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Ferihegy nem civilizált repülőtér

Csak a szokásos influenzajárvány jön

Hardy: Tényleg bunkók a biztonságiak

Még mindig fertőz a H1N1 • Ajánlott a védőoltás

Lekésett járatok, kulturálatlan biztonságiak, birkamódra terelt tömeg,
civilizálatlan viszonyok. Hétfői, a ferihegyi állapotokkal foglalkozó cikkünkre rengeteg reakciót kaptunk,
az utasok szerint a helyzet a leírtnál
is rosszabb. A legfontosabb, hogy
nem igaz Hardy Mihálynak, a Budapest Airport Zrt. (BA) közkapcsolati
igazgatójának az a kijelentése, hogy
az utasellenőrzés elhúzódása miatt
senki nem kési le a gépét.

Több ok miatt is bizonytalan volt a tavalyi influenzaszezon oltási programja,
mondta Szócska Miklós, az egészségügyért felelős államtitkár. “Egy cég
kapzsisága, a logisztikai betlizés és
a kommunikációs hibák” okozták az
elbizonytalanodást, mondta. Szerinte
ez súlyos egészségügyi és nemzetbiztonsági kockázatot idézett elő.
Szervezeti, gazdasági vizsgálat
indult, amelyről annak lezárulta után
tájékoztatnak, az oltóanyagot gyártó
cég (Omninvest) működésének pedig
transzparensnek kell lennie. Szócska
Miklós hozzátette: nyilvánosság előtt
nem fogja magát beoltatni, mint fogalmazott, nem lesznek az elmúlt évekhez hasonló showelemek.
Az államtitkár közölte, az oltással
járó különmunkát meg fogják téríteni.
Paller Judit országos tiszti főorvos
elmondta, idén nem lesz a tavalyinál
nagyobb influenzajárvány, “szokásos
szezonra” számítanak. Annak elle-

„Az emberek összeverekedtek, kicsi
gyerekek sírtak szüleikbe kapaszkodva, egy fiatal felkiáltott: »Tisztára mintha koncerten lennénk!«, és ezt az összezsúfolódásra értette, ájulás széle,
gyöngyöző homlokok, csapzott haj.”
„Ferihegyet találóbb lenne Balkan
Transfernek nevezni. Hatalmas tömeg alakult ki, lépni nem lehetett,
levegőt nem kapó idősek, ideges
utasok. Mellettem egy kétségbeesett
srác azt mondja, 10 perc múlva megy
a gépem, 2 órája állok sorban, hova
álljak, segítsen. Erre derék dolgozónk: oda, vissza a sorba. Bravó!”
„Üvölt róluk, hogy ők ezen a pár
négyzetméteren az élet császárai,
ennek megfelelően meg is alázzák
egyik-másik utast. A minimum lenne,
hogy a mágneskapunál szőnyegcsíkot tegyenek a földre, ha már
mezítláb hajtják át az embereket, és
tisztességesen beszélő, ápolt megjelenésű dolgozók legyenek az utasok
között, akik neadjisten még angolul is
beszélnek.”
„A kapu nem csipogott, én voltam
az utolsó, ennek ellenére teljes testmotozásra félreállítottak. Tudom,
miből áll, mikor Amerikában voltunk,
egyszer elfelejtettem kitenni a mobilom, megmotoztak, egyáltalán nem
volt kellemetlen. Budapesten gyakorlatilag össze-vissza rángatott a jól láthatóan dühös őr, tegező hangnemben
utasított, a hüvelykujjával elöl benyúlt
a hasam alá – húzd be a hasad! fel-

