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Ők nyaraltak, a megyék fizettek
Négy megye nem is tagja az Európai Régióknak, mégis ott voltak
Budapest - Itt az utas lista! A Blikk megszerezte az Azori-szigetekre utazó kormánypárti politikusok
névsorát, akik az Európai Régiók Gyűlésének éves közgyűlésének apropóján tölthettek el néhány
A lista legnagyobb érdekessége, hogy olyan megyékből is utaztak elnökök, akiknek semmi keresnivalójuk nem lett volna ott, mivel megyéjük nem tagja a szervezetnek. A tagság ugyanis önkéntes, és
fizetni kell érte, ezért nem minden megye tagja az Európai Régiók Gyűlésének.
Ennek ellenére Kovács Ferenc Vas megyei és Becsó Zsolt Nógrád megyei elnök, valamint Nagy
Kálmán Zala megyei és Kovács Norbert Veszprém megyei alelnök is részt vett a luxuskonferencián.
A fideszes politikusok azt állították, hogy a Borsod megyei elnök, Mengyi Roland páneurópai romastratégiája miatt utaztak ennyien több mint 4 ezer kilométert.
- A közgyűlésen fogadták el a Páneurópai Roma Stratégiát, amelyet mi kezdeményeztünk és terjesztettünk elő – mondta a politikus.
Azonban a szervezet honlapján semmilyen nyomát nem találtuk, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoztak volna az Azori-szigeteken. Érdeklődtünk a szervezet strasbourgi titkárságán is, de nem kaptunk
választ.
Gémesi György, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnöke egy televíziós interjúban egyenesen
Mint ismert, a Blikk a hét végén hozta nyilvánosságra, hogy tizenkét fideszes megyei elnök az Azoriszigeteken ülésezett a megyei önkormányzatok költségén, noha több érintett megye még a fűtés- és
áramszámláit sem tudta fizetni iskoláiban. A megyék 187 milliárd forintos adósságát pedig csak pár
héttel korábban vállalta át az állam.
Az utazást Lázár János fideszes frakcióvezető is rosszallotta. Végül az utazó politikusok vállalták,
hogy az utazás költségeit megtérítik: gyermekvédelmi célokra fizetnek be fejenként negyedmillió fo-
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A rokkantnyugdíjasokon is rántana egyet a Fidesz
Tömeges elszegényedés várhat a megváltozott munkaképességű emberekre, ha az ellátásukat szabályozó új törvényjavaslaton nem módosít a kormány. A mozgáskorlátozottak érdekvédelmi szervezete szerint az új rendszerben megalázóan alacsony összegű támogatásra számíthatnak. A Fidesz
Ugyan Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöke bízik abban, hogy a kormánypártok figyelembe veszik módosító javaslataikat, de a STOP-nak
úgy nyilatkozott: a megváltozott munkaképességűeket érintő kormányzati törvényjavaslat egy bizonytalan és garanciák nélküli helyzetet teremthet, miközben az elképzelések nem segítik az amúgy
is nehéz helyzetben élők rehabilitációját sem. Sőt, a mostani rendelkezések alapján úgy tűnik, hogy
41 ezer forint lenne az átlagos rokkantsági ellátás
A rehabilitációs ellátás tervezett összege 27 600 és 46 ezer forint között
lehet majd, szemben a mostani átlagos 70 ezer forinttal. Az ellátást keresőtevékenység esetén azonban megszüntetné a kormány, így viszont a
részmunkaidős munkavállalóknak veszélybe kerülne a megélhetésük. Ebben az esetben a rendszer tulajdonképpen büntetné a megváltozott munkaképességűek többségét, akik önhibájukon kívül nem tudnak teljes munkaidős állást vállalni - tudatja nemrég kiadott közleményében a MEOSZ.
A rokkantsági nyugdíjak mértékét is csökkentené a kormány, hiszen a juttatás átlagos összege a
jelenlegi 70 ezer forintról 41 ezerre csökkenhet, és csupán a legsúlyosabb egészségkárosodást
szenvedettek kapnák meg a maximális 138 ezer forintot. A tervezetben egyebek közt az is szerepel,
hogy az ellátásban részesülőknek akkor is járna a támogatás, ha munkát vállalnak, de csak addig,
amíg három egymást követő havi keresetük átlaga meg nem haladja a minimálbér 150 százalékát.
Hegedüs Lajos állítja: mindez a passzív ellátás igénybevételére és a feketefoglalkoztatásra ösztönöz.
Az viszont nem derül ki a tervezetből, hogy hol fognak dolgozni a drasztikusan lecsökkentett összegű ellátásban részesülő megváltozott munkaképességű emberek. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember keres magának munkát
sikertelenül.
MEOSZ: alig tapasztalható visszaélés
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) adatai egyébként egyáltalán nem támasztják alá azt a sokat hangoztatott állítást, miszerint tömeges visszaélések lennének a rokkantnyugdíjjal kapcsolatban. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tájékoztatása szerint
a hivatal 2010-ben 93 ezer esedékes felülvizsgálatot végzett el, és az orvosszakértői bizottságok
csupán az esetek 1,7 százalékában (1600 eset) állapították meg, hogy az érintett egészségkárosodása kevesebb, mint 40 százalék, ezért a továbbiakban már nem minősül megváltozott munkaképességűnek.
Ezen helyzetek többségében sem arról van azonban szó, hogy többen csaltak volna, csupán a
szakértők szerint változott az egészségkárosodásuk mértéke. A MEOSZ elnöke kiemelte, hogy
semmilyen olyan adat nem lelhető fel, amelyből meg lehetne tudni, hány korábbi rokkantsági nyugdíjasról derült ki, hogy valójában egészséges.
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Tisztelt Baksi lakosok!
Ez úton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2011 november 30-i dátummal a Baksi Önkormányzat
Képviselő testülete kimondta feloszlását.
A képviselők többségének álláspontja szerint az Önkormányzati Képviselő – testület működése, illetőleg a
polgármesterrel való együttműködése a választások óta fokozatosan egyre inkább ellehetetlenült, és olyan
helyzetbe jutott, amely a település javát nem szolgálja.
A fentiek miatt a képviselők többségének meglátása szerint az Önkormányzat és településünk érdekében
okszerűnek és célszerűnek mutatkozott, hogy az Alkotmányban és különböző jogszabályokban biztosított
jogunkkal élve kezdeményezzük, hogy a Képviselő- testület a megbízatása 2014-es lejárta előtt, a 2011 november 30 - i soros ülésén kimondja feloszlását.
Lényeges, hogy ilyen esetben képviselő testület az új képviselő testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét.
Ehhez a nehéz döntéshez többek között a következő okok vezettek, melyek felsorolása a teljesség igénye
nélkül készült:
- a képviselő testület hozzájárulása nélkül születtek fontos, a költségvetést negatívan érintő döntések,
- nem sikerült elérni, hogy az önkormányzatnak a kifizetetlen köztartozásait csökkenjenek,
- a képviselő testület többségének kifogása ellenére a polgármesteri hivatalban köztisztviselői létszámot
emeltek, ami az amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatot plusz kiadással terheli, ugyanakkor
a képviselő testület többségének javaslata ellenére a technikai dolgozók körében leépítést eszközöltek,
- a képviselők többsége nem értett egyet a helyi civil szervezetek támogatásának megvonásával,
- minden jó szándékú erőfeszítésünk ellenére a falunkban a közhangulat romlása, a közösségek széthúzása,
és a feszültség fokozódása tapasztalható.
További munkánkkal, hozzáállásunkkal, minden erőnkkel arra törekszünk, hogy egy nyugodt, békés, összetartó, fejlődő község lakosainak érdekeit szolgáljuk.
Tisztelettel: Boros János, Jaksa Ferenc, Fátyolné Ménesi Ildikó, Mihályné Tóth Margit képviselők

