természetesen visszautasítottam! – s közöltem vele, 
az „ügyet a Békéltető Testület elé viszem. 

 

http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=80782
http://www.fecsego.eu/2012/09/23/auchan-alias-cora-avagy-a-fogyasztovedelem/
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A Békéltető Testület meghallgatására a CORA nem jött el!!! Megalázta a fogyasztót, valamint a Testületet is! 

A Békéltető Testület ajánlása – CsM.BT 102/2012-  
„CORA Szeged –Magyar Hipermarket Kft. vállalkozás tegyen eleget garanciális kötelezettségének és a kifogásolt fű-
nyíró 4 db kerekét cserélje ki, valamint a vágófelületét élezze meg, illetve az elferdült tengelyt javítsa ki Oláh István 

László fogyasztó kérelmének megfelelően, jelen ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül” 

Indoklás 

Fogyasztó 2011.április 22. napján elektromos fűnyírót vásárolt a Vállalkozás szegedi üzletében. Néhány hónap hasz-
nálatot követően a fűnyíró kerekei elkoptak, a vágófelület elkopott, kicsorbult és tengelye elferdült fogyasztó2011-
fogyasztó2011.12.29 napján jelezte vállalkozásnak garanciális igényét, melyet Vállalkozás nem teljesített, ezért Fo-

gyasztó a Békéltető Testülethez fordult” 

Szeged, 2012. május 30. 

Konklúzió: hetente egy munkaórát használtam a fűnyírót. Áprilistól- Szeptemberig ez 24 munkaórát jelentett. 
Ettől a használattól nem lehetett volna lerongyolódni a fűnyírónak. 

A fogyasztóvédelmi panaszokat lelkiismeretesen kell- kötelező vizsgálni. Ez a Canossa járás legyen minden hivatal előtt példa, 
hogy ilyen vizsgálatok mellett az országban nem lehet biztonságban a fogyasztó! 
A fűnyíró motorja is kiadta a lelkét! 

Tisztelt olvasóim! 

Mondjátok meg, visszavigyem –e garanciális javításra a CORÁ- ba vagy az általa „szakértőnek” tartott beosztottjának a fűnyí-
rót? 

2012. szeptember 23                                                                       Oláh—István László 
                                                                     Tisza- Menti Regionális Kulturális Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke 
                                                                                                             E-mail:fogy.vedelem@invitel.hu 
                                                                                       

 
                                                    

 
                          EFOFA, avagy az árfolyamgát… 
 

Az EFOFA elnöke Dr. Patkós Róbert European Federation of Financial Advisors meghívta szerkesz-
tőségünket a sajtótájékoztatóra, ami nyilvános volt. 
Sajnos sokan nem éltek e lehetőséggel! Pedig ez az izgalmas, színes előadás ecsetelte a devizahite-
lesek helyzetét s a kilátástalan státusból való kitörési lehetőségeket. Lehet, hogy nem is érdekli az 
embereket a segítség…! 

Beszédének nélkülözhetetlen lényege az árfolyamgát volt. – ami megkönnyíti a hitelesek életét. Erről a statisztikai előrejelzé-
sek is pozitívan beszélnek. Pl ,. PSZÁF statisztikáira emlékeztette a hallgatóságot, fontosnak tartotta az árfolyamgát beindulá-
sát, ami öt hónapja emelkedett ki a felszín alul. Érdekességként: – 43.186-an kötöttek gyűjtőszámla hitel-szerződést, akik jel-
záloghitellel rendelkeznek. 35.877 kezdték meg a gyakorlatban is a felajánlott lehetőségeket! 

A Bankszövetség álláspontja alapján 70 ezer fölé nőtt a szerződők száma, s a hitelállomány elérte 650 milliárd forintot. Ha va-
laki az árfolyamgát mellett dönt, akkor maximum öt évig, de legfeljebb 2017 júniusáig lehet a endszerben. – emelte ki az 
EFOFA elnöke. – majd így folytatta – az alacsonyabb törlesztő részletek miatt megspórolt pénzt érdemes félretenni, hogy a 
gyújtószámlán szereplő tartozás kiegyenlítésére több forrásunk legyen. 
 
Ezek után beszélt a legfontosabb tipp árfolyamrögzítésről, valamint kicsomagolta az árfolyamgát lehetőségének csillogását, s 
mélyebb vizekre evezett s egyértelművé tette mindenki számára e nagyszerű lehetőséget. 

2012.szeptember 22                                                                                                                                               -oil- 

 

http://www.fecsego.eu/2012/09/22/efofa-avagy-az-arfolyamgat/


 

 

Az MSZP elnöke szerint Orbán Viktor kormányfő “morálisan meg-
semmisült” 

...azzal, hogy beismerte: ő döntött – a várható következmények ismeretében – 
az azeri baltás gyilkos kiadatásáról. 
Mesterházy Attila keddi sajtótájékoztatóján lemondásra szólította fel a szerinte 

a tisztségére alkalmatlanná vált miniszterelnököt. 

