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Droglabornak használták a tanyát
A becslések szerint kétszázmillió forint a piaci értéke annak a kábítószernek, amelyre szerdán bukkantak a rendőrök egy Nyíregyháza melletti tanyán. A nyomozás eredményeiről
azonban csak most számoltak be a rendőrség és a katasztrófavédelem illetékesei NyíregyIllusztráció..
házán.
A várostól 15 kilométerre fekvő Vadas tanyára elsőként a tűzoltók vonultak ki, mivel egy bejelentés
szerint egy ingatlan melléképülete gyulladt ki - idézte fel Dányi Béla alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezető helyettese.
A tűzoltók egy épületet és egy földbe süllyesztett tárolót találtak lángokban. A tűzoltás után az ingatlanból mintegy
száz propánbután-gázpalack, zsákolt mákgubó, illetve egy daráló-berendezés került elő, ezért a tűzoltók értesítették
a rendőrséget.
Bukovenszki Zoltán, a megyei rendőr-főkapitányság életvédelmi alosztályának vezetője a tájékoztatón elmondta: a
tizennégy hektáros tanya épületeiben két és fél napig tartott a rendőrségi helyszínelés. A nyomozók 350 zsák mákgubót, kétezer liter gyúlékony anyagot, csaknem ötven kilogramm morfin- és kodeintartalmú kábítószert, illetve ezek
előállításához szükséges eszközöket foglaltak le.
A droglaborként használt épületekben lefoglalt anyag piaci értéke a becslések szerint körülbelül százmillió forint, és a
félig feldolgozott, masszaszerű nyersanyagból is nagyjából ugyanekkora értékű kábítószert állíthattak volna elő - tette
hozzá az őrnagy. A kábítószer pontos értékét, valamint a tűz okát a szakértői vizsgálat állapítja majd meg.
A tanya 35 éves tulajdonosát csütörtökön gyanúsítottként hallgatták ki kábítószerrel visszaélés bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.
A férfit és az időközben elfogott 48 éves társát szombaton előzetes letartóztatásba helyezték - tájékoztatott Balogh
Barnabás, a főkapitányság bűnügyi igazgatója. A bűncselekmény kapcsán tovább nyomoz a rendőrség; az alezredes
közlése szerint újabb gyanúsítottak meghallgatása várható.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rövid időn belül ez a harmadik nagyobb kábítószerfogás. Tavaly egy újfehértói
közlekedési ellenőrzésen került elő egy gépkocsiból több mint négy kilogrammnyi kábítószer, később pedig a közeli
Rozsréten bukkantak egy droglaborra. Utóbbi helyszínen több mint harminc kilogramm drogot találtak.
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Tömegoszlató rendőrök lakcímét tették közzé
Személyes adattal való visszaélés miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást egyelőre
ismeretlen tettes ellen, amiért egy honlap olyan rendőrök személyes adatait és fotóit tette közzé,
akik részt vettek a 2006-os demonstrációk tömegoszlatásában.
A kuruc.info fotókkal, névvel, lakcímmel, telefonszámmal, születési idővel és hellyel, illetve rendfokozatok
megjelölésével tette közzé október végén - azóta többször frissítve - több olyan rendőr személyes adatait,
aki a Rendőrségi Biztonsági Szolgálat (Rebisz) állományában, a III. bevetési osztály csapatában teljesített szolgálatot a 2006. október 23-i tömegoszlatáskor.
Az ügyben személyes adattal visszaélés vétségének megalapozott gyanúja miatt indult nyomozás. Bartha László, az NNI szóvivője szombaton azt mondta: a büntetőeljárás lefolytatására az Országos Rendőrfőkapitányság jelölte ki a Nemzeti Nyomozó Irodát. Már megkezdték a szükséges adatok begyűjtését és
értékelését.
Az öt évvel ezelőtti demonstráción rendőri túlkapások történtek, többtucatnyian súlyos vagy maradandó
fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedtek.
A 2006. október 23-i tömegoszlatásban részt vevő rendőri egység tagjaival a Hír TV Célpont műsora egy
idén októberi adásában foglalkozott elsőként, ott szintén megnevezték az akció ideje alatt szolgálatot teljesítő rendőröket.
A kuruc.info 2006. október 7-én, majd 16-án, illetve azután több alkalommal, frissített formában közzétette a 2006. szeptemberi budapesti események után indult eljárásokban részt vevő bírák, ügyészek személyes adatait, őket súlyosan sértő kijelentésekkel együtt.
A portál főszerkesztője ellen 2009 novemberében rágalmazás miatt indult, majd egy rendbeli személyes
adattal való visszaéléssel, valamint kétrendbeli, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozó
rágalmazásra módosított vádak alapján folyt büntetőper a Székesfehérvári Városi Bíróságon. Az idén
március 11-én hozott nem jogerős végzésben bizonyítottság hiányában felmentették a főszerkesztőt,
mert a több tárgyalásból álló per során nem bizonyosodott be, hogy a portálon közzétett tartalmat ő írta,
és nem nyert bizonyítottságot az sem, hogy az ominózus írások közzétételének idején a vádlott volt a
portál főszerkesztője.

forrás:index.hu
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RÖVIDHÍR - Lázár: Orbán határozott volt az eva megszüntetésében
Budapest, 2011. november 7., hétfő (MTI) - Orbán Viktor miniszterelnök határozott és kemény
volt a Fidesz-KDNP hétfői frakcióülésén abban, hogy meg kell szüntetni az egyszerűsített vállalkozói adót, az evát; a kormánypárti frakció azonban arra kéri a kabinetet, vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy jövőre emeljék meg az eva mértékét, és csak 2013-tól szűnjön meg - közölte
Lázár János budapesti sajtótájékoztatóján.

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: a kormány elzárkózott az eva megtartásától, a frakció azonban szeretné,
ha a kabinet még megvizsgálná az említett javaslatot. Lázár János véleménye szerint ugyanakkor a frakció tudomásul vette a kormány álláspontját az eva ügyében.
MTI

RÖVIDHÍR - Komoly megszorításokat jelentette be a francia
miniszterelnök
Párizs, 2011. november 7., hétfő (MTI) - A saját szavai szerint az 1945 utáni
egyik legszigorúbb költségvetést jelentette be hétfőn Francois Fillon francia
miniszterelnök azzal a céllal, hogy a gazdasági lassulás ellenére Franciaország tartani tudja a deficitcsökkentésre tett ígéreteit, s hogy az alacsonyabb
kamatozású hitelfelvétel érdekében megtarthassa tripla A minősítését.