Baks, avagy a faluvezető reagál az „önkormányzata feloszlatására”…
Szerkesztőségünkbe – 2011. december 06 –n - érkezett egy a/4 – s vizes papíron boríték nélkül a faluvezető részéről egy kommuniké. (?) Reagált a képviselő testület feloszlatására!
Nem szeretnénk tételesen felsorolni a levelében általa sérelmesnek tűnő közös döntéseiket! Számomra úgy tűnik, a sorainak mögöttes szövegkörnyezetéből, hogy Ő semmiben nem hibás, nem felelős!

Kiemelünk egyes részleteket a leveléből.

- Az elmúlt hónapok kudarcának tekintem, hogy a legnagyobb igyekezetem ellenére sem sikerült békét teremtenem a
képviselő-testületben…
- Azt gondoltam, hogy felnőtt, felelős emberekként képesek leszünk a falu érdekében jó döntéseket hozni…
- az elmúlt hónapokban nagy erőfeszítésékbe került hivatalunknak…
- személyes rágalmak, valótlanságok terjesztése, névtelenfeljelentgetések és azok miatt lefolytatott – és mellesleg minden szabályosnak találó - vizsgálatok arra voltak jók, hogy az önkormányzati munkánkat teljesen ellehetetlenítsék!
- Beszél a háborúkról,gyűlölködésekről,válságokról, párthovatartozásról, bőrszínről, a személyes ellentétekről,felelőségről.. (?)

Hirdetési áraink: 1/1 oldal 500.e.Ft, 1/2: 250.E.Ft, 1/4: 125.e.Ft, 1/8: 70.e.Ft, 1/16: 35.e. Ft
FECSEGŐ Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazin

5

I.