Azt mondta: Orbán Viktor nyilatkozatából egyértelműen kiderült, tudta, hogy Azer-
bajdzsán szabadon fogja engedni Ramil Safarovot, erre Martonyi János külügy- és 

Navracsics Tibor igazságügy-miniszter is figyelmeztette, mégis személyesen döntött arról, hogy a baltás gyil-
kost átadják hazájának. Ezért a miniszterelnök az egyszemélyi felelőse ennek a botránynak – jelentette ki 
Mesterházy Attila, aki szerint a kormányfő “ész nélkül” hozta meg a döntését. 
A szocialista párt elnöke hozzátette: ha Orbán Viktor nem mond le, akkor – mivel láthatóan kormányának tag-
jai sem tudják már befolyásolni – a parlamenti többséggel rendelkező Fidesz-frakciónak kell “megfékeznie”, 
megakadályozni, hogy az országnak további károkat okozó döntéseket hozzon. Ezt úgy indokolta, hogy a 
kormányfő cselekedetei “nem kiszámíthatóak és sajnos most már nem is beszámíthatóak”. 

Mesterházy Attila hangsúlyozta: az is világossá vált, hogy Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtit-
kár hazudott, amikor ugyancsak kedden – az origo.hu írására reagálva – újságíróknak azt állította, hogy 
Ramil Safarov kiadatásáról “semmilyen utasítást nem adott” a kormányfő. 
Orbán Viktor kedden újságíróknak azt mondta: az azeri baltás gyilkos kiadatásáról kormányzati szinten hatá-
roztak. Minden érintett tárca elmondta a véleményét, majd megszületett a döntés, amelyet “természetesen – 
mint mindig – a miniszterelnök mond ki”, most is így történt – részletezte. 

Közölte azt is, a Külügyminisztérium pontosan jelezte előre, hogy milyen típusú következményei lesznek 
egyik vagy másik döntésnek. “Semmi nem történt a döntésünk után, amivel ne számoltunk volna előtte” – 
mondta a kormányfő. 
A parlament nemzetbiztonsági bizottsága kedden a fideszes Kocsis Máté javaslatára levette napirendjéről az 
azeri férfi kiadatási eljárásáról szóló tájékoztatót. 

Mesterházy Attila ezzel kapcsolatban közölte: fenntartják véleményüket, hogy nemzetbiztonsági kockázat-
elemzésre van szükség a történtek miatt. 
Magyarország augusztus 31-én adta át Azerbajdzsánnak az örmény katonatársa 2004-es budapesti meggyil-
kolásáért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Ramil Sahib Safarov azeri katonatisztet, akit hazájában el-
nöki kegyelemmel azonnal szabadlábra helyeztek. Szerzs Szargszján örmény elnök aznap bejelentette, or-
szága felfüggeszti a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal. Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parla-
menti államtitkára szeptember 2-án hivatalába kérette Azerbajdzsán budapesti nagykövetét, akit diplomáciai 
jegyzékben arról tájékoztatott, hogy Magyarország elfogadhatatlannak tartja Azerbajdzsán lépését.        forrás:ma. hu 

   Az Országos Roma Önkormányzat üdvözölte a roma gárda elle-
ni fellépést 
Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) üdvözli a Belügyminisztériumnak és a nyomozóhatósá-
goknak a roma gárda szerveződésével kapcsolatos gyors és hatékony intézkedését – közölte a 
szervezet pénteken az MTI- vel. 
A közlemény szerint az ORÖ az “új roma politika” jegyében elítél minden szélsőséget és félkatonai 
szerveződést, ami a békés társadalmi együttélést megzavarhatja, s bármely magyar állampolgár-
ban félelmet kelthet. 

“Meggyőződésünk, hogy a roma-magyar nyugodt együttélést nem az ilyen szerveződések, hanem a programalapú poli-
tizálás viheti csak előre” – fűzték hozzá. 
Az ORÖ továbbra is osztja a kormány azon álláspontját, amely elítéli az egyenruhás bűnözést és a gárdaszerveződése-
ket, bármilyen szélsőség tűzze ezt zászlajára – áll a közleményben. 
A rendőrség gyanúsítottként hallgatott ki és őrizetbe is vett egyet azon hat ember közül, akiket a pécsi roma önvédelmi 
szerveződéssel összefüggésben fogtak el csütörtökön. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség 
internetes oldalán közölte, hogy a magát Daflics ezredesnek nevező 45 éves B. Ferencet közbiztonság, közrend fenn-
tartására irányuló tevékenység jogellenes szervezésének vétségével gyanúsították meg és kihallgatását követően őri-
zetbe vették. Azokat, akiket az ő társaságában, rendőrségi akció keretében csütörtökön fogtak el és állítottak elő, tanú-
ként hallgatták meg, majd szabadon bocsátották. 
Pécsi hírportálok szerdán arról számoltak be, hogy Pécsi Romák Egyesülete néven cigány önvédelmi szervezet alakult 
a közelmúltban a városban, és a “roma gárdába” országszerte toboroznak tagokat.                                                forrás:atv. hu 