szólítás kíséretében – így még a fanszőrzetem is sikerült átvizsgálnia.”
„Ferihegy nem civilizált repülőtér,
amiért hibásak az üzemeltetők, akik
mindenen spórolni akarnak, meg
az alkalmazottak egy része, akik az
utasokon állnak bosszút, és azok az
utasok is, akik képtelenek végiggondolni, mit is kéne tenniük.”
A fenti panaszokról ismét megkérdeztük a repülőtér közkapcsolati
igazgatóját, aki ezúttal már nem zárta
ki a járatlekésések lehetőségét. A BA
Zrt. még vizsgálja ugyan a vasárnap
történteket, de a légitársaságoktól
érkező visszajelzések alapján Hardy
Mihály elismerte, hogy „tízes nagyságrendben” előfordulhatott, hogy
utasok a sorbanállás miatt maradtak
le a járatukról.
A biztonsági alkalmazottak stílusát
„élő és létező” problémának tartja,
de szerinte most a nyáron elvesztett
biztonsági státusz visszaszerzése a
legfontosabb, az utasokkal érintkező
biztonságiak képzésére hosszú távú
fejlesztési terv van, de most nem ez a
fő prioritás. „Az új terminál márciusra
lesz kész, addig a falakat nem tudjuk
odébb tolni”, mondta Hardy Mihály.
A repülőtér ügyeit jól ismerő forrásunk szerint annyi biztosan igaz
Hardy helyzetleírásából, hogy a
nyári biztonsági bukta, pontosabban
az arra adott nem megfelelő reakció
az áldatlan állapotok oka. A megszeppent menedzsment úgy megszigorította az ellenőrzést, hogy az
egy utas átvizsgálásához szükséges idő körülbelül a háromszorosára nőtt. Több alkalmazottat viszont
– takarékosságból – nem vettek föl
a munkára, sőt, a türelmetlen és
dühös utasok és az előírásoknak
mindenképp megfelelni akaró vezetőség kettős szorításából sokan
betegállományba menekültek, így
a szükségesnél kisebb munkaerő
végzi az ellenőrzést. (Index)

Madárral ütközött egy Boeing Ferihegyen
Túlhevült egy Boeing 737-600-as futóműve kedd délután Ferihegyen. A pilóta
felszálláshoz készült, amikor összeütközött egy madárral, és vissza kellett fordulnia. A gépnek már csak egy rövid szakasz állt a rendelkezésére ahhoz, hogy
megálljon, ezért hevültek fel a futóművei.
A reptéri tűzoltók öt kocsival vonultak a 2B terminálra, a felmelegedett futóműveket nagy teljesítményű ventillátorokkal és vízsugárral hűtötték.
Az Isztambulba tartó járaton összesen százan utaztak: 95 utas és az ötfős személyzet. Mindannyian épségben hagyták el a gépet, a tűzoltóknak pedig sikerült
időben lehűteniük a futóművet, tűz nem volt.
A repülőgép műszaki átvizsgálásakor nem találtak meghibásodást, így a járat
kedd délután 4 óra előtt elindulhatott úti célja felé.

(met.hu)

nére, hogy tavaly sokan kaptak mind
szezonális, mind újinfluenza (H1N1)
vírus ellen védőoltást, a vakcinát idén
is ajánlják. Az idei szezonra kora ősszel kell felkészülni, tehát az oltásokat
ezekben a hetekben kell kérni. A vírus
továbbra is fertőz, és az idén is elsősorban a fiatalok, a várandósok és a
súlyos krónikus betegségben szenvedők a veszélyeztetettek.
Novembertől kapható lesz az úgynevezett három komponensű oltóanyag
is, amelyben két szezonális vírustörzs
mellett benne lesz a H1N1 vírusa is.
Az egy komponensű csak a H1N1 vírus ellen véd, de mindkét oltóanyagot
ajánlják még akkor is, ha tavaly már
megkapta valaki a védőoltást.
Mindkét oltóanyagból egymilliónál
több adag áll ingyen azok rendelkezésé, akik veszélyeztetettek. Idén működik majd az országos influenzafigyelő
szolgálat, a hetenkénti összegzéseket
pedig közzéteszik. (MTI)

Tőzsdére megy Járai biztosítója
Tízmilliárdos csomagot dob piacra a CIG Pannónia
Hét év telt el a legutóbbi, tömegeket
megmozgató nyilvános részvénykibocsátás, az FHB piacra lépése óta, ám
október közepén ismét részvényért
állhatnak sorba a befektetők. A három
évvel ezelőtt a magyar gazdasági élet
ismert szereplői által alapított CIG
Pannónia Biztosító részvényeinek
tőzsdei bevezetéséről döntött, ezzel
húszéves hiányt pótol.
A régi tőzsde 1864-es alapításától
1948-as bezárásáig a biztosítók részvényei a bankpapírok mellett a parkett
legfontosabb szereplői voltak. Az új
tőzsdére azonban már nem jutottak

el a kivétel nélkül külföldi kézben lévő
biztosítótársaságok papírjai.
A CIG Pannóniát már az alapítói kör
is predesztinálta a tőzsdei jelenlétre,
a cég felügyelőbizottságának elnöke
Járai Zsigmond, a BÉT egykori elnöke,
tagja Móricz Gábor, a Freesoft és a
Concorde résztulajdonosa.
A részvényeket a kisbefektetők
október 11-22. között jegyezhetik. A
részvények névértéke 40 forint lesz, a
kibocsátási ár pedig 675 és 938 forint
között várható. A részvények tőzsdei
bevezetésére november elején kerül
sor. (Napi Gazdaság)