Táguló Tudás - Versenyképes Könyvtár, avagy tudásdepóexpressz
Ezzel a címmel rendezte sajtótájékoztatóját a Szegedi Somogyi Könyvtár. Az
igazgatónő színes érdekes előadását érdeklődve hallgattuk. A megnyitóra megjelent Dr. Solymos László, Szeged Megyei Jogú Város várospolitikai alpolgármestere, Palánkainé Sebők Zsuzsanna konzorciumvezető projektmenedzser,
Bánkeszi Katalin mb. igazgató, Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézet,
Czoboly Miklós ügyvezető igazgató, e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft, Ládi
László osztályvezető, Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézet.

Az alpolgármester megnyitójában kiemelte s fontosnak tartotta a fejlesztést, az eszközök vásárlását,valamint az olvasás népszerűsítését, ezen belül a könyvkirály programot, s az
író –olvasó találkozók rendezését, mert ez nyíltan s egyszerűen láthatóvá teszi a
szegedi polgárok igényeit a kultúra területén. Továbbiakban beszélt a rendezvények szükségességéről a marketin jelentőségéről.

Az igazgatónő hangsúlyozta: - lényeges cél a tanulás, az informatika összehangolása. A szolgáltatás fejlesztése folyamatossá vált a könyvtárunk életében, ami
helybenhagyta az egység s a fejlesztések kommunikációját. A dokumentumok
logisztikája lassan kezdenek mindenki számára világossá válni! A pályázatnak
köszönhetően valamennyi könyvtárban integrált könyvtári rendszerben tárolják az állományt, biztosítva ezzel az országos katalógusokhoz, lelőhelyjegyzékhez való csatlakozást. Kialakították a Csongrád
megyei helyismereti adattárát. A projekt kiemelt célkitűzése a szakmai és idegen nyelvi továbbképzése, amelynek keretében 25 fő vett részt – majd így folytatta:- ODR könyvtárak vagyunk. Büszke vagyok a munkatársaimra, hogy létre hoztuk e lehetőséget, ami megkönnyíti az olvasóink mozgásterét
a keresésekben.

A Regionális könyvtárak HMVH, Kistelek, Mórahalom Város Önkormányzata, Algyő, Bibliotéka Egyesület Könyvtára, s nem utolsósorban a Mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár s Kulturális Központ
egy linkben könnyedén elérhetővé válik az olvasók számára. Ez a gyorsaság,
szervezettség, sokban segíti az oktatást az adatbázis kezelést. A városi közhasznú támogatás nélkülözhetetlen kiemelt lehetőség könyvtárunk életében. Az online eshetőség a fejlesztési projekt központi része volt. Az új portál elkészült, ami
egyúttal generálta a szolgáltatást is. A felhasználók igényes felmérése, ami számunkra igenis gigantikusan lényegbevágó, mert ebből táplálkozunk!
A kapcsolatokban is rugalmasak vagyunk, pl., SMS tájékoztatás, bankkártyás
fizetés, hangos könyvek gyors elérése.

