F

ő
g
e
s
ec

Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin Alapítva: 2002

www.fecsego.eu

RÖVIDHÍR - Lemondott a Magyar Állami Operaház megbízott főigazgatója
Budapest, 2011. augusztus 8., hétfő (MTI) - Lemondott tisztségéről Mozsár István, a
Magyar Állami Operaház megbízott főigazgatója, aki helyett Réthelyi Miklós nemzeti
erőforrás miniszter Kovács Jánost, az operaház első karmesterét bízta meg a dalszínház vezetésével.
A minisztérium tájékoztatása szerint Réthelyi Miklós hétfőn fogadta el Mozsár István
lemondását, egyidejűleg az operaház vezetésére felkérte Kovács Jánost, akinek
megbízatása visszavonásig érvényes.
GYORSHÍR - Férfi kosárlabda Eb-pótselejtező - Portugália-Magyarország 71-66, vége
Coimbra, 2011. augusztus 9., kedd (MTI) - A magyar férfi kosárlabdaválogatott öt ponttal kikapott Portugáliában az Európa-bajnoki pótselejtezősorozat keddi nyitányán.

Gazdaság - fogyasztóvédelem-ellenőrzés
Több mint egy tonna ismeretlen eredetű vágott baromfit foglaltak le egy fővárosi parkolóban
Több mint egy tonna ismeretlen eredetű vágott baromfit találtak és foglaltak le
kedden hajnalban egy budapesti, IX. kerületi parkolóban az illetékes hatósági
állatorvosok - közölte a Pest megyei kormányhivatal kommunikációs vezetője
az MTI- vel.
Kiss Attila tájékoztatása szerint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának hatósági állatorvosai rendőri biztosítás mellett egy IX. kerületi
parkolóban tartott ellenőrzés során egy járműben több mint 1 tonna vágott baromfit foglaltak
le jelölés hiánya, illetve tiltott módon való forgalmazás miatt.
Az RTL Híradó úgy tudja, valószínűleg Romániából hozták a szállítmányt, amely a szokásosnál sárgább. A csirkéket ugyanis befestették.
"A vásárlók előszeretettel úgymond tanyasinak nézik a csirkét emiatt, de egész jól észrevehető a bőrfestés,
ilyenkor a toll is sárgává válik, azt nem tudják elkülöníteni, ez mindenképpen gyanús" - mondta Helik Ferenc
főállatorvos.
Laboratóriumban vizsgálják, hogy mennyi ételfestéket használtak, erre is vannak előírások, a túl sok káros lehet
az egészségre - olvasható az RTL Híradó honlapján.
Egy másik szállítójárműben további 80 darab vágott kacsát foglaltak le, mert a szállítmány eredetét nem tudták
hitelt érdemlően bizonyítani.
Elrendelték a tetemes mennyiségű vágott baromfi megsemmisítését, de élelmiszer- ellenőrzési bírság kiszabása
is várható (az elsőfokú határozat meghozatala folyamatban van). Az illetékes hatóság igyekszik kideríteni, hogy
melyik vágóhídról hozhatták el az árut - tette hozzá a kormányhivatal kommunikációs vezetője.

IX. évfolyam 8. szám 2011. augusztus

Mentelmi joga mögé bújt Zagyva György Gyula
Élt mentelmi jogával Zagyva György Gyula, a Jobbik országgyűlési képviselője, így vele szemben
szabálysértési eljárás nem folytatható - közölte a rendőrség szombaton a honlapján.
A képviselőt péntek éjszaka, a Sziget Fesztivál bejáratának környékéről állította elő a rendőrség. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) korábbi tájékoztatása szerint Zagyva György Gyulát és négy másik
személyt rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt
igazoltatták, majd állították elő.
Zagyva György Gyula még éjjel írásos nyilatkozatot
fogalmazott meg, amely szerint mentelmi jogáról nem
mond le - olvasható a rendőrség szombati közleményben.
A történtek előzménye, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) által a Sziget Fesztivál
főbejáratához összehívott szimpatizánsok jegy nélkül
próbáltak meg bejutni a rendezvényre. Az MTI helyszíni tudósítója azt tapasztalta, hogy Zagyva György
Gyula, a HVIM tiszteletbeli elnöke, a fesztivál főbejáratához szervezett tüntetésen - amelyet eredetileg a magas benzinárak elleni tiltakozásul a sziget területére hirdettek meg, de azt a rendőrség nem vette tudomásul, mivel a fesztivál helyszíne magánterületnek
minősül a rendezvény idején - felszólította az embereket, próbáljanak együtt bemenni a rendezvény területére. Ezt követően a mintegy hetven tüntető megindult a főbejárat felé, ahol biztonsági őrök és rendőrök fogadták őket; végül nem sikerült bejutniuk a fesztiválra.

Hat embert tartóztattak le a csepeli gyilkosságok ügyében
Összesen hat embert helyeztek előzetes letartóztatásba a csepeli erdőben történtek ügyében. A Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója a szombat délutáni tájékoztatón úgy fogalmazott: ez a bűnözői társaság magja.
Csizner Zoltán megerősítette: kaptak olyan információkat, hogy a Csepel északi részén
lévő erdőben létezik egy hajléktalankolónia, és körükben kialakult egy csoport, amelynek tagjai súlyos bűncselekményeket, rablásokat, emberöléseket követnek el. Hozzátette: a gyanú szerint augusztus elején rabolták el azt az erdélyi fiatalembert, akit bántalmaztak, majd megkötözve az erdőben hagytak, de meg tudott szökni, és a rendőrök
segítségét kérte. Csizner Zoltán nem említette, hogy a fiatalembert a földbe ásták volna.
A férfi kiszabadulása után egy napon belül elfogták ennek a körnek a további tagjait, köztük azt a külföldi állampolgárt, aki állítólag macedón, de nem tudja magát iratokkal igazolni, ezért a rendőrség külföldi partnerei segítségét
kérte. Sajtóértesülések szerint a délszláv férfit évek óta háborús bűnök és rablások miatt keresték a horvát hatóságok is. A Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója szólt arról is, hogy csütörtökön találták meg és tárták fel a sírt az erdőben, ahonnan négy holttest került elő. Az áldozatok személyazonosságának és a bűncselekmény időpontjának
a megállapítása hosszabb időt vesz igénybe. A police.hu közlése szerint "a nyomozás jelenlegi adatai alapján
megállapítható, hogy az élet ellenes bűncselekmények elkövetése szorosan összefügg a már említett csoportosan
elkövetett rablások elkövetői körével, azzal a hajléktalan közösséggel, amelynek összetákolt viskóinak közelében
hantolták ki a meggyilkolt áldozatok maradványait".
Az eljárás jelenlegi adatai alapján egyértelmű, hogy "az élet ellenes bűncselekmények elkövetése köthető a kihantolási hely közelében élő hajléktalanokhoz, illetve a velük kapcsolatba hozható, hajléktalan életmódot folytató személyekhez. Az élet ellenes eljárásban - eljárásjogilag - gyanúsítás nem történt" - írták a honlapon.
forrás:google
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Brit zavargások - eddig 200 millió fontos a számla
A brit biztosítótársaságok becslései szerint akár a 200 millió fontot is elérhetik az utóbbi napok
zavargásai által okozott károk.
A brit biztosítótársaságok szövetsége megduplázva eredeti becslését
200 millió fontban határozta meg az üzletekben és a lakásokban okozott károkat, amelyeket a Londonon és több brit vidéki nagyvároson
végigsöprő erőszakhullám okozott. Ez az összeg még változhat, ahogyan a biztosítók kivizsgálják az egyes eseteket. Liz Forster, a szövetség szóvivője úgy nyilatkozott: "meg lennék lepve, ha ez az öszszeg időközben már nem növekedne tovább".
Shaa Wasmund, a Smarta.com üzleti tanácsadó hálózat alapítója
szerint még hetekig eltarthat, mire sikerül pontosan összesíteni a
rendbontások által okozott károkat, mivel sok kisebb üzletet is érintettek a fosztogatások.
"Leginkább ezeknek a kisebb boltoknak a helyzete aggasztó, mivel
számukra a történtek akár végzetesek is lehetnek" - figyelmeztetett a
szakértő.
A zavargások okozta károkról szóló 1886-os jogszabály szerint a biztosítók és a biztosítottak is benyújthatnak kárpótlási igénylést a rendőrség ellen, mert annak nem sikerült
fenntartania a rendet. Erre általában 14 napos határidő áll rendelkezésre, de ezt ebben az esetben 42
napra hosszabbította meg a kormány a héten.
David Cameron miniszterelnök csütörtöki bejelentése szerint a kifosztott üzletek támogatására a kormány
azt tervezi, hogy hosszabb határidőt hagy nekik az adók befizetésére. Az adóhatóság azt ígérte, megoldást dolgoznak ki az olyan esetekre is, amikor az adózás tárgya tönkrement vagy eltűnt.
A kormányfő a parlament rendkívüli ülésén azt is kijelentette, hogy 10 millió fontot biztosítanak a megrongált városrészek helyreállítására. Az állam továbbá 20 millió fontot különít el a kifosztott üzletek támogatására.