http://www2.smartadserver.com/call/pubjumpi/11627/85304/2261/S/%5btimestamp%5d/?
http://www.fecsego.eu/2012/09/07/az-orszagos-roma-onkormanyzat-udvozolte-a-roma-garda-elleni-fellepest/
http://www.fecsego.eu/2012/09/07/az-orszagos-roma-onkormanyzat-udvozolte-a-roma-garda-elleni-fellepest/
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             ÖRMÉNYEKORSZÁG „INTER DUOS LITIGANTES TERTIUS GAUDET” 
 

 

Ki hinni, hogy e terület termékeny hegyvidék a Kaszpi és a Fekete tenger között. Hegyei 8OO – 516Om közötti ma-
gasságokban versenyszerűen emelkednek az ég felé. (ARARAT, ARASZ) A természet kreálta forrás vidéke a KURA, 
EUFRATESZ és a TIGRIS közé szorult. A Nagy tavainkkal büszkélkedhetünk, amit ISTENI adománynak tartottak 
őseink. REZÁJE, VAN, GOKCSA TÓ szépsége, megfoghatatlansága, vonzza, rabul ejti az érkező turistákat, látoga-

tókat. 

Az örmények híresek a vendégszeretetükről! Az ételeink íz harmóniája, színe, megindítja a boldogsághormonok menetelé-
sét. Gyümölcseink, pl., az alma a szabad szedéses élvezet idézik elő benned, s amíg kóstolgatod az ősi étkeket, a vendég-
látók arca önfeledten csillog. Az ország É- része 3O948 négyzetkilométer. A lakosság száma 11O92OO fő. Összetétele: – 
keresztény örmények, mohamedánok, törökök, oroszokból áll. Megélhetésüket földművelésből, állattenyésztésből, gyü-
mölcskertészetből fedezik. Az örmény nép Istenfélő kereskedő nép!! Nem is olyan régen még a Szú gyapottermelő vidéke 
volt! Az utóbbi években nagyarányú öntözőberendezéseket létesítettek, ami megkönnyítette az ott élő örmény emberek 
életét. Ez a technikai fejlődés emelte a termékek színvonalát, minőségét, eladhatóságát, s talán exportját is. 

Fővárosa: ERIVANY (1115OO fő) Nyugati részét törökök, kurdok lakják. Keleti részén (régen perzsa tartomány volt) 
(Azerbajzsán) a lakosság összetétele kurdokból, perzsákból áll. Kikötője TRABZON, ami kereskedelmi, szállítási, közleke-
dési lehetőséget garantál az örménynép számára. 
A kikötő nyitott kapu a világra, a környező országokra! Technikai fejlődése, befolyást hozott a gazdasági – kereskedelmi 
forgalmának. 

Története: 
- a teljesség igénye nélkül. kr – e 65O Indogermán törzsek vándoroltak be s összeolvadtak az őslakosokkal. KR -e 55O 
perzsa fennhatóság. Nagy Sándor halála után önállóvá vált az örménynép. KR- u 189 az ország kettészakadt, nagy és kis-
örmény országra. 
Nagy Örményország Római tartomány lett. Lakossági összetétele akkor, mongol, perzsa. Következett a Török uralom! 
(XVI. sz.) 1828 orosz uralom. Kis Örményország KR u 17 római tartomány, aztán Bizánci iga következett. 1O8O – ban füg-
getlen állammá vált!! 15O8 perzsa „felügyelet”! 1917 Kis és Nagy Örményország TRANSZ KAUKÁZUSI államszövetség 
tagjává vált. 1928 autonóm Szú köztársaság. 1936 tagállam, majd ismét szabad állam. 

Vallás: 
- Világosító szent Gergely munkájának köszönhetően 3O5 – ben megalapítja vallásunkat. Az örmények nem ismerik el a 
katolikus dogmákat, valamint a pápa főhatóságát. Az egyház feje – ECSMIADZINBAN székelő KATOLIKASZ. 