Ebben az évben 17 rendezvényen vagyunk túl. Az E- tananyag, a tesztek is keresetté váltak olvasóink
részéről. Ám nem lehet elmenni csendesen a marketing mellett sem, ami az életünk szerves része. A
zárszavában bemutatta a színpompás új logót is.
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Százmilliárdos megszorítás jön Magyarországon?
A jelenlegi gazdasági kilátások mellett 100-200 milliárd forint további megszorításra lenne szükség.
A kormány mindig váratlan meglepetéseket tartogat a büdzsékészítés folyamatát nyomon követőknek. Miután Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter bejelentette, majd Cséfalvay Zoltán államtitkár megerősítette, hogy a korábban várt másfél százaléknál alacsonyabb, 0,5-1 százalékos lehet jövőre a GDPnövekedés üteme, a költségvetést végül mégis 1,5 százalékos növekedés (és 268 forintos euró) mellett
terjesztette be az Országgyűlés. Orbán Viktor kormányfő két hétre rá a brüsszeli EU-csúcs pénteki napját
érezte a legmegfelelőbb pillanatnak, hogy bejelentse, módosítani kell a makropályán, mivel a külső piacok
Mekkora GDP-re számít a kormány?
Nehéz azonban megmondani, hogy milyen mértékben rontana a kormány
a tervezett GDP-ütemen és ez jelentene-e további megszorítást. A hivatalos kommunikáció ugyanis az NGM akkora tartalékot tárazott be, amely
még fél százalékos növekedés mellett is elviszi a hátán a büdzsét.
A kormány azonban a piaccal és az elemző cégekkel szemben a lefele
korrigált prognózisok versenyében lépés hátrányban van. Többek között a
GKI, de már az OECD is recessziótól tart, elsősorban az eurózónát övező
borús kilátások miatt.
Ha a költségvetés minden tartalékát feléli a kormány és a GDP stagnálna, akkor a 2,5 százalékos GDParányos deficit ugyan nem, de a három százalék körüli szint még tartható lenne - véli Samu János, a Concorde közgazdásza. Ugyanakkor ez azt jelentené, hogy semmilyen mozgástere nem maradna a kormánynak, miközben a recesszió valószínűsége fokozatosan növekszik. A mozgástér legalább egy 100 milliárdos
plusz tartalékot igényelne, de egy e fölötti 100-200 milliárd forintnyi további megtakarítás is szükséges lenne ahhoz, hogy egy visszaesést követően is tartsa magát Magyarország a vállalt hiánycélhoz.
Egy európai recesszió is elképzelhető
A GDP pénteken publikált harmadik negyedéves üteme 1,4 százalék volt, azonban az összetétele egy
cseppet sem biztató. A termelési oldalon ugyanis a mezőgazdaság hatalmas lendületet adott a mutatónak,
már pedig jövőre semmi sem biztosítja, hogy ez megmarad.
A kormányfő ráadásul egy elég borús képet festett fel az európai gazdaságról, amelyről az előrejelzések
egyre inkább technikai értelemben vett recenziót várnak az első félévre (azaz két egymást követő negyedévben is csökkenjen a szezonálisan kiigazított GDP negyedéves üteme), de vannak, akik akár az éves
szintű visszaesést sem zárják ki. A magyar kormány eddig folyamatosan a hazai gazdaság által kiemelt
jelentőséggel bíró Németországéhoz igazította a növekedési ütemet, és az tényleg igaz, hogy a hivatalos
német GDP-előrejelzés vidámabb annál, mint amit az eurózóna állapota sugall.
A költségvetés átállhat a vészforgatókönyvre
Ugyanakkor ha Orbán is ilyen pesszimistán beszél, elképzelhető, hogy a makropályát recessziós forgatókönyvre állítanák be - vetette fel Oszlay András, a Takarékbank elemzője, aki jelenleg elég pesszimista abban, hogy a költségvetés és makropálya mellett ténylegesen elérhető lenne a várt 2,5 százalékos deficit.
Ha a kormány tényleg teljesíteni akarja a 3 százalék alatti GDP-arányos hiányt, ahhoz 100-200 milliárdot
valahonnan szereznie kell.
A bevételi oldal eleve súlyosan terhelt, és úgy tűnik nincs már érdemi mozgástér - bár sok meglepetés volt

Hirdetési áraink: 1/1 oldal 500.e.Ft, 1/2: 250.E.Ft, 1/4: 125.e.Ft, 1/8: 70.e.Ft, 1/16: 35.e. Ft
FECSEGŐ Közéleti Informác

Neten a Maliban elrabolt európaiak fényképe
Az al-Kaida afrikai szárnya egy iszlamista honlapra tett fel két
fotót, amelyen az öt túsz látható, álarcos fegyveresek körében.
Az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet afrikai szárnya közzétette
annak az öt európainak a fényképeit, akit a múlt hónapban rabolt el
Maliban.
Az Iszlám Magreb al-Kaidája (AQIM) nevű terrorszervezet egy iszlamista honlapon tett közzé két
fényképet, amelyeken a túszok láthatók, álarcos fegyveresekkel körülvéve. Az egyik fotón a két
francia túsz látható, feltehetően hátrakötözött kézzel, a másikon pedig a többiek vannak, ők nincsenek megkötözve. A képekből ítélve egészségi állapotuk jó.
Az AQIM közlése szerint emberei november 24-én raboltak két francia állampolgárt - akik a szervezet szerint kémek -, majd egy napra rá további három embert európai országokból. A szervezet nem
árulta el, hogy az utóbbiak mely országokból valók.
Az AQIM közleményében támadja a mali hatóságokat, amiért Franciaországgal szövetkeznek az
iszlamisták ellen. Malira nemzetközi nyomás nehezedik, hogy fokozza harcát az al-Kaida ellen,
amely szép hasznot húz a nyugati országokból származó állampolgárok elrablásából, illetve az értük fizetett váltságdíjból.
A mali biztonsági erők hétfőn közölték, hogy őrizetbe vettek négy embert, aki gyaníthatóan elrabolta
a két francia állampolgárt.
forrás:igoogle