Az LMP feljelentést tett a kínai miniszterelnök látogatása
alatt történtek miatt
Schiffer András, az LMP frakcióvezetője a mai napon a tibeti tüntetőkkel
és tibeti származásúakkal szembeni júniusi hatósági fellépés kapcsán a
Budapesti Rendőr-főkapitányságon feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, hivatali visszaélés elkövetése, annak kísérlete, illetve arra való felbujtás miatt – közölte az LMP.
Mint ismeretes, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa augusztus 4-i állásfoglalásában megállapította, hogy a zászlólengető tibetiekkel kapcsolatban eljáró rendőrség fellépése szemben
állt a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, sérült a szabad véleménynyilvánítás joga, és az emberi méltósághoz
való jog is. Az ombudsman arra is rámutatott, hogy amikor a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) a kínai
kormányfő látogatásának idején, munkaszüneti napon és arányaiban nagy számban idézett be ellenőrzésre itt tartózkodó tibeti származású vagy a Fálun Gong mozgalomhoz kötődő embereket, akkor ezzel akadályozta őket abban, hogy véleményt nyilvánítsanak a látogatásról. Ezzel pedig a hivatal a hátrányos megkülönböztetést tilalmával
összefüggő visszásságot okozott – fogalmaz a párt közleménye.
Schiffer András, az LMP frakcióvezetője ezért a mai napon a Budapesti Rendőr-főkapitányságon feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, hivatali visszaélés elkövetése, annak kísérlete, illetve arra való felbujtás miatt. Az LMP volt
az egyetlen parlamenti párt, amely elítélte, hogy a kínai kormányfő látogatásának zavartalanná tétele érdekében a
magyar hatóságok törvényes indoklás nélkül léptek fel a tibetiek és a tüntetők ellen. Az eset után kezdeményeztük
a BRFK és a BÁH vezetőinek meghallgatását, interpelláltuk a miniszterelnököt és határozati javaslatot nyújtottunk
be Tibet ügyében, amely megegyezik a Fidesz-KDNP 2008-ban benyújtott határozati javaslatával – olvasható az
LMP közleményében.
forrás:google
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Mága Zoltán befejezi
Mága Zoltán 100 templomi koncertsorozata a végéhez közelít. A hegedűművész valóra váltotta álmát, hidat épített az emberek között, s két év alatt az összefogás jegyében több mint százmillió
forint értékű adományt gyűjtött a rászorulóknak.
Jubilál a 100 templomi koncertsorozat, hiszen Mága Zoltán augusztus 21-én adja századik jótékonysági
koncertjét. A nemes program 2009 augusztusában indult útjára Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergombudapesti érsek áldásával a Szent István Bazilikában, s azóta az ország számtalan pontján, kis- és nagy
városokban, falvakban szólt Mága Zoltán muzsikája az összefogás jegyében.
-- Két évvel ezelőtt a gazdasági válság már nálunk is erőteljesen éreztette hatását,
ezerszámra kaptam segítségkérő leveleket. Számos egyéni jótékonysági akcióm
sikerét látva bíztam abban, hogy ha létrehozunk egy olyan programot, amelyre
büszke lehet az egész ország, összefogva hatékonyabban nyújthatunk segítő
kezet embereknek - mondta a STOP nak Mága Zoltán, akinek hegedűje szólt az árvíz és a vörösiszap
katasztrófa károsultjaiért, segített a szegény gyerekeken, rászoruló embereken, betegeken és olyan családokon is, akiknek szerettei életüket áldozták a békéért, a rendért és közbiztonságért.