A 2012-re már augusztusban előirányzott 12 milliárd eurós megtakarításon felül a kormányfő a jövő évre további
7 milliárd eurós megtakarítást jelentett be, 2013-ra pedig 11,3 milliárd eurós intézkedéscsomagot jelzett előre a
kormányülést követő sajtótájékoztatóján.
A kormány felgyorsítja a nyugdíjreformot: a nyugdíjkorhatár 60 évről 62-re történő fokozatos megemelésének így
2018 helyett 2017-ben be kell fejeződnie. Az egészségügyi kiadások visszafogásából és az adókedvezmények egy
részének megszüntetéséből 2,6 milliárd eurós megtakarítást remél a kormányzat.
Az 5,5 százalékos csökkentett áfát 7 százalékra emelik, kivételt jelentenek ez alól a legfontosabbnak tekintett,
így például az élelmiszeripari termékek.
A társasági adó a több mint 250 millió eurós forgalmú cégek esetében öt százalékkal nő, a szociális segélyek
pedig ezentúl nem az inflációnak, hanem a gazdasági növekedésnek megfelelően, azaz egy százalékkal növekednek.

Kép

Egyiptom - Magyar turisták buszbalesete
A magyar turistákat szállító autóbusz a 2011. november 6-án történt baleset helyszínén Egyiptomban, a vörös-tengeri üdülőhely, Hurghada közelében. MTI

Országgyűlés - Plenáris ülés
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős
államtitkára az új munka törvénykönyvéről szóló előterjesztés általános vitájának megnyitó
expozéját tartja az Országgyűlés plenáris ülésén. MTI
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Új intézkedésekkel rukkolt elő a kormány
A kormány újabb intézkedések végrehajtásáról döntött a 2012-re tervezett 2,5 százalékos hiánycél tartása érdekében.
Miközben egyre valószínűbb, hogy a kormány módosítja a jövő évi gazdasági
növekedésre vonatkozó prognózisát (amelyre a költségvetés is épül), addig
újabb intézkedések végrehajtásáról döntött a 2012-re tervezett 2,5%-os hiánycél tartása érdekében. A Magyar Közlöny keddi számában megjelent kormányhatározat szerint ugyanis feladat- és intézmény-felülvizsgálati programot
indít a kormány. Ezzel egyrészt erősebb kontrollt akar gyakorolni a költségvetés kiadási oldalára, másrészt feladatoktól akar megszabadulni, ami akár 100
milliárd forintos megtakarítást is jelenthet.
Újabb intézkedések
A közlönyben megjelent kormányhatározat további feladatokat ír elő a jövőre tervezett hiánycél tartása érdekében
és külön kiemeli, hogy ezek az intézkedések az október 13-i kormányhatározatban foglalt intézkedéseken túl értendők.
Emlékezetes, alig egy hónappal ezelőtt a kormány előírta a minisztériumoknak, hogy dolgozzák ki a költségvetési
előirányzataik teljesítéséhez szükséges intézkedési terveiket. Az intézkedést a Nemzetgazdasági Minisztérium azzal magyarázta, hogy ezek az intézkedési kötelezettségek biztosítják azt, hogy a majdan elfogadott költségvetés
ne csak egy számtenger legyen.
A keddi Magyar Közlönyben megjelent határozatban szereplő intézkedések tehát ezen felül értendők. Ennek keretében "szervezeti és feladat ellátási felülvizsgálati programot indít el a kormány az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési szervek, és a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában egyaránt". A kormányhatározat előírja, hogy holnapig álljanak fel a munkabizottságok, amelyek kezelik a felülvizsgálat
folyamatát.
Felülvizsgálják az állami intézmények működését
A kormányhatározatból világosan kiolvasható, hogy ezekkel az intézkedésekkel a kormány a jövő évi hiánycélt
akarja bebiztosítani, így például az intézményekben fel kell tárni a saját bevételek szerzésének lehetőségét, szűk
mozgásteret kell előírni a minisztériumokhoz tartozó intézmények számára. A kormány ugyanis elvárja, hogy a minisztérium képes legyen hatással lenni az intézmények költségvetésének végrehajtására és kontrollálni tudja azt.
A felülvizsgálat keretében ki kell térni az intézmények megszüntetésének, összevonásának lehetőségére, méretének csökkentésére, valamint "a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek költségvetési szervvé történő
átalakítására".
Feladatleadások: sok-sok milliárd?
"Az ellátott feladatok közfeladattá minősítésének indokoltságát" is vizsgálni kell a mostani határozat értelmében. Ez
az utolsóként felsorolt feladat azt vetíti előre, hogy a kormány bizonyos feladatok leadását tervezi jövőre, hogy így
tehermentesítse a költségvetést. Az Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározatból az is kiderül, hogy az egyes
ágazatokra vonatkozóan részletes ütemtervet írt elő a kormány. Vagyis a következő hónapokban fény derülhet arra, hogy a jövőben mi nem lesz az állam feladata.
Veszély fenyegeti a növekedési terveket
A keddi értesülések szerint a kormány tovább ronthatja a jövő évi növekedésre vonatkozó előrejelzését a jelenlegi
1,5 százalékról. A költségvetés szempontjából pedig egyáltalán nem mindegy a jövő évi gazdasági növekedés
mértéke, egy komolyabb növekedésbeli eltérés ugyanis jókora pótlólagos intézkedéscsomagot követel meg a hiánycél tartása érdekében
forrás:napi gazdaság.hu
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"Miskolctól északra Afrika kezdődik" - vízgereblyézés és közmunka
Észak-Magyarországon mára már afrikai állapotok uralkodnak - jelentette ki Csepeli György szociológus az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Policy Solutions elemző intézet által az
európai szegénységről szerda este megrendezett vitaestjén, amelynek másik vendége Balog Zoltán
államtitkár volt.
Vitaesten Boros Tamás, a Policy Solutions igazgatója ismertette a cég szegénységgel kapcsolatos reprezentatív közvélemény-kutatásának eredményeit. Eszerint a magyar lakosság mindössze egyharmada ért
egyet azzal, hogy az Európai Unió segít hazánknak a szegénység csökkentésében, és csupán egynegyede
szerint fog csökkenni az elkövetkező évben a szegények száma Magyarországon.
Szűcs Tamás, az Európai Bizottság képviselője jelezte, hogy a közvélemény percepciója nem feltétlenül
tükrözi a valós helyzetet, de támpontot adhat a további teendőkhöz; az Európa 2020 stratégia a versenyképesség erősítésével, új munkahelyek teremtésével és speciális programokkal tervezi 2020-ig összeurópai
szinten 25 százalékkal csökkenteni a szegények számát.