Pakisztán cáfolja, hogy tárgyal a tálibokkal
Iszlámábád szerint erre csak akkor kerülhet sor, ha a lázadók előzőleg
leteszik a fegyvert, és megadják magukat.
A pakisztáni miniszterelnök és a belügyminiszter is határozottan cáfolta hétfőn, hogy a kormány béketárgyalásokat folytat a pakisztáni tálibokkal; szerintük erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a lázadók előzőleg leteszik a fegyvert, és megadják magukat. "A kormány nevében határozottan
azt mondom, hogy nincs párbeszéd" - jelentette ki Iszlámábádban újságírók
előtt Rehman Malik belügyminiszter.
A pakisztáni miniszterelnök és a belügyminiszter is határozottan cáfolta hétfőn, hogy a kormány béketárgyalásokat folytat a pakisztáni tálibokkal; szerintük erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a lázadók előzőleg leteszik a fegyvert,
és megadják magukat. "A kormány nevében határozottan azt mondom, hogy nincs párbeszéd" - jelentette ki Iszlámábádban újságírók előtt Rehman Malik belügyminiszter.
Juszuf Raza Giláni miniszterelnök is cáfolta, hogy tárgyalások folynak a tálibokkal, de nyitva hagyta a lehetőséget a párbeszéd előtt. Mint a BBC-nek nyilatkozva kifejtette: Iszlámábád számára elfogadható tárgyalópartner bárki, akik megadja magát, és lemond az erőszakról. Maulvi Fakir Mohammad, a pakisztáni tálibok főparancsnok-helyettese szombaton
azt állította, hogy béketárgyalások folynak az iszlámábádi kormánnyal, és a párbeszéd jó irányban halad. Mohammad
szerint a kormány felismerte, hogy a pakisztáni konfliktusnak nincs katonai megoldása.
A pakisztáni kormány szeptember végén bejelentette, hogy "ad egy esélyt a békének", és tárgyal a tősgyökeres hazai
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Katonák és dezertőrök csaptak össze Szíriában,
sok halott
A szíriai hadsereg és a biztonsági erők legkevesebb 27 tagja halt
meg csütörtök hajnalban a déli tartományban.
A szíriai hadsereg és a biztonsági erők legkevesebb 27 tagja halt
meg csütörtök hajnalban dezertőrökkel lezajlott összecsapásokban Deraa tartományban, ahol március közepén elkezdődött a
tiltakozó mozgalom Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen - közölte a nagy-britanniai központú Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja.
Egy másik jogvédő szervezet, a New York-i bázisú Human Rights Watch (HRW) csütörtökön közzétett jelentése szerint hetvennél több szíriai katonai parancsnok és tisztségviselő adott közvetlen parancsot ellenállók megölésére és kínzására. Nemrég Aszad elnök azt mondta az ABC tv-nek, hogy
sohasem adott utasítást a felkelés brutális elfojtására.