Mága Zoltán Erdő Péter bíborossal

A hegedűművész amellett, hogy hátrányos helyzetű embereknek, nagycsaládosoknak, beteg gyermekeknek, kórházaknak, egyházaknak, ifjú tehetségeknek, iskoláknak és szép korúaknak segített, koncert sorozatával rengeteg embernek szerzett örömet muzsikájával.
- A templomokat azért választottam a koncertek helyszínéül, mert úgy gondolom,
az összefogás erején alapuló kezdeményezés akkor teljesedhet ki igazán, ha hídépítő szerepet is betölt a
pasztoráció mellett. Bebizonyítottuk, hogy a helyszínnek köszönhetően lehet lélekhidakat építeni kisebbség és többség között, mert itt nem a társadalmi rang, a származás, a bőrszín, a felekezeti hovatartozás,
vagy a politikai nézet számít, hanem az ember - vallja Mága Zoltán.
A jótékonysági sorozat állomásai között volt többek között a Szolnoki Belvárosi Katolikus templom, az Egri Bazilika, a Szegedi Dóm, valamint a Debreceni Református Nagytemplom, a Deák téri Evangélikus
Templom, a Dohány utcai Zsinagóga, a Pécsi-, a Kalocsai- és a Váci Székesegyház, valamint a Budavári
Mátyás-templom. A misszió határon túlra is kiterjedt, több nagysikerű koncertet adtak a Vajdaságban, Erdélyben és a Felvidéken
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A koncertsorozat századik, záró helyszíne a Szent István tér lesz, ahol több ezren ünnepelhetnek
majd a hegedűművésszel, aki mellett olyan neves művészek is fellépnek majd, mint Zsédenyi Adrienn énekesnő, Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész, Nyári Károly zongoraművész és lányai, Galambos Lajos trombitaművész, Ádok Zoli énekes-színész, Frankó Tünde operaénekesnő vagy
Pándy Piroska operaénekesnő, közreműködik a Váci Szimfonikus Zenekar. A rendezvény fővédnöke pedig Pintér Sándor belügyminiszter lesz, aki nem először vállalta a feladatot. A koncertre a belépés díjtalan, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Az Operaház főzeneigazgatójának válasza a művészek
nyílt levelére
Győriványi Ráth György arra a nyílt levélre válaszolt, amelyben az Operaház tizenöt elismert művésze hívta fel a döntéshozók figyelmét az intézmény helyzetére.
Semmilyen, a Magyar Állami Operaház létszámát vagy működési formáját érintő
lépést nem terveznek az intézmény megbízott vezetői, amelyhez a fenntartó
Nemzeti Erőforrás Minisztérium engedélyét, hozzájárulását és támogatását előzetesen ne kérnék ki - közölte pénteken az MTI - vel Győriványi Ráth György
megbízott főzeneigazgató azután, hogy a dalszínház tizenöt elismert művésze a
napokban nyílt levélben hívta fel az intézmény helyzetére a döntéshozók figyelmét.
Az MTI-hez még szerdán juttatta el a Magyar Operaénekesek Egyesülete az Orbán Viktor kormányfőhöz, Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterhez és
Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkárhoz írt nyílt levelet. A dokumentumban
emlékeztetnek arra: a Magyar Állami Operaháznak június 4. óta, két hónapja nincs szakszerű, koncepciózus
vezetése, erre a dalszínház történetében még nem volt példa.
A művészek arra is felhívták a figyelmet, hogy a jelenleg ideiglenesen működő megbízott vezetés (Mozsár
István megbízott főigazgató és Győriványi Ráth György megbízott főzeneigazgató) "olyan lépéseket készített
elő, olyan döntéseket hozott, amelyek alapvetően veszélyeztetik a következő évad szeptemberi kezdését, és
amely döntések veszélyeztetik a Magyarországon egyedül lehetséges működési formát, a társulati rendszert". Az aláírók értesülése szerint 20 magánénekes, 40 balettművész, 17 zenekari művész és 30 karénekes azonnali elbocsátását készítik elő gazdasági okokra hivatkozva.
Közleményében Győriványi Ráth György úgy fogalmazott: "ezúton szeretném kijelenteni, hogy semmilyen, a
Magyar Állami Operaház létszámát vagy működési formáját érintő lépést nem tervezünk, amelyhez a fenntartó, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium engedélyét, hozzájárulását és támogatását előzetesen ne kérnénk ki".
A megbízott főzeneigazgató közölte: örülne, ha művészei a sajtó segítségével nem félinformációkon alapuló
álhíreket terjesztenének, amelyekkel ismét a dalszínház jó hírnevét veszélyeztetik, hanem tudásukat és tehetségüket a színpadon kamatoztatnák.
A nyílt levelet Tokody Ilona és Lukács Gyöngyi Kossuth-díjas magánénekes; Kovács János és Medveczky
Ádám Kossuth-díjas karmester; Frankó Tünde, Sümegi Eszter és Wiedemann Bernadett Liszt-díjas magánénekes; Temesi Mária és Rácz István Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas magánénekes; Gémes Katalin, Kovács
Annamária és Balatoni Éva Bartók-Pásztory-díjas magánénekes; Ambrus Ákos és Szvétek László Juventusdíjas magánénekes; valamint Wendler Attila Simándy-díjas magánénekes jegyzi.
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…avagy a piacok társadalmi „ellenőrzése”
Az állam s a médiák, tonnaszámra sulykolják a dinnye árfekvési helyzetét. A
felvásárlási árak földszinten tartása a magyar gyümölcs megalázása! A mr1
hajnaltáj műsorában Bozsik gazda nyíltan beszél a piac gazdasági helyzetéről, az értékesítési helyzet anomáliáiról. Tanácsokat osztogat, s közben Ő
sem érti a felvásárlók monopolhelyzetét.
A kialakult átvételi ár bőven 20 Ft –n belül van!!
A dorozsmai nagybani piacon a dinnyeárusok (15/fő) a kijárati sor baloldalán helyezkednek el. Az eladási
ár 40-55Ft között váltakozik. A piaci ár 55-70 Ft.
A „kereskedők” próbálnak alkudozni, leverni az árakat, ám eredménytelenül. A méretes dinnyék, igaz,
hogy édesek, azonban apadtak…(?) Felelősséget nem vállalnak, számlaadási kötelezettséget nem ismernek. Ez egy igazi buli! Adómentes bevételt jelent a termelőnek s az eladóknak is! Hol van a fogyasztóvédelem, a NAV, s a társszervek?
Minap a Fogyasztóvédelmi Egyesületünk kiment a sajáttermelésű dinnyénkkel a fent említett piacokra.
A piacokon kaotikus állapotok uralkodnak. Mindenkinek meg kell élni szlogent alkalmazzák. A szereplők
igen heterogén összetételűek. Az „őstermelők” több asztalon értékesítik az áruikat. A dinnyések – Csongrádon - felezik, negyedelik, lékelik az ízletes piros belsejű gyümölcsöt. Azzal indokolják, másként nem bírják eladni.
Sándorfalva piacán egy kicsit
jobb a helyzet. Ott csak felezik a
dinnyét. A számlaadási kötelezettség itt is hiánycikk.
Egy atrocitásba keveredtünk
Sándorfalván vasárnap (2011. július. 24).
A kivitt dinnyemennyiség 11
darab volt! A számlát az utánfutóra
tettük, hogy mindenki lássa.