Nyelv:  
–  kr -e második évezred elején az indogermán egységes nyelvéből fejlődött ki. (nyelvjárásként) Az indogermánnyelv két fő 
ággal rendelkezik. 
1, Kentum: – görög, itáliai, kelta, – germán, hettita, 
2,Szatem: – indiai, írániai, – örmény, alkán. Az indoeurópaiak – árják- indiai, görög, itáliai – germán, szláv néppé alakultak 
a vándorlások folyamán. 
Ezzel tették színessé, változatossá a világot. Benépesítették Európa és nyugat Ázsia legnagyobb területeit! Jelen vannak 
Kis – Ázsiában, s főleg ERDÉLYBEN!! Őshazájuk valószínűleg Ázsia. Műveltségük a mai napig az emberiség élén áll! Ha-
zájuktól távol élő, pl., Erdélyi magyarországi örmények már átvették az új hazájuk szokásait. Sajnálatos tény, hogy a leszár-
mazottak nem beszélik az ősi nyelvet. Viszont, ápolják az őseik emlékeit, szívükben hordozzák az anyaország szeretetét, 
kultúráját, társadalmi szokásaikat. Rendezvényeinken sugárzik a magatartás – viselkedés kultúránkban csörgedező Erdélyi 

örmények stílus jegyei.                                                                                                                                                  -oil- 

http://www.fecsego.eu/2012/09/12/ormenyekorszag-inter-duos-litigantes-tertius-gaudet/
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                                          Szobori búcsú… 

Közel ezer ember jött el az Ópusztaszeri Emlékparkba, hogy meghallgassa Dr. Kiss –Rigó 
László püspök Úr szent miséjét. Nemcsak a középkorosztály képviseltette magát a liturgián, 
hanem több száz fiatal iskoláskorú gyerekek is áhítattal hallgatták a csendes érdekfeszítő 
„történelem órát”. 
A bevonulás sem egyszerű „dolog” volt. A bejárat előtt 16 lovas kocsi várta a vendégeket. Fel lehe-
tett ülni a bakra, a fricskára, vagy a hintóba… a bejárónál népi táncosok szórakoztatták a nagyérde-
műt. 
A folklór ütemes vérpezsdítő zenéje megmozdította az emberek lábát s szívét. A boldogsághormo-

nok menetelése a lovak patáinak dübörgésével vetekedett. Az iskolás gyerekek hangosan énekelték dudaszó mellett a magyar 
népdalokat! 

A püspök Úr szokásához méltóan, szerényen, csendben, ám mégis érdekfeszítően celebrálta a misét. Volt olyan, kinek a sze-
mében könnycseppek jelentek meg. Megérintette a lelkemet;- mondta szipogva Kovács Gáborné. Majd példákkal illusztrálta 
Szűz Mária szerénységét. Később kiemelte a szentek magatartását. – „Nem voltak nehézségeik a földön, de ennek az ellenke-
zője is igaz”. 

A misét követően adták át az elismeréseket. 

A tavalyi évben Csete György építész és Dr. Papp Lajos szívsebész professzor kapta a Szer Üzenete Díjat az Ópusztaszeri 
Emlékpark 115 éves hagyománnyal bíró ünnepén, a Szobori búcsún. A középkori monostor romjai között tartott ünnepi szent-
misén a díjat idén is két olyan kiválóság kapja, akik a hazaszeretet, hűség példaképei és életükkel hirdetik a magyarság ösz-
szetartozását. 
Az egész napos ünnepi program szegmensei minden látogató kíváncsiságát kielégítette. 
 
Nemeskürty tanár úr betegsége miatt távollétében, otthonában veszi át a díjat, Levente Péternek az Emlékpark igazgatója, 
Kertész Péter adta át a laudációk után. Péter bátyó, aki feleségével, Döbrentey Ildikóval vett részt az ünnepi szentmisén, meg-
hatottan köszönte meg az elismerést az Úristennek és a jelenlévőknek. 

Az egész napos ünnepi program szegmensei minden látogató kíváncsiságát kielégítette. 

Programok: 
10.30 Lovas kocsik, fogatok, kordék zenés felvonulása, vendégeinket a mise helyszínére, a monostorhoz fuvarozzák. Szállja-
nak fel a főbejáratnál! A megjelent fogatosok látogatóink szolgálatára állnak, kocsiztatnak a nap folyamán! 
11.00 Ünnepi püspöki szentmise a monostornál Celebrálja: Dr. Kiss- Rigó László megyéspüspök 
Közben: Szer Üzenete díjátadás 
12.00-17.00 Népi Játékok Fesztiválja – 32 nagy méretű népi és történelmi fajáték, játékos vetélkedők ajándékért! 
13.35 Kátai Zoltán énekmondó koncertje (Históriás énekek; koboz, lant, fidula). Vendég fellépők: Fábri-Ivánovics Tünde nép-
dalénekes és Fábri Géza (koboz, ének) 
14.30 Fogatok, lovas kocsik zenés felvonulása a tópartról a skanzenen át 
15.30 Magyar kutyafajták terelési bemutatója 

Egész nap: 
Kézműves vásár, népzene, néptánc, meleg ételek 

Élő skanzen: csikósbemutató több alkalommal, lovas kocsikázás, lakodalmas kalács sütése kemencében, Volt egyszer egy 
oskola… korabeli tanóra a Tanyai iskolában 