Timosenko-per – A volt kormányfő távollétében kezdődött meg a fellebbviteli tárgyalás
A bíróság előtt az ellenzéki politikus hívei ismét összecsaptak a rendőrökkel. A szimpatizánsok a tárgyalóterembe
szerettek volna bejutni. A rendvédelmi erők végül beengedték a bíróság épületébe Timosenko pártjának parlamenti képviselőit. A hivatali hatalommal való visszaélés vádjával hétévi börtönre ítélt volt ukrán kormányfő fellebbviteli
perének szerdai tárgyalási napja szintén Timosenko távollétében kezdődött meg. Timosenkót nem szállították a
bíróságra – jelentette be
Olena Szitajlo bírónő, majd megkezdték a felek beadványainak tárgyalását. Az elítélte előző nap sem jelent meg a
tárgyaláson, rossz egészségi állapotára hivatkozva. A bíró
megítélése szerint a bíróság nem
kapott "bizonyítékot
Timosenko nem kielégítő egészségi
állapotára vonatkozóan",
így nem változtatta meg az őrizetbe
vételről első fokon hozott bírósági döntést. A bíró azt a
kérést is elutasította,
hogy az újságírókat beengedjék a
tárgyalóterembe. A védelem kérte, hogy engedjék be az
újságírókat és riportereket a terembe, hogy élőben közvetíthessék az eseményeket. A védelem további beadványokat nyújtott be, többek
között kérte újabb ügyészségi nyomozás lefolytatását az
ügyben. A kijevi fellebbviteli bíróság
épületénél a tárgyalás
kezdete előtt a volt kormányfő
több száz híve gyűlt össze. Az épületet jelentős rendőri erők védték, akik akadálytalanul engedték be az épületbe a
sajtó képviselőit. Ez utóbbiak a konferenciateremben zártláncú televízión követik az eseményeket. A volt kormányfő augusztus 5. óta van őrizetben egy kijevi fogdában. Október 11-én egy kijevi kerületi bíróság első fokon hétévi
börtönbüntetésre, közel 200 millió dollárnyi kártérítés kifizetésére és vezető tisztségek betöltéséről három évre
való eltiltásra ítélte hivatali hatalommal való visszaélés vádjával, az ügyészség szerint Ukrajna számára jelentős anyagi kárt okozó 2009-es orosz-ukrán gázár szerződések megkötése miatt. Timosenko tagadja a vádat, és azt hangoztatja, hogy legfőbb politikai ellenlábasa, Viktor Janukovics elnök politikai bosszújának az áldozata.
(c) mti Magyar Távirati Iroda Zrt.
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Fidesz-mágia: fogalmunk sincs a valódi változásokról?
A szavazásra jogosultak jelentős része nincs tisztában azzal, hogyan
akarja a Fidesz saját elképzelései szerint módosítani a választási
rendszert. Ez annak is köszönhető, hogy a kormánypárt minden eszközzel igyekezett elkerülni, hogy a nyilvánosság előtt érdemi vita
folyjon a változásokról - derül ki a Political Capital legújabb elemzéA közelmúltban végzett közvélemény-kutatás eredményei egyebek közt mutatják, a válaszadók többsége
elsősorban még mindig azt szeretné, hogy kevesebb képviselő üljön a parlamentben. Ez azért is érdekes,
mert az új rendszer egyik sokat hangoztatott eleme a honatyák számának csökkentése. Mindez azt is
A jelenlegi választási szisztéma második legkifogásoltabb pontjaként a sok visszaélésre lehetőséget adó
ajánlószelvény-rendszert látták a megkérdezettek, de a képzeletbeli dobogóra még felfért az a meglátás
is, miszerint a jelenlegi szisztéma eltorzítja a választói akaratot, mivel az a nagypártokat erősíti a kisebbek
rovására. Az, hogy a rendszer túl bonyolult, csak az utolsó helyre került a legkifogásoltabb pontok között írja a Political Capital.
A parlamenti helyek csökkentését egyébként az MSZP és a Jobbik szavazói szeretnék a legjobban, a Fidesz hívei pedig az LMP után a legkevésbé. Az ajánlószelvény gyűjtésének rendszerét leginkább a
jobbikosok kifogásolják, de a szocialisták szimpatizánsainak sem tetszik, viszont érdekes adat, hogy még
a Fidesz szavazói is jobban szeretnék a módosításokat, mint az LMP-sek.
A Political Capital kutatása mérte az átalakuló választási rendszerrel kapcsolatos tájékozottságot is. A válaszadók mintegy háromötöde nem tudja, hogy minden bizonnyal csak egy forduló lesz a jövőben, illetve,
hogy a parlamentben nagyobb arányban lesznek egyéni képviselők, mint listásak. Az ajánlószelvényrendszer megmaradásával a többség tisztában van, de csak 32 százalék értesült arról, hogy valószínűleg
több cédulát kell majd gyűjteni rövidebb idő alatt.
Nem meglepő módon a kisebb létszámú parlament ismertsége a legerősebb: 49 százalék tudta, hogy körülbelül kétszáz főre csökken majd a képviselők létszáma, ennél szerényebb mértékű politikustizedelésre
24 százalék számított. A válaszadók ötöde a választási szisztéma átalakulásával kapcsolatos öt kérdés
közül egyre sem adott jó választ, 37 százalék válaszolt helyesen legalább három kérdésre, és csak minden huszadik megkérdezett van teljesen tisztában a legfontosabb változásokkal.
Az új választási rendszerben az egyéni képviselet végképp formalitássá válik: eddig átlagosan 45 ezer, a
következő választástól már 75 ezer választót kell(ene) képviselnie egy egyéni kerületben megválasztott
Bemutatták a 2006-os erőszakos rendőri fellépést tárgyaló Balsai-jelentés alapján készült könyvet
Budapest, 2011. december 16., péntek (MTI) - Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár mutatta be
pénteken Budapesten a Balsai-jelentés – A 2006. őszi erőszakos rendőri fellépésről című könyvet.
Balog Zoltán azt hangsúlyozta, hogy a 2006. őszi súlyos jogsértések körülményeit négy évig nem csak elhallgatta, hanem meg
is hamisította a korábbi kormányzat. Mint mondta: eközben az áldozatokból csináltak tetteseket, és nem volt remény arra,
hogy kiderüljön az igazság. Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarországon 1956 óta nem volt olyan súlyos rendőri fellépés békés polgárok ellen felső politikai utasításra, mint öt évvel ezelőtt. Balog Zoltán szerint szükséges az áldozatok megkövetése,