Sokan megcsodálták. Volt időnk
szétnézni, megismerni az értékesítés mechanizmusát. Sajnos
kevesen voltak vásárlók, ám a
kereskedők annál többen. Egyetlen
asztalon sem láttam nyugtatömböt. Eladtunk 4 - azaz négy darab - dinnyét, amiről nyugtát
állítottunk ki.
Egy vásárló 8óra 45 perckor
vett tőlünk egy dinnyét. KB egy óra
múlva visszahozta azzal az
indokkal: - igaz, hogy édes, de
apadt, s közben kiabált, őrjöngött. Jelenetet „csinált” a közönségnek. Trágár szavakkal illetet,
amire én nem reagáltam. Majd az
üres tenyerét a füléhez tette s
imitálta a telefonálást, hogy Ő az
APEH- kel beszél,- fordult felém- s később „felhívta” az ÁNTSZ- t is. Ezek után ismét dühöngött. Elszaladt a helypénzszedő nőhöz, aki fél óra múlva érkezett meg. Közben a dinnye egyik felét neki ajándékozta egy vevőnek, aki megkóstolta, s kijelentette: - a dinnye mézédes, s nem apadt! A reagálás az volt, kikapta a kezéből s nagyerővel földhöz vágta…..(!) Utána fenyegetett, - neki rokonai vannak a NAV- l, az
ÁNTSZ – l. Ki foglak tiltatni a piacról s továbbiakban már a szitkozódásai, nem bírnák el a nyomdafestéket!
Megérkezett a jegyszedőnő. Csodálkozott a férfi magatartásán s nem értette a dolgot. A látvány megrémisztette! A dinnyedarabok szanaszét hevertek a placcon. Megmutattam a nyugtatömböt!! - s a hangzavarban próbáltam elmondani a tényállást! Erzsike kijelentette, - a férfi felé fordulva- ez az ember az, aki
nyugtát ad mindenkinek!
A”vásárló” kirohant a piacról s közben felkapta a földről a még ép dinnye darabot, s ordította: - elviszi az
ANTSZ- z bevizsgáltatni…
Gyakorlatilag így ért végett a társadalmi „ellenőrzés”, illetve az atrocitás… remélem megnyugodott s megbékélt a világgal…
- oil -
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Piaci ellenőrzésekről általában, avagy a NAV kontrolja..
Ez a tevékenység igen fontos feladat. Mivel itt csapódik le a fogyasztók fiziológiai éhségének kielégítése. Számukra nem mindegy az ár a jelenlegi embertelen gazdasági helyzetben.
- A NAV felügyelőinek piacismerete
A felügyelőkkel szemben ma már alapvető igény, hogy rendelkezzenek megfelelő
piacismerettel, alakítsanak ki reális s hatékony piac stratégiát, illetve ratifikálják a
hozzávaló eszköztárukat. Ismerniük kell a nélkülözhetetlen piaci gazdasági információkat…
- De hogy is áll ez fel?
Az ellenőrzések előtt útmutatást, muszáj „szerezni” a piacokról s annak közszereplőiről. Az összes piacnak más
és más a technika felépítése, szokásai, például, az értékesítésről, annak lehetőségeiről, a múltban s a jelenben
egyaránt. E tudás bázist növelheti a közérdekű állampolgári bejelentések halmaza, amit időnként, muszáj feldolgozni, mert ez segítheti a NAV ellenőreit. Nem beszélve arról, hogy kontaktust kell teremtenie a társadalmi, civil
szervezetekkel, továbbiakban költség – árinformációk beszerzése nélkülözhetetlen a piacokról. (Összehasonlítási
alap) Lényeges, az általános környezeti információk, s az állam gazdaságpolitikájának, terveinek kiváló ismerete.
Az ellenőrzés s abban résztvevőknek alapvető ismeretekkel, tudással kell rendelkezniük! A stratégiát készítő vezető számára, az első kérdés, - miként lehet a piacokat s annak szereplőit megismerni, hatékonyan ellenőrizni.
pl.
1, Kik alkotják a piacot?
2, Mi a piaci adásvétel tárgya az ellenőrzés pillanatában
3, Mikor vannak szezonális termékek, mikor vásárolnak dömping formában (itt kell figyelni a nyugtaadási kötelezettség betartására)
4, Ki végzi a vásárlást (ki a vevő!) Ez végtelen fontos szempont, mivel a férfiakat nemigen érdekli a vásárlás, szemük előtt az lebeg: - minél hamarabb elhagyni a piacot, s ledobni a kényszert..
5, Miért vásárolnak? (Mi a vásárlás célja?)
6, Hogyan vásárolnak?
Igen, ez a kérdés kardinális, meghatározó lehet az ellenőrzések során! A szegényebb rétegekben nem számít,
hogy nem kapnak nyugtát, mivel a markukban lévő pénzt kotorászva fizetnek… addig a gazdagabbak odafigyelnek a minőségre, a csomagolásra, a nyugtaadásra!! Ez a csinnadratta e csoportosulás felkeltheti az ellenőrök
figyelmét… s ott a lehetőség, be kell állni a sorba s figyelni…
Ezek a vevők effektust gyakorolnak a munkájukra, életstílusukra, illetve a vásárlási szokásaikra. Lényegbevágó,
figyelembe venni a következők attitűdöket! A férfi életstílusai vásárlásközben felismerhetők. Pl., nyugodt családapa, tradicionista, elégedetlen, etikailag nagyigényű, élvhajhászó, törtető, hím, míg a nők esetében háziasszony,
anya, sokoldalú nő, hamupipőke, finom dáma. Ha ezeket, a stílusjegyeket felismerik, - NAV ellenőrök - akkor
könnyű dolguk lehet, mikor először csendesen nézelődnek a piacokon, s később tervezetten kezdik el a társszervekkel a kontrollt! Tisztában kell lenniük a piaci környezettel, ami két csoportot jelent, földrajzi, s helyi társadalmi
hatások. Kiemelném, nem mindegy hogy a piac hol helyezkedik el. Pl. a város központjában, vagy a végén. A
helyi hatások meghatározóak az ellenőrök számára, mert a mezo-hatások a helyi társadalmi, politikai, gazdasági
környezet fontos lehet, mint az állami szabályzók!
- Utána jártunk…
A Tisza-menti Regionális Kulturális Fogyasztóvédelmi Egyesületünk több piacot is „ellenőrzött”, mivel néhány
közérdekű bejelentés érkezett. Számtalan vásárló jelezte, Sándorfalván, Kisteleken, Csongrádon, Tömörkényen
az árusok nem adnak nyugtát. A dinnyéket lékelik, szeletelik, felezik, negyedelik. Az „őstermelők” – vállalkozók több asztalon is értékesítenek, nyugtát, blokkot nem adnak! Erről a piac felügyelők tudnak, s nem tesznek ellene!
Folyamatosan változnak a ládák folyóméter árai. Egyik nap 200, a másik nap 300 Ft ugyanaz a láda/db ára.
Őstermelő engedélye mindenkinek van, (!) azzal a különbséggel, sokan a nagybani piacokról termelik ki-be az
árut. Ott sem adnak nyugtát! A kínaiakról nem is beszélve!! Ha nyugtát kérnek a vásárlók, azonnal nem tudnak
magyarul??? A románok sem könnyítik meg a magyar büdzsé bevételét…A piacokon több esetben észleltük,
hogy füstölt árut, kolbászt, szalonnaféléket, füstölt nyúját, hurkát, sonkát… stb. árulnak. Csak úgy szabadon
„fetrengtek” az áruk az asztalon. Ha netalán valaki köhögött, a bacilusok rátelepedtek az élelmiszerre. (erre felhívnám az ANTSZ figyelmét)
A NAV -k, az ANTSZ—k, az NFH –k, a társzerveknek, folyamatosan kellene ellenőrizni a piacokat – nagybani
piacokat - s annak közszereplőit is.
Az a kérdés, meddig engedik a hivatalok az adócsalók mélyrepülését!