Nomád játszótér, nomád kézműves tevékenységek gyerekeknek: nemezelés, gyékényfonás, rézdomborítás, rovás 

2012.szeptember 08                                                                                                                                -oil- 
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                                 Nemzetközi halfesztivál Szegeden… 
A fesztivál díszvendége Dr. Hende Csaba Honvédelmi Miniszter úr volt. 
A Fecsegő magazin Miniszter úr csapatával járta körül a fesztivál területét. Szeged polgárai felismer-
ték a Minisztert s nagyszeretettel fogadták, aki leállt beszélgetni… a néppel. Jól láthatóvá vált, szere-
tik Hende Csabát. 
A szegedi parton lévő versenyzőket látogatták meg először B. Nagy Lászlóval, a Szegedi Kormányhivatal 
kormánymegbízottjával. Közvetlen beszélgetés alakult ki a halfőzőkkel. A versenyzők kóstolásra invitálták a 

két politikust, akik elismerően nyilatkoztak a szegedi hallé csípős, erotikus s egyedi ízesítésű csodájáról. 

Hende Miniszter urat kérdeztem Városunk nemzetközi kulturális programjának zászlóshajójáról. 

- Mikor volt utoljára Szegeden? 

- 1969- ben! Emlékszem, akkor szálltak le először a Holdra. Szüleimmel látogattuk meg az alföld legszebb városát. Mély nyo-
mokat hagytak bennem a kialakult emlékképek. Az ország egyik legszebb, s legjobban kiépített városa… Szeged. A Fogadal-
mi Templom Európa egyik nevezetessége. 

- Mi a véleménye az Önt elárasztó szeretettről? 

- Nem is gondoltam volna, hogy ennyien szeretnek. – mosolyodott el vidáman. Ez nemcsak a személyemnek szól. A polgárok 
tudják, érzik, mikor kell szeretni egy embert. 

-Gondolta volna, hogy ennyi baráttal találkozik Kossuth Lajos városában? 

-Ez jó kérdés! Jól esik ez a szeretet, az ismertség, engem is meglepett! Nem gondoltam, hogy az Ön városában ennyien is-
mernek. 

Mikrofon elé kaptam B. Nagy László kormánymegbízottat is. 

-Kormánymegbízott úr! Ez az ünnep mit mond Önnek? 

- A kultúra városunk egyik nevezetessége! Az ünnepek, az egymás iránti rokonszenvet sodorják ki a polgárokból. Itt látszik az 
összetartozás. Az ünnepélyek pártsemlegesek! Szeged mindig vendégszerető polisz volt. A hallé egyedi csípős íze több tíz 
ezer embert csábít a rendezvényre! A Szegedi Ifjúsági Napok egy kiváló előestének számít, hisz a fiatalok a platánfa árnyéká-
ban szövögetik az álmaikat, s mutatják meg a világnak a tehetségüket… de mint láthatja… a korosztályok színes kavalkádja 
emeli az atmoszféra varázsát. 

Később hajóra szálltunk s meglátogattuk az újszegedi partfürdőt, ahol több ezer ember várta csapatunkat. 

A Kormányhivatal főigazgatója Dr. Polner Eőrs egy ebédre invitálta a vendégeket. A menü: bográcsban főt hallé, bog-

rácsban sült keszeg volt. 

A Miniszter sorba látogatta a hallé főzőket s mindenkivel beszélgetett. Volt olyan hely ahol zenével fogadták, s közös énekkel 
tisztelegtek az ünnep előtt. 
B. Nagy Lászlónét kérdeztem a mindennapokról, a családról. 
Nagyon hiányolja a család a nagypapát, hisz az – első – unokánk minden nap kérdezi, hol van a tata. Most is mikor meglátta, 
tárt karokkal szaladt a nagytatájához. A szemében a boldogság könnyei jelentek meg. Elérzékenyült… a mama. Tudja egy 
hete már nem ebédelt együtt a család. Nagyon készülünk a közös ebédre. A beszélgetés alatt derült ki, hogy mindketten a 

Juventus rádióban dolgoztunk.           –oil- 

http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=22256
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                            Egy homok sziget rejtélye 

 

A Brit felfedező, James Cook kapitány 1770- ben Ausztrália keleti partja mentén 
hajózott felfelé. A mai Brisbane - től kicsit több mint 150 km-re északra egy hatal-
mas homokos partú sziget mellett hajózott el, mely mostanában 300 ezer látogatót 
vonz évente! Ám Cook nem igazán foglalkozott vele. Sőt, másokkal együtt úgy 
gondolta,- ez csak egy félsziget, nem is igazi sziget. Néhány évvel később Matthew 
Flinders felfedező, partra szállt a szigeten. Ettől a félszigettől semmi sem kopá-
rabb a világon. – írta. Ha Cook s Flibnders vállalták volna, hogy megnézik, mi rejlik 

több kilométerre távolabb az aranyló partok és a dűnék mögött, teljesen más lett volna a véleményük. Valódi esőerdő-

ket, kristálytiszta, édesvizű tavakat, gyönyörű színű homoksziklákat, valamint több állatfajt láthattak volna.  