jogi és anyagi kárpótlása, valamint a felelősök megbüntetése. Ez utóbbiban még van elmaradás, bár a törvények már megszülettek – tette hozzá az államtitkár. Völgyesi Miklós, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnöke, a könyv egyik szerzője a
sajtótájékoztatón elmondta: a Balsai-bizottság feladata volt, hogy a 2006. őszi véres rendőri fellépések ügyét tárgyalja, és próbálja meg beazonosítani a történtekért felelős rendőri és politikai vezetőket. Ez tényfeltáró jelentés, nem pedig feljelentés, noha ez képezheti az ügyészségi eljárások alapját – fűzte hozzá. Az időközben alkotmánybíróvá választott Balsai Istvánt még
országgyűlési képviselőként bízta meg 2010. július elsején Orbán Viktor kormányfő azzal, hogy miniszterelnöki megbízottként
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Andorra az eleje, Andorra a vége
Második nekifutásra szerdán sikerült véglegesíteni a 2014-es brazíliai
labdarúgó világbajnoki selejtezők napra lebontott programját. A magyar
válogatott először Andorrában lép pályára 2012. szeptember 7-én, utolsó találkozóját pedig szintén a miniállam nemzeti csapata ellen játssza
A D csoportban szereplő együttesek képviselői (Magyarország, Hollandia,
Törökország, Románia, Észtország, Andorra) első ízben október 24-én
Amszterdamban ültek össze, hogy elkészítsék a kvalifikációs programot, ez a
tanácskozás azonban eredménytelenül zárult, mivel csak két olyan csapat akadt, amely vállalta volna, hogy a júniusban kijelölt hivatalos FIFA-játéknapokon selejtezőt játsszon. Ha az egyeztetés egy megadott határidőig nem jár
eredménnyel, akkor a nemzetközi szövetség állítja össze a csoport menetrendjét.
Az MLSZ ezt szerette volna elkerülni, ezért újabb tanácskozást kezdeményezett, és mivel eredményes volt a meggyőző munka, ismét asztalhoz ültek a felek. Ezúttal sikerült olyan menetrendet készíteni, amely mindenkinek megfelel, ráadásul júniusban sem kell senkinek tétmeccset játszania.
Egervári Sándor szövetségi kapitány az MLSZ hivatalos honlapján így vélekedett együttese programjáról: "A mi
javaslatunkra került sor egy utolsó egyeztetésre a szövetségek között, mert minden érintett szerette volna elkerülni
azt a helyzetet, hogy a FIFA kedvezőtlen időpontra sorsoljon számára mérkőzést" - mondta Egervári "Számunkra
nem tekinthető rossznak a kialakított program, elfogadható menetrend alakult ki, ez alapján azt mondhatjuk, hogy
mindhárom félévben két-két nagyon nehéz mérkőzésünk lesz. A beosztás segítségével stábommal pontosabb
megfigyelési programot tudunk összeállítani, egyelőre azokra az ellenfelekre koncentrálva, amelyekkel már 2012ben megmérkőzünk."
A csoportból egyedül Romániával nem találkozik 2012-ben a magyar együttes, amelynek nem kell sokáig várnia az
első óriási falatra: négy nappal az Andorra elleni rajt után máris a világbajnoki ezüstérmes Hollandia érkezik Magyarországra. Az is látszik a programból, hogy 2013-ban sokkal keményebb dolga lesz a csapatnak, mivel a másik
nagyágyú, Törökország ellen is itthon kezd jövőre az Egervári-csapat. Nemzetközi mérkőzések megrendezésére
alkalmas stadionja addigra egész biztosan nem lesz az országnak...
A vb-selejtezők magyar meccsei
2012. szeptember 7.: Andorra-Magyarország
2012. szeptember 11.: Magyarország-Hollandia
2012. október 12.: Észtország-Magyarország
2012. október 16.: Magyarország-Törökország
2013. március 22.: Magyarország-Románia
2013. március 26.: Törökország-Magyarország
2013. szeptember 6.: Románia-Magyarország
2013. szeptember 10.: Magyarország-Észtország
2013. október 11.: Hollandia-Magyarország
2013. október 15.: Magyarország-Andorra
A csoportból az első helyezett jut ki automatikusan a vb-re, a nyolc legjobb második pedig pótselejtezőt játszik a
világbajnoki részvételért. A magyar együttes a harmadik kalapból került a csoportba, tehát reálisan az Ebselejtezőkhöz hasonlóan a harmadik hely elvárása lehet a reális célkitűzés. Igaz ennek teljesítése is nagyon nehéz, hiszen a negyedik és ötödik kalapból is erős riválisokat (Romána, illetve Észtország) sorsolták ebbe a csoportba. Egervári Sándor az Eb-selejtezők során többször kijelentette, hogy a vb-kvalifikációs sorozaton a továbbjutást
jelentő első két helyért kell versenyben lennie csapatának.
Évzárás a 37. helyen
A magyar labdarúgó-válogatott a 37. helyen zárta az évet a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján. Decemberben kevés meccsen léptek pályára a csapatok, ezért nem változott jelentősen a sorrend az egy hónappal korábbihoz képest, a magyarok is megőrizték pozíciójukat. Az élen sem történt változás, a világ- és Európa-bajnok spanyolok az elsők, megelőzve a világbajnoki ezüstérmes hollandokat, és a vb-bronzérmes, Eb-második németeket. A
magyar válogatott vb-selejtezőbeli ellenfelei közül Törökország a 28., Románia az 56., Észtország az 57., Andorra
pedig a 204. helyet foglalja el.
forrás:népszavaonline.hu
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KARÁCSONY – kuglóf a messzi múltból
A FRANCIA GASZTRONÓMIA,
zseniális ismerője, Jean-Robert Pitte emlékezik meg egyik őse, az Elzászból Párizsba vándorló Marie-Madeleine kuglófjáról. Egy süteményről a 19. század közepéről, amely még más volt, mint napjaink briósra emlékeztető, levegős kuglófjai. A kuglóf (Kugelhopf, Gugelhupf, Gugelhopf) a vasárnap
reggelek és az ünnepnapok hagyományos paraszti desszertje volt kemény héjjal, puha belsővel.
Napjaink elzászi pékségeiben azonban már nem lehet ilyennel találkozni.
A mai kuglóf arrafelé – akárcsak felénk – már egy briós, amely mazsolával, mandulával, narancsvízzel készül.