- oil-
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Ideges szegény - hát kétszer annyit szexel
A Drosophila subobscura gyümölcslégy hímjein egyfajta "paranoia" tör ki más hímek jelenlétében - derítették ki a Liverpooli Egyetem kutatói, akik kísérleteikről a Biology Letters című folyóiratban számoltak be.
Sok faj nőstényei életük során több hímmel is párosodnak. Ennél fogva a hímeknek, hogy sikeresek legyenek a reprodukciós versenyben
és biztosítsák az utódnemzést, különféle "fortélyokhoz", kell folyamodniuk. Az alkalmazkodás lehet fizikai, megnövelve a spermiumok számát, de lehet viselkedésbeli, amikor a hím ötödével meghosszabbítja
a párosodás időtartamát - olvasható a Science Daily tudományos hírportálon.
A Drosophila subobscura nőstényei viszont életük során egyetlen
hímmel párosodnak. Így a hímeknek látszólag nem kell tartaniuk a vetélytársaktól, ám a valóságban a dolgok egészen másként állnak. Mint a Liverpooli Egyetem kutatói kiderítették, valóságos őrület tör ki a gyümölcslegyek hímjein, ha előzőleg más hímekkel találkoztak, s a
párosodás időtartamát 93 százalékkal növelik, vagyis csaknem megduplázzák.
A kutatók szerint a "paranoiás" viselkedés egyik lehetséges magyarázata, hogy a fajra jellemző monogámia ellenére a nőstények időnként egynél több hímmel párosodhatnak. A hímek a "megcsalatás" veszélyére megváltozott viselkedéssel reagálnak. A másik lehetséges magyarázat, hogy egy versenytárs
felbukkanása "félelemmel" tölti el a hímet, amely attól "retteg", hogy esetleg többé nem lesz módja a
párosodásra és utódnemzésre, ezért a nőstényt egész hátralevő életére el szeretné "látni" spermiumokkal.