A világ legnagyobb homokszigetének, a Fraser szigetnek a jelentőségét mutatja, hogy 1992- ben felkerült a Világörökség listá-
jára.  

A hegyekben született. 

A Fraser sziget 120km hosszú, mint egy 25 km széles, és 160ezer hektáros területen fekszik. A tömör homokdombok majd-
nem 240 méterrel a tengerszint fölé emelkednek, ezért a legmagasabb homoksziget a világon. Vajon milyen erők alakították ki 
ezt a figyelemre méltó földtömeget?  

A bizonyítékok alapján arra következtetünk, hogy a szigetet alkotó mérhetetlen mennyiségű homok Nagy - vízválasztó - hegy-
ségből származik, ami Ausztrália keleti partján végigvonul. Az évszázadok során a heves esőzések a sziklákból darabokat 
mostak le, s belesodorták őket a folyókba, a tengerbe. Az óceáni áramlatok finom homokká csiszolták a szikladarabokat, s 
fokozatosan észak felé sodorták őket a tengerfenéken. Az óceán fenekéről kinyúló hegyfokok s sziklás kiemelkedések útját 
állták a homokszemeknek, melyek így felhalmozódtak, s megszületett a Fraser sziget.  

A Csendes –óceán az óta is folyamatosan friss homokkal látja el a sziget partjait. Ott a szél befelé fújja a homokot, s ez által 
dűnék alakulnak ki,. amik évente egy méternyit kúsznak előrébb, mindent beborítva, ami az útjukba kerül.  

Édesvizű tavak s különleges erdők 

Bármilyen meglepő, szerte a szigeten 40 édesvizű tava találunk a homokdűnék mélyedéseiben. De minek köszönhető, hogy 
nem szivárog el belőle a víz? Egy szerves anyagokból álló rétegnek, vagyis a humusznak, mely bomlásnak indult a levelekből, 
fakéregből s gallyakból. 

A szigeten vannak olyan tavak is, melyek akkor képződnek, amikor a homokgödrök a rétegvíz szintje alá süllyednek. Az édes-
víz beszivárog a gödrökbe, s mivel a homok szűrőként viselkedi, a tó vize kristálytiszta lesz. Ezek a tavak tulajdon képen a 
rétegvízre nyíló ablakok.  

A tavakat az évente lehulló 1500 milliméternyi eső táplálja. Abból a vízből, ami nem a tavakban köt ki, nem is a homokképződ-
mények isszák fel, patakokká alakulnak, s a tengerbe ömlenek. Az egyik ilyen folyó a becslések szerint óránként sokkal több, 
mint 5 millió liter vízzel táplálja a Csendes .- óceánt.  

A sok víznek köszönhetően a Fraser sziget mindenhol üde zöld. Rendes körülmények között tápanyagban szegény, homokos 
talajon nem alakulnak ki esőerdők. A Fraser sziget mégis azon kevés helyek közé tartozik a földön, ahol az esőerdők ezen a 
talajon burjánzanak. Sőt, volt idő, mikor az erdő olyan sűrűvé vált, hogy egy évszázadon át a favágók fejszecsapásaitól vissz-
hangzott. Különösen a kaurifenyő és kétfajta eukaliptuszfa vonzotta az erdészeket. Egyikük 1929 - ben ezt mondta: - akik erre 
járnak, láthatják, az óriási szálfák fal gyanánt állnak; és a 45 méteres magasságot is elérhetik. E hatalmas erdei királynők két - 
három méter átmérőjűek.”  

Néhány fát, mint pl., a terpentinfát Szuezi csatorna oldalfalainak építésénél is felhasználták. Ma azonban a Fraser sziget fái 
nyugalomban öregedhetnek meg!  

Tragikus múltú paradicsom  

A sziget neve egy tragédiához fűződik. 1836-ban James Fraser kapitány a feleségével, Elizával hajótörést szenvedett, a 
Stirling Castle nevű kétárbocos vitorlással. Életben maradtak, s a szigeten vetődtek partra. Valószínű, egy bennszülött törzs 
végzett a kapitánnyal, ám Elizát később megmentették! A tragédia emlékére a Nagy homokszigetet elnevezték Fraser sziget-
nek.  

A bennszülötteket szintén tragédia érte! Egykor közel 2000 őslakos élt a szigeten, akik jó felépítésű, erős emberek hírében 
álltak. Lakóhelyüket K’garinak, vagyis paradicsomnak nevezték, mivel a sziget születéséről szóló legendájuk szerint a leggyö-
nyörűbb hely a Glóbuszon.  