Balog Zoltán, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár kifejtette, hogy a magyar kormány egyetért az
Európa 2020 stratégia céljaival, és az Európai Unió segít a munkahelyteremtésben, ami a szegénység elleni küzdelem fontos eszköze. Ugyanakkor felhívta figyelmet arra, hogy Magyarországon 2006 óta folyamatosan
csökkennek az átlagjövedelmek, és a rendszerváltozás
csupán egy szűk, mintegy
10 százalékos réteg számára
jelentett érdemi életszínvonalbeli javulást, ezért nem
meglepő a lakosság peszszimizmusa.
Mindkét résztvevő, ha
nem is "csodaszernek", de komoly előrelépésnek nevezte az európai roma keretstratégia megalkotását,
amely hosszabb távon remélhetően szerepet játszhat a
roma közösségek súlyos gondjainak orvoslásában. Az
államtitkár szerint a szegénység etnicizálása komoly
probléma, és kiemelte, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben rendszeresen kiáll a Jobbik cigányellenes megszólalásaival szemben. Saját bevallása szerint romaügyben a
"gyakorlati kvóták" híve, ezért a kormány több programot is azzal a feltétellel indít, hogy bizonyos számú
résztvevőjének cigány származásúnak kell lennie.
Balog Zoltán szerint ugyanakkor "öngyilkos" az a politikus, aki egy-két éven belül komoly áttörést vár cigányügyben. Az államtitkár Csepeli Györggyel egyetértett abban, hogy határozott felszólalásra volt szükség
a cigánygyilkosságok ügyében, de reagálva kritikusaira rámutatott arra is "az emberi jogokért sokkal könynyebb harcolni, mint házakat építeni és munkahelyeket teremteni."
Csepeli György szociológus - a Magyar Szociológiai Társaság elnöke - vitatta a kormány közmunkaprogramjának hasznosságát - szerinte a közmunka nem valódi munka, sokkal inkább "Szolzsenyicin és Kertész
Imre hőseinek élményeire emlékeztet." Csepeli szerint 2-3 éves távlatban senkinek nem lehet értelmes
közmunkát adni. Balog Zoltán a kormány célkitűzéseit értékteremtőnek nevezte, szemben a Gyurcsánykormány hasonló programjával, amelyet szerinte az abban érintettek is "vízgereblyézésként" jellemeztek.
Csepeli professzor élesen bírálta a naposcsibe- és tenyészállat-osztogatás típusú programokat is, jó szándékú, de teljesen hatástalan kezdeményezésnek nevezve ezeket. Csepeli György - természetesen a pénzhiány mellett - a szegénységből való kitörés fő gátjaként a bizalom és az innováció hiányát jelölte meg. Kitért arra is, hogy a mélyszegénység felszámolásában az iskolának kiemelt szerepe van, csakúgy mint a
diszkrimináció-mentes légkör kialakításának és a területileg differenciált, helyi sajátosságokat is figyelembe
vevő szociálpolitika alkalmazásának. Jelenleg ugyanis szerinte egyenlőtlenségeket termel az iskola, az
egészségügy és a közigazgatás is, ezért másfajta, proaktív szociálpolitikára van szükség.
A szociológus elvetette a kormány etnikai alapú felzárkóztató programjait, és hibának tartotta az Országos
Cigány Önkormányzatra való támaszkodást a társadalmi és civil szervezetek, az egyházak és az Európai
Unió aktív bevonása helyett, ugyanakkor fontos kezdeményezésként értékelte Balog Zoltán munkáját az
európai romastratégia megalkotásáért. A professzor a helyzet rendezését Észak-Magyarországon kezdené,
hiszen "Miskolctól északra már nem is balkáni a helyzet, ott Afrika kezdődik."
forrás:stop.hu
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„Cucli kommandó” avagy a babák védelme…
Tanácsot kértem egy barátomtól, mivel nem boldogultam számomra igenis fontos témakörrel. Rég láttuk egymást. Az ezerszer áldott Honvéd tér, a közel félszáz gyerek, az iskolai élmények, azonnal a beszélgetésünk központi témájává
vált. Az emlékek egymásra tolódtak, Te kivel találkoztál, mit tudsz erről, ebből
mi lett, hol lakik stb…
Észre sem vettük több órát beszélgettünk. Örömmel, felszabadultan meséltünk az
életünkről, a foglalkozásunkról, a családról, a sportról, a munkáról, a nőkről…
Dr. Kovács Ferenc az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi regionális Intézetének a
főorvosa. Tájékoztatott, – mint fogyasztóvédelmi újságírót - most kezdik vizsgálni a cumikat, mivel annak
összetételében kockázatos anyagok vannak, amik káros hatást gyakorolnak a babák egészségére.
Az ellenőrzés átfogó mély. Először a gyógyszertárak, majd a gigantikus bevásárló centrumok, a piacok kerülnek a látókörbe. A felügyelők minden nap 2-3 szaküzletet keresnek fel. Ezek a gyerek cumik távol keletről
származnak, a bennük lévő szilikon, a kioldódó komponensek félelmetesek lehetnek a használatra!
(Sajnos az Európai törvények nem teszik lehetővé a kontrollt. Az ellenőrzések hiánya, nagymértékben megerősíti a selejtes, életre veszélyes termékek Magyarországra hozatalát. Ám beszélhetnénk
az étrend kiegészítőkről, a Viagra – kéktabletta - káros mellékhatásairól is. szerkesztő)

Kínai gyermekjátékok
Szegeden a lakosság egyharmada elégedetlen a Kínai kereskedők árucikkeivel annak
minőségével, tartósságával, hiegéniájával. A termékeik ára meghatározó momentum
az alacsony jövedelműek körében, s nem beszélve az alkudozás öröméről! A földről
értékesített gyermekholmik, játékok …stb. az isten tudja milyen fertőzést hordoz magában.
A fogyasztóvédelmi felügyelők, ha napi rendszerességgel ellenőriznék az általuk bitorolt piacokat, nagyobb figyelmet kaphatna a vásárló, a termék ára, minősége, csomagolása, garanciajegy, valamint az egészségügyi előírások betartása! Megunt(j)ák a vevők, hogy rendszeresen megalázzák őket, mikor számlát kérnek! Reklamációt nem fogadnak el! Valójában mennyi a beszerzési ár – játék ami 2500 Ft – ról indul, s 1000 Ft – ért elvihető.