UFO-k gyermekei vagyunk? Elképesztő felfedezés a NASA-nál!
A NASA kutatása szerint
elképzelhető, hogy a földi
élet gyökereit a világűrben
kell keresnünk. A legújabb
kutatások szerint a DNS
kucsösszetevői meteoritokkal érkezhettek gyermekcipőben járó planétánkra.
A tudósok olyan meteoritokat vizsgáltak, melyek a földi élet kialakulása előtt többmilliárd évvel csapódtak a bolygóba. A szénben gazdag töredékekben
olyan anyagokat fedeztek fel, amelyek kulcsösszetevői a DNS-nek.
A vizsgálatok során egy tucat meteoritot analizáltak. A tesztek szerint ezen kémiai elemek nem magyarázhatóak kvázi földi "szennyezéssel", ami arra utal, hogy a DNS eredete a világűr lehet. A kutatók szerint az eredményeknek messzeható következményeik lehetnek. Úgy tűnik, hogy azok a meteoritokkal
és üstökösök, melyek a fiatal Földbe csapódtak, fontos összetevőt hordoztak - idézi Dr. Michael
Callahan, a NASA tudósának szavait a Daily Mail.
Korábbi vizsgálatok során ugyan már felfedeztek nukleotidbázisokat némely meteoritban, ám ezek a
Földön elterjedt vegyületekkel mutattak rokonságot. E kutatási eredmények hatására újból fellángolt a
vita arról, vajon a meteoritok eredetileg tartalmazták-e a vegyületeket, vagy a becsapódáskor szennyeződtek velük -
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Katolikus-szeparatista ellentétek Madridban
"A ti pápátok egy náci!" - balhé a katolikus találkozón
Az állam és az egyház teljes szétválasztásának több ezer híve tüntetett szerda este Madridban az
ellen, hogy XVI. Benedek pápa spanyolországi látogatására az adófizetők pénzéből költ az állam.
A tüntetők a központi Puerta del
Sol téren összetalálkoztak több
olyan fiatallal, aki a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón vesz részt, farkasszemet néztek velük, a két csoport szórványosan inzultálta egymást, míg végül a rendőrség fel
nem oszlatta a demonstrációt.
Rohamrendőrök kordont vontak a
két csoport közé. Ismertté vált tettlegesség akkor történt, amikor az
egyik tüntető megpróbálta megdobni a rendőröket. Őt őrizetbe vették,
aminek hatására kisebb összetűzés tört ki tüntetők és rendőrök között. Ebből kifolyólag a rendfenntartók még öt embert őrizetbe vettek.
Médiajelentések szerint két rendőr megsebesült. A demonstráció feloszlatása után sok rendőr maradt a
belvárosi téren szétszóródva.
Amikor a világtalálkozón részt vevő zarándokok először találkoztak össze a tüntetőkkel, "Éljen a pápa!"
és "Ez az ifjúság a pápáé!" jelmondatokkal fogadták őket. Mások közülük allelujáztak, imádkoztak, zenéltek.
A hangnem időnként elmérgesedett. A tüntetők részéről elhangzottak olyan kiabálások, mint "Pederaszta,
vigyázzatok a gyerekekre!", vagy "A ti pápátok egy náci!". Egy vérző orrú, 18 éves tüntető elmondta, hogy
"képen vágták katolikusok".
Száznegyven szervezet felhívására a rendőrség becslése alapján négyezer tüntető gyűlt össze az este
Madridban, egy transzparens mellett, amelyre az volt írva: "Az én adómból egy centet se a pápának!
Szekuláris államot!". Más tábláikon ilyen mondatok szerepeltek: "Ez az ifjúság nem a pápáé!" "Legyen
vége a transzfóbiának, a férfisovinizmusnak, a homofóniának!" Valódi Szekuláris államot akarunk!" "A lelkiismeret szabadsága emberi jog".
A tüntetők felvonultatták a pápamobil egy másolatát, amelyben egy pápának öltözött ember táncolt, a motorháztetőre pedig egy ördögfej volt téve.
A pápai látogatást különböző ifjúsági szervezetek, meleg, leszbikus és transznemű csoportok, ateisták,
sőt egyes spanyol papok is bírálják, mert kifogásolják, hogy az állam közpénzt költ az egyházfő látogatására.
A találkozó szervezői azonban azt állítják, hogy az egyházfői látogatással egybekötött világtalálkozó
nem kerül semmibe a spanyol adófizetőknek, mert a résztvevők díjat fizetnek a részvételért, és ebből
mintegy 100 millió euró gyűlik össze.
A kormány nem hajlandó elárulni, mennyibe kerül a pápai látogatás, szóvivője csak annyit mondott, hogy
forrás: ma. hu
a kiadások legnagyobb részét a biztonság garantálása emészti fel.
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Felélesztené a kormány a tanácsrendszert
Mindent felügyelő kormányhivatalok, csorbuló önkormányzati hatáskörök, lefaragott költségvetések, elvett
jogkörök, kormányzati kinevezettek - nem sokat hagyna meg az önkormányzatiságból az Orbán-kormány.
Ha hinni lehet a kormánypárti nyilatkozatoknak, az új helyhatósági törvény révén egy, a tanácsrendszerben
megvalósított kormányzati központosításra kell számítani.
Agyonkorlátozott, önkormányzatinak nehezen nevezhető rendszert hozna létre az Orbán-kormány. Ez látszik legalábbis a készülő - ám mindeddig titkos - önkormányzati törvénykoncepció tervezett rendelkezéseiről szóló bejelentésekből. A Tállai András önkormányzati államtitkár által ismertetett alapelvek ugyanis sokkal közelebb állnak az
1990 előtti tanácsrendszerhez, mint a rendszerváltáskor megfogalmazott önkormányzatisághoz, tehát ahhoz, hogy
a helyi közösségek a lokális közügyekben önállóan szabályoznak és igazgatnak.
A kétharmad sarkalatos törvényben kívánja kőbe vésni, mi önkormányzati és mi állami feladat, ez pedig már önmagában is a helyhatóságok autonómiájának szűkülése. A feladat- és hatáskörök megnyirbálása ugyanis a jelenleg
viszonylag széles önkormányzati felelősséget sok kulcsfontosságú helyi közszolgáltatás esetében korlátozná. Így
például többé nem lenne helyi közügy a fekvőbeteg ellátás, és az alapfokú oktatás sem, és egy-egy település nem
is vállalhatná ezeket magára önként. A helyhatóságoknak az önként vállalt feladatokra forrással kellene rendelkezniük, és az állam, pontosabban a gazdálkodási kontrollt ellátó kormányzati szerv dönthetne arról, vállalhat-e újabb
felelősséget az önkormányzat. Ráadásul a kötelező feladatokhoz nyújtott állami források szabad felhasználása is
megszűnne: az állam megmondaná, hogy hogyan, mire és milyen módon lehet és kell a támogatást költeni. Továbbá, noha az önkormányzatok adókivetési jogot kapnának, ennek nyilván nagy ára lesz; az előzetes koncepcióból
ugyanis kiderült, nem gazdálkodhatnának szabadon az adóbevételekkel, hiszen azok egy bizonyos hányadát állami alapokba kellene befizetni. Az önkormányzatok tehát egyáltalán nem rendelkezhetnének szabadon a bevételeikkel, ellenben azt kötelezően el kellene végezniük, amit az államigazgatás meghatároz. Ez azonban nem önkormányzás, hanem helyi államigazgatás, a kormányzati célok helyi szintű megvalósulása.
Ez utóbbi tagmondat pedig nem véletlenül ismerős, hiszen éppen erre a feladatra nevezték ki a megyei kormányhivatalok politikai vezetőit, a többségében fideszes parlamenti képviselő kormánymegbízottakat. Ők, és a 2013-tól
hozzájuk csatlakozó járási ispánok lesznek az Orbán-kormány "kinyújtott karjai", feladatukat pedig kifejezetten pikánssá teszi, hogy az új alkotmány arra is lehetőséget ad, hogy ha egy önkormányzat valamilyen rendeletet nem
alkot meg, vagy valamilyen egyedi döntést nem hoz meg, azt helyette a miniszterelnök által kinevezett kormánymegbízott teheti meg. Ráadásul a megyei és járási kormányhivatalok nemcsak az önkormányzatok rendeletalkotásába, hanem alapvető működésébe is beleszólási jogot kapnának, továbbá felügyeleti jogot kapnak például az önkormányzatok hitelfelvételénél. Mindezek mellett szinte eltörpül, hogy a hamarosan a kormány által elvett önkormányzati feladatokhoz tartozó vagyont az állam - nem tudni, kárpótlással vagy anélkül - szabadon elveheti a helyi
közösségektől.
Az LMP ellenzi a kormányzat önkormányzati rendszert központosító törekvéseit, amelyek bizonyos elemeiben mármár az egykori tanácsrendszert idézik - mondta lapunknak a párt választmányának önkormányzati ügyvivője. Falusi Norbert szerint valóban szükség van az önkormányzati rendszer reformjára, ám az abszurd, hogy a szakmát, az
önkormányzati rendszerben dolgozókat és a civileket a Fidesz teljességgel kihagyja a törvény megalkotásából.
Kétségbe vonhatatlan, hogy a bejelentett kormányzati tervek az állami hatalomcentralizációt szolgálják - mondta
lapunknak Lamperth Mónika. Az MSZP szakpolitikusa szerint ugyanakkor az önkormányzatok felügyelet alá vonása, illetve működési szabadságuk korlátozása felé már eddig is jó néhány kormányzati lépést tettek. A feladatok
elvételével kapcsolatban Lamperth úgy látja; rendkívül átlátszó és populista az a kormánypárti magyarázat, amely
szerint úgysem volt elegendő pénze az önkormányzatoknak az oktatásra és az egészségügyre. Azt is álságosnak
tartja, hogy a megyei önkormányzatok területfejlesztési jogköröket kapnak, hiszen ehhez uniós forrás kell, amely
felett a kormány rendelkezik, állami forrás pedig jelenleg szinte egyáltalán nem áll rendelkezésre erre a célra - emlékeztetett. Éppen ezért a megyék a Fidesz politikai elfekvői lesznek - fogalmazott Lamperth, aki szerint a települések jövője még kérdéses, hiszen láthatóan meccs van a kormánypártban. Mint fogalmazott: "nagy kérdés, van-e
annyi karakánság a fideszes polgármesterekben, hogy megküzdjenek az önkormányzatiságért, eddigi eredményeik, sikereik elvitatása ellen."
Megbomlik a béke a Fideszben?
"Polgármesterként engem is megleptek a Belügyminisztérium államtitkárának bejelentései, mivel a korábbi egyeztetéseken a most körvonalazódó javaslatokról előzetesen nem volt szó" - mondta a Napi Gazdaságnak Székesfehérvár fideszes polgármestere. Cser-Palkovics András szerint "a most elhangzottak korántsem véglegesek, már
csak azért sem, mert egyelőre nem látom letisztultnak a szavakból körvonalazódó eltervezett önkormányzati rendszert. A szeptember 7-9-i Fidesz-frakcióülésen vélhetően számos pontot átgondolunk, s az ott kialakított vélemény
nagyban befolyásolja majd, hogy milyen önkormányzati törvény kerül októberben a parlament elé." A fideszes politikus tehát nagy meccsre készül a képviselőcsoport ülésén, hiszen láthatóan még a kormánypárton belül is hanyaforrás:népszavaonline
golták az egyeztetéseket.
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Új fejlemény a sorozatszínész perében!
Mégsem ítélik el Damut pénteken?
Újabb bizonyítási indítvány várható abban a perben, amelyet Damu Roland exbarátnője kezdeményezett néhány hónapja. A Tímea nevű nő azzal vádolja a színészt, hogy megverte és megerőszakolta őt.
Péntekre vártak volna ítéletet Damu Roland ügyében a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon, ám az erőszakkal és testi sértéssel vádolt színész perében most
mégis úgy tűnik, új bizonyítási indítvány várható, ami meghiúsíthatja az augusztus 26-i ítélethirdetést. Arról azonban, hogy ez pontosan miből áll, milyen új elemek kerültek elő a szakértői véleményekből, egyik fél sem nyújtott tájékoztatást ezt még korábban megtiltotta a bíróság minden érintettnek.
Ennek megfelelően maga a tárgyalás is zárt marad, ahogy a személyiségi jogok
és erkölcsi okok miatt eddig is kizárták a nyilvánosságot és a sajtót - tette hozzá
a Fővárosi Bíróság szóvivője.
A színész ellen volt barátnője, P. Tímea indított eljárást, azt állítva, hogy a TV2
egykori sorozatsztárja, a Jóban Rosszban Várnagy Elődje 2010 novemberében
korábbi kapcsolatuk megújítása miatt a lakására hívta a nőt, ahol aztán előbb
ütni és rúgni kezdte, majd megerőszakolta. A nő állítólag szakadt ruházatban
menekült ki az utcára, ahol taxit hívott és barátnőjéhez ment, ezután vitette magát kórházba, ahonnan a rendőrséget is értesítette és megtette a feljelentését.
A 36 éves színész szinte azonnal elveszítette munkái jelentős részét, nemcsak a
TV2 vált meg tőle napokkal az eset után, de szinkronmegbízásait is visszavonták. Amíg nyilatkozhatott, többször
elmondta, hogy korábban valamivel több mint két évig járt - egy darabig együtt is élt - Tímeával, amelyben voltak
kisebb-nagyobb szünetek is.
A nő a jelenlegi vád kapcsán felhozta azt a 2009-ben történt esetet is, amikor vallomása szerint a színész a mostanihoz hasonlóan megverte őt, akkor egy szállodai szobában vitatkoztak össze. Két évvel ezelőtt a szeme vérzett
be, a tavaly őszi eset után azonban több zúzódást és sérülést szedett össze.
A színész már a tárgyalás első szakaszában ragaszkodott a hazugságvizsgálat elvégzéséhez, miközben számos
terhelő adatot hozott nyilvánosságra a 28 éves nő múltjából, ennek ellenére a nyomozók végül vádemelési javaslattal továbbították a feljelentést az ügyészségnek. A vád börtönbüntetést kér a vádlottra.