Marie-Madeleine kuglóf receptje (19. század közepe)

Hozzávalók:
500g liszt
2 egész tojás
100g cukor
250g vaj
20g élesztő
Csipetnyi só
Félcsészényi mazsola
Egész mandula
Elkészítése:
Egy cseréptálban összekeverjük a lisztet, tojást, 200g olvasztott vajat, cukrot, sót, és kevés meleg
vízben elkevert élesztőt. Hozzáadjuk a mazsolát. A kuglóf forma belső oldalát a maradék vajjal kikenjük és beleragasztjuk a mandulaszemeket, majd beletesszük a tésztát. Meleg helyen (30°C) néhány órát kelni hagyjuk. Közepes hőmérsékleten (180-190°C) 30 percig sütjük, amíg a tészta a melegben teljesen ki nem tölti a sütőformát. Ha lehűlt, vegyük ki a formából.
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Királyszelet
Gyümölcskenyér nélkül
nincs Karácsony. A tavalyi
Fügés-diós gyümölcskenyér
után idén ezzel a verzióval
jelentkezem. A több mint 40
éves receptre egy gasztro
magazinban bukkantam,
nagy sikere volt a munkahelyi Kari-partyn.
Hozzávalók:
15 dkg margarin,
5 db tojás,
15 dkg cukor,
1 ek. rum vagy aroma,
10 dkg durvára vágott dió,
10 dkg mazsola,
15 dkg liszt,
1 citrom reszelt héja,
5 dkg olvasztott csokoládé a díszítéshez.

A tojásokat szétválasztjuk, habosra keverjük a Ramát a cukorral, a tojássárgákkal és a rummal,
majd hozzáadjuk a diót, a felvert tojásfehérjét, a lisztet, a mazsolát és a reszelt citromhéjat. Jól
összekeverjük, és az őzgerincformába öntjük. 40-45 percig sütjük 160 °C fokon.
A sütemény tetejét olvasztott csokoládéval, vagy cukormázzal megdíszítjük, megszórhatjuk mandulával, dióval is.
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Új szívet kért karácsonyra
Budapest — Rideg kórházi ágyához kötve hatalmas kék szemeivel érdeklődve figyeli az apró
pelyhekben hulló fehér havat Szilágyi Dorina
Arcán halvány mosoly fut át. A súlyos beteg kislány életét egy új szív menthetné meg, ám Dorina szerencsére ebből vajmi keveset fog még
fel. Mindössze azt tudja, hogy az idén neki nem
lesz karácsonyfája, és nem építhet apával hóembert.
– Sokszor, amikor jövünk be hozzá, csak nézi
hosszan a műszív folyton mozgó pumpáit. Kérdeztem már tőle, hogy szeretné-e, ha elmondanám, hogy mi az, de mindig elutasítja – szorította magához kislányát aggódva Balla Cintia (19),
aki minden percét Dorina mellett tölti.
– A műszívbeültetés óta még csak szombaton
vették le a lélegeztető gépről, mert átesett egy
kezdődő tüdőgyulladáson. Egyelőre keveset eszik, de tudom, hogy jól van, mert ha valami nem tetszik, azonnal
hisztizik, pont úgy, mint otthon. Az orvosokkal és a nővérekkel viszont mindig együttműködik, hamar megbarátkozott a napi szurikkal, vizsgálatokkal – folytatta az édesanya, aki Dorina édesapjával, Szilágyi Róberttel (24) a fővárosba költözött, hogy még közelebb lehessen a gyermekéhez.
– Egyelőre egyikünknek sincs
munkája, így azt sem tudom,
miből veszünk ajándékot. Az én
ajándékom viszont nem kerül
pénzbe: csak azt szeretném,
hogy Dorina újra egészséges
legyen és időben érkezzen új
szív – hajtotta le a fejét az
édesanya.

– Gyógyszerrel és folyamatos
leszoktatással szerencsére sikerült elérnünk, hogy Dorinának
ne legyen szüksége a lélegeztető gépre, de sajnos még mindig nehezen és keveset eszik.
S bár a műszív jól működik, és
a kislány szemel láthatóan is
kifejezetten jókedvű és élénk,
minél előbb szüksége lenne
egy új szervre – mondta dr.
Székely Edgár, a kislány egyik kezelőorvosa, hozzátéve: mióta Dorina műszívre került, már több riasztás is volt,
ám egyik szerv sem felelt meg neki.
forrás:blikk.hu
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