A hazai játékboltokban a június
az a hónap, ami nem hoz árbevételt.
A szegedi- Móravárosi „cserepes
soron” kizárólag kínai kereskedők
találhatók! A tavaszi szenzációt
a Barbie, Batmann s a Polly Pocket
gyermekjátékok szolgáltatták.
Hogy miért? Az Amerikai Mattel(t) világ legnagyobb gyerekjátékgyártó cége - a csőd érintette meg. A
vezetői több mint 18 millió darab
– fennevezett - közkedvelt babákat
és kisautókat vontak ki a kereskedelemből, amit a távol keleten
gyártottak! Kiderült, a babákon
használt színező festék, mérgező!
Zord mennyiségű ólmot tartalmazott, ami leválva (le is vált) ártalmas az egészségre, pláne ha a
baba szájába kerül! A Kínai termékek
ellen az USA – ban riadókészültséget rendeltek el, mivel nem először van kifogás a minőséggel, a csomagolással, a színezéssel, s az egészségügyi előírások betartásával! E riadónak hangja elérte kontinensünket,
Európát. Ennek hatására Kína szorosabban működik együtt az EU termékbiztonság területeivel, szóval, állandó jelentést küld Brüsszelnek az intézkedéseiről! A meglévő problémára a Fogyasztóvédelmi Biztos, Meglena Kuneva - keményhangú megrovást intézett feléjük. Az Európai Bizottság
az erősödő fogyasztóvédelmi aggodalmak ellenére nem osztja azokat a véleményeket, amelyek a Kínában előállított áruk betiltását kezdeményezné. Bár, az
Ázsiai országban a fogyasztóvédelmi szabályok betartása hiányos. Európában
kielégítően működnek azok a mechanizmusok, amit ellenőrzésnek hívnak! De
náluk? Az országuk termékeinek felülvizsgálatát az európai fogyasztóvédők hirdették meg, ami nem csak a játékokra terjed, hanem az exportáló vállalatokat is

ellenőriznék. A vezetőiknek nyilatkozatot, muszáj tenniük, hogy a termékválasztékuk megfelel az EU biztonsági és egészségügyi előírásoknak is.
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Adótörvény: meglepő változtatásokkal rukkolt elő a kormány
A zárószavazás előtt több mint száz oldal módosítót nyújtott be a kormány az adótörvényekhez. Ezek közt
szerepelt az Erzsébet utalvány januári bevezetése, ami azonnal kiebrudalja a piaci szereplőket. A munkaadók pedig csak akkor kaphatnak kedvezményt, ha nem utalványokból emelnek bért.
Pofonvágásnak felérő módosítókat nyújtott be a kormány az adótörvényekhez a zárószavazás előtt. Az Alkotmányügyi Bizottság összesen több mint százoldalas csomagot szignózott, s ebben nem csak koherencia zavarokat igyekezett tisztázni.
A parlament végül 232 igen szavazattal, 78 nem ellenében fogadta el a kormány előterjesztését. A javaslatra az ellenzéki és független képviselők mellett
nemet mondott két Fideszes képviselő is, Földesi Gyula és Vigh László, míg
az LMP frakciója - a záró vitához hasonlóan - a zárószavazáson sem vett
részt.
Meglepetések a béren kívüli juttatások körül
A béren kívüli juttatásoknál megjelenik a piacon az Erzsébet utalvány, ami a
korábban már beharangozott állami kibocsátású utalvány lesz. Az igazán érdekes ebben persze nem az elnevezés, hanem az, hogy béren kívüli juttatásként már januártól csak ilyen bocsátható ki. A korábban futott verzió még arról
szólt, hogy az állam csak októbertől veszi el a lehetőséget a piacot most uraló
vállalatoktól − amelyek lényegében 2013-tól csak általános adózású utalványt bocsáthatnak ki, kedvezményeset
nem −, a benyújtott s megszavazott legújabb verzió azonban ezt már 2012-re előrehozza. Az idén kibocsátott utalványok beváltását ez nem befolyásolhatja, ha azok 2012. december 31-ig érvényesek, akkor az természetesen
nem változik meg januártól.
Az ugyanakkor nem változott, hogy a kedvezményesen adható utalvány értéke nem lehet több havi ötezer forintnál, az üzemi étkeztetésnél pedig 12,5 ezer forint a felső határ. Ez elég alacsony összeg, így az sem zárható ki,
hogy mindez ideiglenes megoldás lesz a Szép kártya hálózatának teljes kiépítéséig. Az utalványt csekk és kártya
formában egyaránt ki lehet majd bocsátani. Mivel erőteljesebb a juttatások körében a kártyás elem − a Szép kártya
450 ezer, az utalvány 60 ezer forintig adható, a többi kedvezménynél pedig összességében marginális a csekk −,
ezért elképzelhető, hogy a papíralapú utalvány záros határidőn belül megszűnik.
A közvélemény már-már készpénznek vette, hogy az állami kibocsátó a Magyar Posta lesz, ezzel szemben azt a
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány forgalmazza majd. Az alapítványnak van tapasztalata az ügyben, hiszen eddig
az üdülési csekkek forgalmazásáért és az elfogadó hálózat gondozásáért felelt.
Egy pofon a munkáltatóknak
A másik pofont a munkáltatók kapják azzal, hogy a korábban ígért béremelésért cserébe járó adókedvezmény
mégsem segít majd túl sokat. Első körben az került a törvénybe, hogy a bérek nettó értékének megőrzése érdekében a munkáltatók béren kívüli juttatást is adhatnak. Második körben az, hogy ha minden munkavállaló esetében
megoldják a nettó bér szinten tartását, kedvezményt kaphatnak, alkalmazottanként jövőre legfeljebb 16, majd 2013
-ban 12 ezer forintig 190 ezer forint bruttó bérig. Most az került a szövegbe, hogy a kedvezmény csak akkor jár, ha
a béremelést nem juttatásból oldja meg a munkáltató.
Ez elvileg logikus, hiszen azzal eleve ad kedvezményt az állam, hogy nem bérben követeli meg az emelést − azzal
meg elvesz persze, hogy kötelezővé teszi a béremelést. A juttatás ugyanis 31 százalékkal adózik, a bér pedig
ugyanannyi elkölthető értéket alapul véve több mint a duplájával. Vagyis miért is kellene ezt még kompenzálni kedvezményekkel? Főleg úgy, hogy a kedvezmény a tb-járulékokra vonatkozik, miközben a juttatásoknál eleve nem
27 százalék tb-t, hanem tíz százalék ehót kell fizetni.