Jövőre visszatér a Szárnyas fejvadász
Los Angeles — Újabb nyolcvanas évekbeli klasszikust ért utol a folytatás: Ridley Scott ezúttal a Harrison
Forddal (69) készült, ma már kultikus 1982-es alkotást, a Szárnyas fejvadászt igyekszik továbbgondolni.
A forgatás a
miután sikerült
első rész gyáregyre élemeni arra, hogy
nak, de Rick
időskori váltoEgyelőre nem
vállalja-e a
filmtörténeti
egy Ridley
Az eredeti film
elektromos
ján készült, s
tességig mega replikánsok,
szárnyas fejkapcsolata áll. A folytatás témáját még nem hozták nyilvánosságra.

jövő év elején kezdődhet,
a jogokat megszerezni az
tójától, s már csak az
dettebb Fordot kell rávenne csak Indiana JonesDekardnak is megalkossa
zatát.
tudni, hogy Harrison Ford
folytatást, de ha igen, a
jelentőségű lesz - mondta
Scotthoz közelálló forrás.
az Álmodnak-e a robotok
birkákkal című sci-fi alapközéppontjában a tökéletévesztő ember-robotok,
illetve az őket üldöző
vadász, Dekard különös
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Szupertitkos autókat bérel a BM 2,3 milliárdért
A belügyminiszter ma az Országgyűlés Honvédelmi és
rendészeti bizottságától felmentést kért és kapott a nyílt
közbeszerzési eljárás alól arra, hogy a csaknem 700
gépkocsi bérlésére 2,33 milliárd forintot költsön el.
A nyilvánosságot kizáró eljárásban az Országos Rendőrfőkapitányság, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága mellett a Rendőrtiszti Főiskola
és a rendészeti szakközépiskolák részére bérelnek - közelebbről meg nem határozott célra - gépjárműveket - közölte
az MSZP sajtóirodája. A bizottság kormánypárti tagjai az
előterjesztést támogatták, a Jobbik tartózkodott, az LMP nem volt jelen, az MSZP pedig egy emberként
ellenezte azt.
A nyílt közbeszerzési eljárás alól nemzetbiztonsági okból, vagy olyan beszerzés miatt lehet törvényesen
felmentést kérni, ha a beszerzés az ország lakosságának biztonságát befolyásolni képes szolgáltatás
megrendeléséhez kapcsolódik.
MSZP közleménye szerint nem világos, hogy a nyilvánosságot kizárva elköltött majdnem 2,3 milliárdot a
Belügyminisztérium milyen titkos gépjárművekre akarja költeni. Milyen biztonsági kérdést vet fel a rendészeti szakközépiskolák gépjárműbeszerzése, a Rendőrtiszti Főiskola rektorának vagy más vezetőnek az
új autója, vagy akár a rendőrségi járőrautó használatba vétele?
A Magyar Szocialista Párt a nyílt közbeszerzési eljárás szabályainak megsértése miatt a Közbeszerzési
Döntőbizottsághoz fordul annak érdekében, hogy elejét vegye az ilyen gyakorlatnak. Miközben a kormány a korrupció elleni fellépés és a számonkérés "lázában ég" a közbeszédben, addig lopva költ el milliárdokat megalapozatlanul.