Az európai betegségek sajnos megtizedelték a szigeten élőket, ráadásul a XX század kezdetére a megmaradtak többségét 
áttelepítették a kontinensre.                                                                                                       folytatás a következő oldalon 
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      Akciós hirdetés 2012 Decemberig  

            26%- s kedvezmény   

1/1 oldal színesben: 500ezer Ft       új ár: 360eFt 

1/2 oldal színesben:  250 ezer Ft     új ár: 180eFt 

1/4 oldal színesben:  130 ezer Ft     új ár:    90eFt 

1/8 oldal színesben:     70 ezer Ft    új ár:     45eFT 

1/16 oldal színesben:   35 Ft            új ár:     23eFt 

Biztos menedék. 

Napjainkban a sziget valóságos paradicsoma a vadvilágnak. A legismertebb lakói közé tartoznak a dingók, vagyis az Auszt-
ráliai vadkutyák. A Fraser szigeten élő dingók nem érintkeznek a kontinensen élő házi kutyákkal, így őket tartják a legfajtisz-
tábbnak Kelet-Ausztráliában. Ezért óvatosan és megfelelő távolságot tartva kell velük bánni.  

A szigeten több mint 300 féle madárfajt figyeltek meg. A brahmin kányák és a fehér hasú rétisasok a tengerpart környékén 
köröznek, míg a tükrös halciónok a tavaknál repdesnek. A szigetre látogató vándormadarak, közé tartozik a mongol lile, aki 
Szibériában él, azonban a tél elől délre repül. Útcélja elérése előtt egy kicsit megpihen a Fraser szigeten. Időszakonként 30 
ezer vagy ennél is több holló nagyságú, mézevő denevér jelenik meg. Ők az eukaliptuszfa nektárjára éhesek.  

A Fraser szigetet körülvevő vízben szintén nyüzsög az élet. Pl. a hosszúszárnyú bálnák a jeges déli sarkvidékről a Nagy ko-
rallzátony felé tartanak, ott párzanak és szülik meg a kicsinyeiket. A visszafelé vezető úton a bálnák látványos bemutatóval 
kedveskednek: hatalmas testükkel a levegőbe rugaszkodnak, majd óriási csobbanással visszaesnek, ez több kilométeres 
távolságból is látható.  

Ez a lenyűgöző sziget igazán megérdemel egy ilyen fenséges köszöntést.                                                    -oil- 



 

 

       Hirdetési áraink: 1/1 oldal 500e.Ft,   1/2: 250.E.Ft,   1/4: 125.e.Ft,   1/8: 70.e.Ft,   1/16: 35.e. Ft 
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Európai egészség 
s biztonság 

 

Több mint 16000 férfi s 
nő dolgozik a Watcht 
Tower Bible and Tract 
Society főhivatalában s 
109 fiók hivatalában. 
Ezek közül az önkénte-
sek közül van, aki a 
nyomdában, illetve mű-

helyekben dolgozik, vagy a gépek karbantartása a 
munkája pont. De bármi legyen is a megbízatásuk, 
kötelesek azt jó munkamódszerekkel elvégezni, me-
lyekkel megóvják életüket s egészségüket.  

A nagy - Britannia fiók hivatal a Londonban levő Mill 
hill-i nyomdájában dolgozóknak magas irányadó mér-
tékeket szabott. Ez 1998- ban nyilvános elismerésre 
talált az 1997-es Európai Biztonsági s Egészségügyi 
hetet követően. Egy kristályserleget adtak át a társu-
latnak, mint az Európai Biztonság és Egészségügyi 
hét 97-es díjnyertesének. Miért kapta ezt a tekintélyes 
díjat? 

Watch Tower Society 1994- ben az Egészség s Biz-

tonság nevű végrehajtó szervnek (HSE) bemutatott 
egy részletes elemzést, hogy miként lehet csökkenteni 
a munkavégzés közben történő hátsérüléseket. Ennek 
a kampánynak a végén a társulat kapott a HSE- től 
egy oklevelet a támogató munkájáért. 1996- ban a tár-
sulatot megkérték, hogy állítson össze egy rövid tájé-
koztatót az egészség s a biztonság megóvásának te-
vékenységéről. Később egy másik oklevelet is átnyúj-
tottak Watchtower Bible end Tract Societi- nak annak 
elismeréséül, hogy értékes munkát végeznek az 
egészség s a biztonság megóvása területén.  