Más részről viszont nem teljesen egyenes a módosítás, hiszen a munkaadók úgy kalkuláltak, hogy a juttatások
nyújtásával az emelést a kormány elfogadja majd. S ezzel eddig a kormány nem is vitatkozott. Egyedül az adhat
némi vigaszt, hogy a kedvezmény akkor is jár, ha a ténylegesen befizetett − ma még tb-járulék, jövőre szociális
hozzájárulási − adó ennél kisebb összegű. Ez akkor történhet meg például, ha a munkáltató más
kedvezményt is igénybe tud venni.
Döntöttek az eváról is
Eldőlt, hogy 37 százalék lesz az eva, az azonban nem, hogy mikor fog megszűnni. A benyújtott módosító csak azt
rendezi, hogy az eva bevételi határa 25-ről 30 millió forintra nő, kulcsa pedig 30-ról 37 százalékra. Ez nettó száz
forint bevétel után az idén 37,5 forint evát és 87,5 jövedelmet jelentett, jövőre pedig 47 forint evát és 80 forint jövedelmet jelent. Arra nézve nem tartalmaz információt a módosító, meddig marad meg az eva, csak egy-két szabály
született, mit kell tenni kilépéskor. Eddig − mivel elenyésző volt a mozgás − erre nem kellett külön rendelkezés, a
rendszer elbírta az akár féléves ügymenetet is.
forrás:napi gazdaság. hu
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REKLÁM
A reklámból tanulni lehet, mit szabad és mit ne
csinálj. Kódolt üzenetnek is lehet nevezni a folyamatos intelmeket, figyelemfelkeltő színes
ígéreteket. De valójában a reklám egy erőszakos, vedd meg jelzést, küld a vásárló felé. Viszszacsatolás nincs. A hirdetőt nem érdekli, hogy
az általa reklámozott termék elnyerte -e a vásárló tetszését, mivel hiányzik a moderátor, aki
felhívná a figyelmet a termék minőségére, eladhatóságára.
Míg a szavak összetett, rejtett szépsége sokszor
csupán száraz ismeret az érdeklődő számára. Tételezzük fel, a szülő azt tanítja a gyerekének, hogy
minden alkalomkor olvasd el az árucikk hátoldalán fellelhető írást. Elolvassa? Nem! Miért? Mert az audi vizuális hirdetések erre nem ösztönzik. Az ABC- be csak szórványosan betérőket nem érdekli a figyelemfelkeltés, az akciók, őket inkább „minél hamarabb elhagyom bolt” effektust tartja szem előtt. Ha szerencséje
van, az akciós tejből, vagy az árkedvezményes vajból vásárol. Pl., A színes figyelemfelkeltő táblák a tejhűtő
felett, s mellett sorakoznak, de ők nem látják.
Az „unom vásárló” a mindenkori kötelezettség alól így próbálja önmagát kimenteni. Nem láttam, nem észleltem! Csípőből érkezik, a válasz, ha számon kérnék őkelmét. A feleség ilyenkor mit tesz? Többet nem küldelek vásárolni te szerencsétlen! Az apa pedig mosolyog a bajsza alatt, elértem, amit akartam! - majd kényelmesen elhelyezkedik a fotelben, felnyit egy üvegsört és újságolvasás közben elfogyasztja. A feleség beletörődik férje színlelt mulyaságába. - rád még ezt sem lehet bízni, duzzog az élettárs. Nem tökéletes példa, ám
hasznos. A feleség is hibázhat? Igen. Mi a megoldás? El kell ismerni a hibánkat, és erőfeszítéseket kívánatos tennünk a magatartásviselkedés kultúránkban. A család kommunikációs nyelve lehet verbális és nem verbális. Na, most melyiket használjam? - villan a nő agyában a gondolat. Később a konyhában serénykedve
döbben rá, hogy a marketingkommunikáció az, az eszköz, amit hatékonyan bevethet a lánya és a férje ellen.
Vágyat ébreszteni, és fokoznom kell az igénykeltést, el kell rejtenem az információt, mintha ők találták volna
ki. Legyen számukra szórakozás, pihenés a vásárlás, amit hatásgyakorlással, befolyással tudok csak elérni.
A társadalom először a fogyasztási szokásainkat, másodszor az egészségesebb fogyasztás felé orientál bennünket, fogyasztókat. A marketing kommunikációból kiindulva figyelembe kell vennünk a vásárlási döntéseket, vásárlói magatartást, demográfiai jellemzőket, pszichológiai tényezőket, valamint a kultúra, szubkultúra,
etnikum, és a címzettek társadalmi helyzete, szerepe.
Tisztelt asszonyom!
A reklám a legveszélyesebb piacbefolyásoló eszköz az elterjedtségénél, hatalmánál és a manipulációt könynyen előidéző jellege miatt. Ezért nem csak etikai kódexek, hanem törvények, jogszabályok is eléggé részletesen szabályozzák a reklámozást. A reklámnak sokféle típusa van. A reklámozás, alanyai szerint szólhat a
reklám, a fogyasztóhoz, a szakemberekhez, az orvosokhoz, a kereskedőkhöz. Megkülönböztetünk: - nemzeti
vagy termelői, helyi vagy kereskedői reklámot. Kedves asszonyom, a reklámnak igen sokféle célja és formája
van. Pl., a reklámozás célja, különleges kínálat hirdetése, új vevőkört kialakító hirdetések, az árakkal és az
árleszállítással kapcsolatos hirdetések, s végül készletcsökkentést célzó hirdetések. Ám vannak még vállalathoz kapcsolódó reklámcélok, mint márkareklámok, védjegyreklámok. Amit Ön próbált alkalmazni a családjában az kiváló reklámhatékonyságnak bizonyult, mivel a pszichológiai hatás valójában több ismérvből építkezik, pl., érzelmi - értelmi hatások, figyelemfelkeltő hatások, emlékeztető hatások, imázs hatás, érzékihatások,
akarati hatások, továbbterjesztő hatások. Kiegészíteném az ön pszichológiai stratégiáját annyival,
A mondottak még nem hallottak, a hallottak még nem értettek, az értettek még nem egyetértettek, az egyetértettek még nem felhasználhatók. A kommunikáció:
Valaki, valamiről valamit. Valamilyen célból valamilyen módon, valamilyen eszközzel, valakinek valahol, valamikor, valamiért valamilyen eredménnyel, valamilyen hatással el akar mondani, meg akar mutatni, Egyszóval: - közölni kíván. Mindig, és mindenkor, mindenki, mindenhol kommunikál.