Megnyitotta a kormány a pénzcsapot - ötvenmilliárd a váratlan kiadásokra
Három hónap alatt 52,04 milliárd forintot költött el a kormány az általános tartalékra „előre nem
látható” költségvetési kiadásokra. Az elmúlt esztendőkben egész évben nem költöttek el ennyi
pénzt a kormányok. A kiadások állami cégek tőkeemelésére és kevésbé védhető politikai célokra
mentek.
Az elmúlt három hónapban 52,04 milliárd forintot költött el a kormány a költségvetés általános tartalékából - derül ki a Napi Gazdaság Online számításaiból. A tartalék összege még így is jelentős, hiszen
35,27 milliárd forint maradt, ám érthető okokból a kormány ezt a költekezési ütemet már nem tudja tartani. Főleg akkor nem, amikor a kabinet a hamarosan induló parlamenti szezonban újabb megszorítások
bejelentésére készül. A tartalék elvileg kizárólag az előre nem látható kiadások fedezetére szolgál, de
nem az Orbán-kormány az első - és vélhetően nem is az utolsó -, amely ezt a gumiszabályt meglehetősen tágan értelmezi.
Az első nyolc hónapban a kormány összesen 54,2 milliárdot költött, ebből az utóbbi három hónapra jutó
52 milliárdos összeg is meghaladja a korábbi évek egész éves kiadását. Ilyen sok pénzt a Gyurcsány- és
a Bajnai-kormány sem költöttek el egy év alatt. Egyetlen kivétel a tavalyi év volt: a 2010-es tartalékba a
Bajnai-adminisztráció 57,2 milliárd forintot rakott, amit utóda két lépésben a rendkívüli bevételekből 153
milliárd forintra emelt. Végül is a pénzt teljes mértékben nem költötték el: ugyan a 2010-es zárszámadási
törvény hiányában nem lehet tudni a pontos összeget, de a kiadás becslésünk szerint így is meghaladta
a 70 milliárd forintot.
A nagy pénznyelő automaták: Malév, MNV, MFB
A költségvetés általános tartalékát - vagy ahogy 2010 óta az Orbán-kormány nevezi, a "rendkívüli kormányzati intézkedések" büdzséjét - 90 milliárd forintban szabták meg. Ebből a pénzből április 27-éig csak 2,23 milliárd forintot
költött a kormány (a Pesti Vigadó felújítására), majd hirtelen megnyitották a pénzcsapot.
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Ezek a kifizetések több kategóriába sorolhatóak. Mintegy 32 milliárd forint ment el az állami pénznyelőkbe feltőkésítés címén: 10 milliárd forintot kapott a Magyar Fejlesztési Bank - ezt a pénzt kkv-hitelezés olajozására fordíthatja a fejlesztési bank. A kormány legutóbbi döntésével a tartalékból 8,5 milliárd ment a
Malév tőkeemelésére. A költségvetésben amúgy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél (MNV) 14,3 milliárd
forint volt elkülönítve a Malév számára - a 8,5 milliárd ezen felül értendő.
Azt viszont nem lehet tudni, hogy az MNV Zrt. mit akar kezdeni azzal a 13,4 milliárd forinttal, amit a kormány július 28-án adott a cégnek. A pénz tartalékba került és a MNV az "állami vagyon gyarapítására fordíthatja" - vagy nem. Hogy mi lenne ez a titokzatos akció, azt sem az MNV, sem a céget felügyelő fejlesztési minisztérium nem kötött a sajtó orrára. A pénz, ha nem költik el, visszakerülhet a tartalékba, így a hiányt csökkentheti - vagyis nem növelné az államadósságot. További kétmilliárd forintot különítettek el a
Nemzeti Eszközkezelő felállításra - amint arról beszámoltunk, a cég indulásáról pénteken várható bejelentés.
Konzultáció és fogászati turizmus a nyerő
A tételek másik csoportját az alkotmányos kiadások jelentik. Ide sorolható például a külhoni magyarok
egyszerűsített állampolgári eljárások fedezetére félre tett 3,3 milliárd forintot, vagy a tűzoltók elmaradt túlórapénzeinek kifizetésre átadott 7,1 milliárd forint. Kis jóindulattal, de még az alkotmányos kiadásokhoz
sorolható az a 264 millió forint, amit az Alkotmánybíróság kap a szeptember 1-jétől csatasorba álló új alkotmánybírók fizetésére. Szigorúbban nézve ez már inkább a kiadások utolsó, politikailag motivált pénzköltésekhez sorolható.
Az egyértelműen politikai célú kiadások között első helyen van az az egymilliárd forint, ami a kormány a
fogászati turizmus fejlesztésre különített el. A cél fontos is lehet - ám a döntés megbicsaklott azon, hogy
a pénzt az Orvosi Turizmus Iroda Zrt.-nek címezték, hiszen e cég társalapítója a miniszterelnök fogorvosa. De a politikai célú kiadások közé sorolandó a szociális konzultációra elköltött 789 millió forint, illetve a
Nemzeti Konzultáció 810 millió forintos számlája.
Az idén Orbán 200 milliárdot spórolna
Ez volt a kormány első döntése a tartalékkal kapcsolatban április 27-én - ezzel a lépéssel kezdődött meg
a tartalék megcsapolása. Rögtön ezen a napon publikálták azt a kormányhatározatot, amely 1,5 milliárd
forintot adott a Fellegi Tamás vezette fejlesztési tárcának "kormányzati döntés-előkészítést megalapozó
tanulmánykészítési, továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatokra". Ez utóbbi, vagyis a döntés-előkészítés alapesetben is a minisztérium feladata, másrészt nehezen indokolható, hogy a kormányzat működtetése nem előre látható költségekkel jár. A másfél milliárdot a tárca közbeszerzésekre fordíthatja.
Hasonlóan nem lehet a politikai motivációt nem észrevenni a hódmezővásárhelyi Emlékpont múzeum és
oktatási intézmény állami kivásárlásra átadott 1,46 milliárd forintnál. Hódmezővásárhely polgármestere
ugyanis Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője, illetve ez a város az egyik legeladósodottabb az országban. Az Emlékpont helyi múzeum a jövőben ezzel a döntéssel átkerül az állam tulajdonába. A döntés folyománya, hogy a város megszabadult egy intézmény fenntartásától és ezért kapott 1,4 milliárdot - vagyis
némileg sikerült konszolidálni a település költségvetését.
A kiadási oldalon még az
A költségvetés tartalékának felhasználása
lehet szükség annak ér- (milliárd forint)
Eredeti előirányzat
idei államháztartási hiányTényleges költés
elnök az alig egy hete tar- 2005 52
38,5
2006 40,9 40,7
ján. Orbán akkor a lasmegszorításokat - holott 2007 45,6 38,8
2008 51,6 43,7
ánycél többszörösen alul- 2009 47,2 45,8
köszönhetően. A piaci
2010 153 (57,2) n. a.
rüli többletet vár. A meg- 2011 90
54,27
zárszámadás törvények, Napi Gazdaság
apasztás közötti ellentét Forrás:
gyűjtése Forrás: zárszámadás törvények, Napi Gazsokkal a kormány már a
ezért folyhat kifele a tartalékból a pénz.

idén 200 milliárd forintos megtakarításra
dekében, hogy a kormány tartani tudja az
célt - jelentette be Orbán Viktor minisztertott, rendkívülinek szánt sajtótájékoztatósabb gazdasági növekedéssel indokolta a
az idei -2,9 százalékos GDP arányos hiteljesíthető a magánpénztári pénzeknek
például még mindig 0-2 két százalék köszorítások és a látványos tartalék
magyarázata lehet, hogy a megszorítá2012-es költségvetési hiányt mentené,
forrás:napigazdaság
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Pilseni sör, a leggyakrabban hamísított márka
Minden 1295 – be kezdődött,
amikor Csehország királya,
ll Vencel Plzen néven várost
alapított, s röviddel utána
26O polgárnak engedélyezte, hogy sörelőállítással foglalkozzon.
Eleinte otthonukban készítették a habzó nedűt, utóbb céhekbe tömörülve serfőzdéket
hoztak létre. Ám később Csehország gazdasága, kulturális
élete hanyatlásnak indult. Ezt
a sörfőzés is megsínylette! A
készítők figyelmen kívül hagyták a bevált módszereket,
majd saját elképzeléseik szerint folytatták. Az eredmény
minduntalan egy gusztustalan
löttyre sikeredett, mely nem
volt méltó arra, hogy sörnek
nevezzék! Ez idő tájt Európában kétfajta sört készítettek.
Csehországban főleg felső erjesztésű, míg Bajorországban
inkább egy alsó erjesztésű típus terjedt el, ami sokkal jobb
minőségűnek számított. Leírhatatlan különbség feszült a
bajorországi ászokok (lagerek)
s a pilseni fajták között. Az
1839-s esztendő jelentőségteljes fordulat vett. Körülbelül
2OO plzeni polgár határozta
el, kézbe veszi a dolgokat.
Megalapították a Polgárok
Serfőzdéjét (Mestansky
Pivovar), s kizárólag alsó erjesztésű, tehát bajor sört készítettek! Josef Grollt, a közismert sörkészítőt odavitték Bajorországból. A mester azon
nyomban nekilátott egy jellegzetes bajorfajta készítéséhez. Az eredmény jelentősen különbözött a hazai terméktől, bezzeg hasonlíthatatlanul jobb lett, mint amire számított! Groll tapasztalata, valamint a kiváló minőségű helyi
nyersanyagok, egy olyan sört eredményeztek, mely térdre kényszeríthette a világot. Minek volt köszönhető e siker? A sör egyedülálló ízének, színének, íz kivonatának! Csakhogy a plzeni sör világhírének hátránya is akadt! Sok mester pilseniként kezdte, népszerűsíti a termékét. A pilseni így
nemcsak hírnévre tett szert, hanem az aranyló italok közül a leggyakrabban hamisított márkává nőtte ki magát….
-oilHirdetési áraink: 1/1 oldal 100e.Ft, 1/2: 50.E.Ft, 1/4: 25.e.Ft, 1/8: 13.e.Ft, 1/16: 7.e. Ft
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