A következő évben 1997- ben HSE felkérte a Watch 

Tower Societyt, hogy vegyen részt az európai egész-
ség és biztonság megóvásáért szervezet kampányá-
ban. A társulat a megfelelő időben elkészített egyrész-
letes, fényképekkel ellátott tanulmányt, melyben meg-
mutatta, hogy még 250 fontot (100. 000Ft) sem elérő 
ráfordítással a fűrészpor mennyiségét 90%-al lehet 
csökkenteni, a faforgácsot pedig teljesen száműzni 
lehet az asztalos műhelyből, hogy csatlakoztatjuk az 
egyes munkagépeket a fő por elszívó rendszerhez.  

Ennek eredményeképpen a társulat aközött a 30 

díjnyertes között volt, akiket meghívtak, hogy találkoz-
zanak az Európai Bizottsággal s a brit kormánnyal, 
illetve Egészségügyi és Biztonsági Bizottság elnöké-
vel. A feliratos serleg átadásakor ezt mondta: Nagy-
szerű munkát végzett Watch Tower Society.                -  

                                                                                                        oil- 

Tömegek 
szórakoztatá-
sa az első 
században. 

Rengeteg sérült 
sok-sok halott, 
köztük gyermekek 
is. Így végződött 
Dél-Itáliában egy 
összetűzés, mely-
ben két szomszé-
dos város szurko-

lói rontottak egymásnak. A tragédia miatt a hatóságok 
tíz évre be zárat ták az amfiteátrumot.  
 
Ehhez hasonló incidensekről gyakran olvashatunk a mai 
újságokban. Ám ez a bizonyos eset közel 2000 évvel ez-
előtt történt, Néró császár uralma idején. Tacitus római 
történetíró számolt be erről az összetűzésről, amely a 
pompeji amfiteátrumban történt.  
 
Egy gladiátorviadal során a pompejiek összecsaptak a 
szomszédos város, Nuceria szurkolóival. Az első század-
ban a szórakozás tömegeket vonzott. A római birodalom 
fontosabb városaiban volt színház, amfiteátrum, vagy cir-
kusz, e városokban mind három. 
 

A római világatlasza című könyv azt írja, hogy a játékok 

között előfordultak szörnyen veszélyesek és izgalmasak, 
sőt szervezett vérfürdő is. A kocsi hajtók különböző szí-
nekbe öltöztek, s mindenegyes csapat egy bizonyos cso-
portot képviselt: vagy politikait, vagy társadalmit. Amikor 
feltűnt a kedvenc csapatuk, a szurkolók őrjöngésbe törtek 
ki. A hajtók annyira népszerűek lettek, hogy az emberek 
otthon kirakták a képeiket; ezek a kocsisok hatalmas ösz-
szegeket kerestek.  
 
A városok rendeztek véres gladiátor viadalokat, valamint 
vadállatok és emberek között zajló küzdelmeket is, ahol 
az emberek időnként teljesen fegyvertelenek voltak.  
 

Will Durrant történész szerint a köztörvényes elítélteket 

- olykor bőrbe öltöztetve, hogy hasonlítsanak az állatok-
hoz- vadállatok elé dobták, melyeket különösen vérszom-
jassá tettek az alkalomra; ilyenkor az elképzelhető leg-
szörnyűbb haláltusát vívták az áldozatok.  
Aki örömüket lelték ebben az Istennek nem tetsző szóra-
kozásba, valóban elmebeli leg sötétségben voltak s min-
den erkölcsi érzéket elveszítettek.  

A második században Tertullianus ezt írta: kereszté-

nyekként nincs szívunk nincs szemünk, és nincs fülünk 
cirkuszaitok örültségeire, színházaitok ocsmányságaira és 
arénáitok kegyetlenségeire. Napjainkban az igaz keresz-
tények szintén ügyelnek rá, nehogy bármilyen formában 
beférkőzzön az életükbe az erőszakos szórakozás, le-
gyen szó akár olvasnivalókról, televízió műsorokról, vagy 
számítógépes játékokról.                                                                                  

                                                                                 -oil- 

                            - 



 

 

                                       FECSEGŐ Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin                          15   

Ez, a TE helyed… mi érted s mellet-

ted vagyunk !      
 

        
        

       R
EKLÁ

M 

A Tisza- Menti Regionális Kulturális Fo-

gyasztóvédelmi Egyesület szeretettel várja a 

most alakuló nyugdíjas tagozatába az aktív 

nyugdíjasokat, társadalmi szervezeteket, egyesü-

leteket, általános, középiskolás s egyetemistákat, 

akik szeretnének részt venni fogyasztóvédelmi 

“ellenőrzéseken”, és javaslataikkal segítenék a 

becsapott vásárlókat!  

 Jelentkezni: Oláh-István László elnök úrnál 0036706034360, vagy  

 E-mail: fogy.vedelem@invitel.hu, sajto@fecsego.eu  

Iroda: 6768 Baks Váradi utca 16,  T: 0662/269-376.   

Email: fogy.vedelem@invitel.hu 
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Ez, a TE helyed… mi érted s 

melletted vagyunk !   
    

     
     

  REKLÁM 