-oil-
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Kereskedelmi szemléletváltás Kínában.
A kínaiak elhitték, hogy országuk nélkülözhetetlenné vált a világ kereskedelmében! Az alacsony költséggel
előállított portéka tömeggyártása az ázsiai országot a törékeny csúcsra repítette! Abban bíztak, kivívják a
világ elismerését, s ez által exportóriásokká válhatnak. Az illuzionista vezetés színes fátyolt feszített az ország elé. A „mozgófilm” példaképpé vált az individuumoknál. A terméseredmény - ipari - énekszó mellett
10%-al emelkedett! Naná, hogy emelkedett! A villámgyors gazdasági „felemelkedés” a minőség rovására
ment, s mi vásárlók, éreztük ennek anyagihatását! - mind a fogkrém, mind a szennyezett állateledelek, mind
az élelmiszerek, mind a gyerekjátékok… stb. terén! Nemcsak az USA-t, hanem Európát is beszippantotta a
kínai portéka sekélyes ára! Később, a csipkerózsika álomból felriadt földrészek polgárai elpártoltak a China
feliratú rossz minőségű áruk behozatalától. Szertefoszlott az ázsiai álom?(!) A Pekingi vezetők engedtek a
nyomásnak s nagy horderejű fordulatra szánták el magukat a gazdaságuk élénkítése érdekében. Az exporti
kőszikla darabokká vált, megsemmisült! Nagyobbacska háború kezdett kialakulni a politikai vezetők között,
kik előbb-utóbb felismerték a közös célt, a világgazdasági meghódítását! A felemelkedési vázlatrajz, szegmensek előretörtek, a termékbiztonsági, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi stb. területein. Abban egyetértettek, hogy előnyösebb helyzetbe, muszáj hozni az egyes húzóágazatokat, mint pl., az elektronikai cikkek
gyártását. A kormánynak a cégeket irányváltásra kellett ösztönöznie, ami kedvezményekben mutatkozott
meg, (a tizenhét százalékos áfa visszatérítést megszüntette) ez által érdekelté tette a honi technológia fejlesztését, ami a saját márkájuk előrehaladását eredményezte. Továbbiakban, a fogyasztóvédelmi törvények, szabályok, betartására kárhoztatta a cégeket, mint pl., a ruha-cipő ipart, hogy minőségi termékskála
előállítására válthassanak! - és ne a moderált munkaerőt biztosító délkelet-ázsiai ország legyen a célpont.
Vietnám térségi előretörése, alacsonybére, satuba kényszeríttette a szomszédját. Ezt mutatja a kínai cipőipar 2%-os visszaesését a zónában! A cipőiparuk minőségi váltását (goizervarrott) az Itáliából hozatott gyártósor emelte a csúcsra!(persze a színek sem elhanyagolhatók) A fővárosi kereskedők a külföldi know –how
- ba invesztálták a vagyonukat! Miért? Mert a designváltás 18%-os áremelkedést is elbír! Egy Los Angelesi
gazdasági szakember rámutat, hogy Kínában az alacsony színvonalú termékek gyártása, a minőségi ágazatok felé vette az irányt. A gazdaságuk átreformálása tette lehetővé, hogy az Ázsiai ország második Japán
legyen, amitől Amerika nem boldog! Politikusaikat dühíti a 177 milliárd dolláros Kínai többlet, ami még erősödni fog a traktor, a WIMAX eszközök, az orvosi gépek, a gyerekjátékok, a ruha, a cipő, a televíziók beviteléből.
Pl., a mezőgazdasági termékek esetében az európai fogyasztókat részletesebben kell tájékoztatni hangzott
el Brüsszelben. E kijelentés mit is jelent? Hogy a megtermelt élelmiszerek melyik országban, melyik megyében, tartományból ered, illetve a földrajzi eredetét is igazolni kellene! - vélekedett Marainn Fischer Boel biztos asszony! A Mezőgazdasági Bizottság elfogadta a biztos asszony javaslatát. A címkék, a szabványok
érthetőbbé tétele megvédené az uniós állampolgárok egészségét.
- oil -
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Albert Flóriánra emlékeznek a hétvégi bajnokikon
A hetvenévesen elhunyt Albert Flórián emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében minden osztály hétvégi bajnoki mérkőzése egyperces gyászszünettel kezdődik majd.
Az MLSZ pénteki tájékoztatása szerint az egyetlen magyar aranylabdásra a következő szöveg felolvasásával emlékeznek majd:
"Október 30-án, vasárnap éjjel pótolhatatlan veszteség érte a magyar labdarúgást: egy hónappal 70. születésnapja után elhunyt Albert Flórián, az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó, akiről még életében
elnevezték a Ferencváros stadionját. Nem is játszott más klubban, mint a Ferencvárosban, amelynek a
felnőtt csapatában 1958. november 2-án, másfél hónappal a 17. születésnapja után mutatkozott be, és
azonnal két gólt szerzett.
A Ferencvárosban 351 mérkőzésen 256-szor talált be az ellenfelek hálójába, az év labdarúgójának választották 1966-ban és 1967-ben, négyszeres magyar bajnok, 1965-ben pedig csapatával megnyerte a
Vásárvárosok Kupáját.
Még 18 éves sem volt, mikor először játszott a válogatottban 1959. június 28-án. A címeres mezt 75-ször
húzhatta magára, és 31 gólt szerzett. Olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, kétszeres világ- és egyszeres Európa-válogatott. 1967-ben a France Football hagyományos szavazásán elnyerte az Európa legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát. 1969-ben egy súlyos sérülés törte meg a karrierjét, és 1974. március 17-én játszotta utolsó hivatalos mérkőzését. 2004-ben bekerült a Nemzet Sportolói közé.
Tisztelegjünk egy percig némán a magyar futball Császára emlékének!"

forrás:stop.hu
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Kínai kézbe kerülhet a ferihegyi reptér
A kínai Hainan Airlines légitársaság exkluzív tárgyalásokat folytat a német Hochtief építőipari
csoport repülőtér-üzemeltető vállalatokban, köztük a Budapest Airport Zrt.-ben, lévő tulajdonrészeinek megvásárlásáról.
A spanyol Expansion című lap kedden arról számolt be, hogy a két cég december közepére tervezi
a megállapodást a mintegy egymilliárd eurót kitevő ügyletről.
A német vállalatcsoport - amelynek többségi tulajdonosa a spanyol ACS - a Hochtief Concessions
elnevezésű cégbe szervezte repülőtér-üzemeltető érdekeltségeit. A német társaság a Budapest Airport Zrt.-ben rendelkezik a legnagyobb tulajdoni hányaddal, 49,66
százalékkal, emellett az athéni, a düsseldorfi, a hamburgi, a sydney-i és a tiranai nemzetközi repülőtér üzemeltetésében is érdekelt.
A részvénycsomagra eredetileg hárman pályáztak, a Hainan Airlines légitársaságot üzemeltető kínai
HNA csoport, a Vinci francia építőipari társaság és a német Fraport. A német Fraport és a Deutsche
Bank közös konzorciuma ugyanakkor szeptember elején bejelentette, hogy kiszáll a versenyből, így
csak a kínai és a francia cég maradt versenyben.

Orbán levelet írt a nyugdíjasoknak
A kormány 2012-re garantálja a nyugdíjak értékállóságát, továbbá azt is, hogy a gáz, a villany, a távfűtés, a víz és a csatorna díja nem nőhet nagyobb mértékben, mint a nyugdíjak –
hangsúlyozza Orbán Viktor miniszterelnök a nyugdíjasoknak
írt levelében, amelyet keddtől kézbesítenek a címzetteknek.
A levél tartalmáról Szijjártó Péter, a kormányfő szóvivője számolt be azután, hogy a kormányfő kedd reggel megbeszélést
folytatott Iván Lászlóval, az Idősügyi Tanács tagjával, a Fidesz nyugdíjas tagozatának országos elnökével.
Szijjártó Péter a találkozó utáni sajtótájékoztatón elmondta:
Iván László és Orbán Viktor megerősítette azt a megállapodást, amelyet még 2009-ben kötöttek: ha a Fidesz kormányra kerül, nem fogad el és nem hajt végre
olyan válságkezelést, amely újabb terheket tesz a nyugdíjasok vállára.
forrás:index.hu
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Jobbik: oszoljon a pécsi képviselőtestület
A baranyai megyeszékhely képviselőtestületének feloszlatásáért és új választás kiírásáért kiált a
pécsi Jobbik. A párt keményen ostorozza a helyi kormánypárti képviselők Orbánnak írt segítségkérő
levelét, hozzátéve, hogy a Fidesz bebizonyította, hogy képtelen kihúzni a gödörből a gigászi adóssággal küzdő várost, ahol a pénzhiány dacára a baráti tanácsadó cégek százmilliókat kaszálnak.
A baranyai fideszes képviselők és Páva Zsolt figyelemfelhívó levelet
küldtek Orbán Viktornak, melyben az Elcoteq felszámolása miatt kialakult kedvezőtlen munkanélküliségi helyzetet mutatták be - adta hírül a
Dunántúli Napló. Pécs polgármestere a napilap kérdésére elmondta: a
képviselőcsoport indokoltnak és fontosnak találta, hogy egy rövid levélben felhívják a miniszterelnök figyelmét a kialakult helyzetre, a munkanélküliség ugrásszerű emelkedésére. Az írás Orbántól azt kéri, hogy a
jövőben fokozottan figyeljen a régióra és a lehetőségekhez képest helyezze előtérbe a pécsi és Pécs környéki munkavállalók lehetőségeinek
javítását. Páva hozzátette: Baranyában évtizedek óta probléma a foglalkoztatás kérdése, a munkalehetőség hiánya, mert nem telepedtek le a
megyében nagy foglalkoztató cégek.
"Megdöbbenve olvashattuk a mai hírek között, hogy fideszes képviselők levelet írtak a miniszterelnöknek Pécs tragikus helyzete miatt. Emlékezhetünk, hogy 2009 óta fideszes polgármester irányítja
Pécsett, s másfél éve folyik az IMF-nek behódoló "szabadságharc". Őszintén szomorúak vagyunk,
amiatt ezen hosszú időszak alatt a Fidesztől még csak egy levélre tellett a miniszterelnökhöz, aki
egyben saját pártjuk elnöke is." - áll a Jobbik keddi közleményében.
"Jól jellemzi a helyi "lobbi erőt", hogy 2011 évvégére sem sikerült elérni a Kodály Központ állami támogatását, pedig azt már 2010-re ígérték. Legeladósodottabb város vagyunk, kiterjesztett ingatlanadóval és szinte minden helyi adó a rekord magasban. Folyamatosan pénzhiányra hivatkoznak, miközben saját tanácsadóiknak, cégeiknek százmilliókat juttatnak, gondolhatunk itt a Szebellédi István
féle cégekre, vagy pont ő magára, aki havi 1 millió Ft-os jutalmazása mellett, annyit tudott tanácsolni, hogy minden adót emeljenek meg."
(Amint arról a Pécsi STOP hétfőn beszámolt, Szebellédi István egyik cége, a CCA Adó- és Pénzügyi
Tanácsadó Menedzser Zrt. cége bruttó 60 millió forintért végezte a 2009 végén megrendelt pécsi
átvilágítást, ezt megelőzően pedig 7,5 millió forint plusz áfáért bízták meg igazságügyi szakértőként
az önkormányzat gazdálkodásának felmérésével. Ebben az időben még egy nettó 7,5 millió forintos
szerződést aláírt, ez a Pécs Holding állapotfelmérésére vonatkozott. Szebellédi ezzel párhuzamosan, 2009 szeptembere óta a folyamatosan, utoljára 2011 decemberéig módosított szerződés értelmében Páva Zsolt tanácsadója is havi bruttó egymillió forintért. A tanácsadó másik cége, a C. C.
Audit Könyvvizsgáló Kft. 2011-ben bruttó 27,5 millió forintért vállalta Pécs hat hónapon át tartó átvilágítását. A korábban említett CCA Zrt. a 2012-ben kivetendő adókért bruttó két és fél millió forintot
mart fel.)
"Ezt a gátlástalan pénzszivattyút meg kell állítani. A Fidesz bebizonyította, hogy képtelen a várost
kihúzni ebből a helyzetből, csak úgy, mint az országot, hiszen most etetnek meg minket az IMF-el.
Haladéktalanul fel kell oszlatni a helyi testületet és új választást kell kiírni Pécsett!"
forrás:stop.hu
Németh Zsolt
Országgyűlési képviselő
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Őrizetbe vették Csábi Bettinát!
Budapest—Baja — Őrizetbe vették Csábi Bettina korábbi világbajnokot nagy összegű adócsalás gyanújával, adta hírül kedden
a TV2 Tények című műsora.
A tévések úgy tudják, a férjét is kihallgatták. Más hírek szerint már el
is rendelték Csábi előzetes letartóztatását.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lapzártáig nem erősítette meg, hogy a bokszvilágbajnokot
több mint 200 milliós adócsalással gyanúsítják az adónyomozók.
Állítólag férjével és egy harmadik társukkal, bűnszervezetben követték el tettüket. Magánokirathamisítással és fiktív számlázással is gyanúsítják őket.
– Múlt héten találkoztam Bettinával és az új párjával, de semmi jelét nem láttam annak, hogy bármilyen gond volna – mondta Rácz Félix, Csábi volt menedzsere, aki nem érti, hogyan kerülhetett ilyen
helyzetbe Bettina, s reméli, hogy a nyomozás tisztázza őt a vádak alól.
Csábi Bettina a legnépszerűbb közösségi portálon munkahelyeként két céget is megjelölt.
Az egyik a cégbírósági bejegyzés szerint egy szlovén állampolgár tulajdonában van, a másikat épA szlovén tulajdonú cég fogyókúrás ételek forgalmazásával is foglalkozik, legalábbis a cégbejegyzésükben szerepel ilyen tevékenységi kör. A világbajnok sportolónő az önéletrajzában is ír erről az
üzletről, a szénhidrátszegény álomdiétáról. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a NAV ezzel az üzlettel
kapcsolatban vette-e őrizetbe.
Csábi Bettina egyébként jogi előadó ügyvédjelölt, a Szegedi Tudományegyetemen végzett jogász,
jogosult a doktori cím viselésére.
Blikk-információ

Vágó István visszatér!
Jó ideje már, hogy a nagy tudású kvízmester nem szórakoztatja és
okítja a nézőket, ám sokak örömére hamarosan újra feltűnik a képernyőn.
Vágó István ugyanakkor már nem a legnagyobb kereskedelmi csatornánál valósítja meg saját ötletéből eredő műsorát, hanem a Story4 televízió műsorán lesz látható, melyhez internetes és mobil alkalmazás is készül majd.
- Volt idő, amikor azt mondtam, hogy elég, már nem akarom csinálni tovább, de a Story televízió azt
mondta, hogy létrehozhatunk egy olyan műsort, ami az enyém, és ez nagyon vonzó számomra.
Nem beszélve arról, hogy itt még az internetes megjelenés is biztosított. Ez külön öröm, mert bősz
internetező vagyok - mesélte az Új Ásznak Vágó István, aki a műsorral kapcsolatban szabad kezet
kapott.
- Az én ötletemen alapszik a produkció, én fogom vezetni a műsort, amihez minden támogatást
megkaptam. Természetesen ez is egy műveltségi vetélkedő lesz, méghozzá a klasszikus fajtából árulta el a kvízmester, akit az RTL is szeretett volna ismét alkalmazni.
- Igen, valóban volt megkeresés az RTL részéről, de erről nem szívesen beszélnék - fejezte be Vágó István
forrás:stop.hu
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Lázár olcsó húzása - maradhat az országnév, ha nincs pénz táblára
A hétfői ülésnapon Lázár János és Harrach Péter törvényjavaslata csak a kormánypártok által kriminalizált MSZP- vel volt szigorú. Cégérekben kifejezetten megengedők lettek.
Habár Szájer József márciusban még azt mondta az MTI-nek, az ország átnevezése egy fillérbe sem fog kerülni, úgy tűnik, lehetnek még
bajok ebből. A hétfői plenáris ülésen "Magyarország Alaptörvényének
Átmeneti Rendelkezései" fantázianévvel benyújtott törvényjavaslatban
elbujtattak egy erre utaló passzust.
A javaslat nem annyira szigorú másokkal, mint az MSZMP jogutódjaként kvázi kriminalizálni kívánt MSZP- vel. Azzal, hogy az ország nevét
hivatalosan Magyar Köztársaságról Magyarországra változtatták, adtak bőven munkát azoknak, akiknek a cégérek menedzselése is a
munkakörükbe tartozik.
Ezt a nyomást kívánja enyhíteni a javaslat hetedik cikke. "Magyarországra való utalásként a Magyar
Köztársaságra utaló elnevezés a 2011. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint
az Alaptörvény hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti
megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható",
írja a két képviselő.
A kifejezetten cizelláltan megfogalmazott szöveg pedig a felületi értelmetlenség fátyla alatt valami
olyasmit takarhat, hogy nem muszáj most lecserélni azokat a névtáblákat, amelyeket a Magyar Köztársaság szerepel, hanem elég csak akkor, ha pénz is lesz rá.

Szájer és Hankiss eljuttatta a Jogtipró-díjat
Cohn-Benditnek
Szájer József és Hankiss Ágnes fideszes európai parlamenti (EP-)
képviselő a Szabadság Kör nevében szerdán eljuttatta Daniel CohnBenditnek, az EP zöldpárti frakciótárselnökének a strasbourgi irodájába az elmúlt éves tevékenysége miatt neki odaítélt Jogtipró-díjat.
A Szabadság Kör politikusok és közéleti személyiségek által 2007 októberében létrehozott civil szervezet, amelynek célja a szabadságjogok fokozott védelme. A civil szervezet 2009-től adományozza a Jogtipró-díjat olyan ismert személyeknek vagy intézményeknek,
akik/amelyek semmibe veszik a demokratikus értékeket, az alapvető emberi és szabadságjogokat tájékoztatta közleményében az MTI-t Szájer József, a kör egyik tagja.
A Jogtipró-díjat - amelyet egyébként egy fekete bakancs testesít meg - először Draskovics Tibor,
korábbi magyar rendészeti miniszter kapta, tavaly pedig Robert Fico és a szlovák nyelvtörvény érdemelte ki az "elismerést".
Szájer és Hankiss a "díjátadás" kapcsán hangoztatta: "Daniel Cohn-Bendit Magyarország-ellenes
megnyilatkozásai és önös politikai szempontok által motivált kezdeményezései az intoleranciát és a
kettős mércét testesítik meg az Európai Parlamentben".
A galamus.hu közzétette a Szabadság Kör egyik alapítója, Elek István beszélgetését Bolgár György
újságíróval. A Klubrádióban elhangzott beszélgetésben Elek István ezt mondta: "Őszintén szólva ez
a mostani nyilatkozat tényleg szöget ütött a fejemben, hogy miféle valóságérzékkel figyelik a körülöttük lévő fejleményeket, ha komolyan gondolják, hogy Cohn-Benditnek kell kiadni ezt a díjat azért,
mert Magyarország méltóságát sértette meg azzal, hogy Orbán Viktort bírálta?"
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