Október közepére
kihozhatják a bányászokat

Újra katonák őrzik
majd a laktanyákat

A chilei mentőalakulatok már október közepére felszínre hozhatják a
több mint hétszáz méteres mélységben rekedt 33 bányászt. Az eddigi tervek szerint november elején hozták
volna őket fel, de jelenleg a vártnál
gyorsabban halad az egyik fúró a
bányászok felé, akik az augusztus
5-én bekövetkezett bányaomlás óta
vannak lent.
A bányakatasztrófa után a chilei
hatóságok először azt mondták: még
arra sincs esély, hogy karácsony előtt
elérjék a bányászokat. (���
FH)

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára
elmondta, most biztonsági cégek védik
a laktanyákat, de ez meg fog szűnni, a
feladatot a katonák veszik át. Paradox,
hogy külföldre őrző-védő zászlóaljat
küldünk, itthon pedig a fekete sereg
őrzi a laktanyáinkat - mondta.
Fodor Lajos szerint jelenleg mintegy
kilenc milliárd forintba kerül az őrzésvédelem, és ugyanennyi pénzt szánnak rá, amikor ismét a katonák veszik
át a feladatot. (MTI)
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Magyar Memo
Bővíti magyar gyárát az Opel
500 millió eurót költenek el Szentgotthárdon, és
mintegy 1000 új munkahely létesül a gyártelepen. A
beruházás eredményeképpen három új motorcsalád gyártása kezdődhet meg 2012-ben, és 2015-től,
miután elérik a teljes kapacitást, évi 500 ezer motor
készülhet a hazai Opel gyárban. A bejelentésnél az
Opel alelnöke, Reinald Hoben mellett Orbán Viktor
is jelen volt. A miniszterelnök szerint az Opelnek
nyújtott támogatás négy éven belül megtérül. A
nemzetgazdasági minisztérium közleménye szerint
7,5 milliárd forintot kap az Opel Magyarországtól.
Az Opel húsz éve létesített üzemet Magyarországon, ahol eleinte autó-összeszerelés is folyt, de az
F Astra kifutása óta csak motorokat készíttet itthon
a GM. A szentgotthárdi üzem volt az elmúlt évek
gazdasági recessziója közepette az egyik olyan
európai GM-gyár, amely egy pillanatra sem került
veszélybe, mivel itt elsősorban tömegmodellek
számára készültek olcsó négyhengeres benzinmotorok. (Totalcar)

Továbbfejleszti rácalmási
gyárát a Hankook
Rácalmási gyárának további bővítését és a tehergépkocsi-gumiabroncsok gyártásának bevezetését tervezi középtávon a Hankook Tire Magyarország Kft. A cég folyamatosan befektet európai
gyártóközpontjának kiépítésébe, ahol 2011-ig
230 millió euró értékű beruházást hajtanak végre
- közölte a társaság kommunikációs menedzsere.
A 2007-ben üzembe helyezett gyárban több mint
1400 alkalmazott gyárt jelenleg napi 17 000-nél is
több abroncsot, több mint 300 különböző méretben
- mondta el Roy Katalin. A gyártóközpont 550 millió
eurós befektetésből létesült: az első ütem mintegy
320 millió euróból 2007 júniusában befejeződött, a
második ütem 230 millió eurós fejlesztésével pedig
megduplázódik, 10 millió darab fölé nő az éves
gyártási mennyiség.
A Hankook Tire Magyarország Kft. az MTI kérdésére kedden sem kívánta kommentálni azt, hogy
az Egyenlő Bánásmód Hatóság egymillió forint
bírságot szabott ki a cégre. (MTI)

Critical Mass útlezárás nélkül
Szerda délután vonulnak fel a budapesti kerékpárosok a szokásos Critical Mass demonstráción,
ám ezúttal útlezárások nélkül. Ezzel szeretnék
hangsúlyozni, hogy a kerékpározás a többi közlekedési eszköz egyenrangú társa, amelyet nem
elrekeszteni kell, hanem integrálni a város rendszerébe. A résztvevőket fél hét és fél nyolc között
várják a pesti Nagykörúton, hogy együtt biciklizgessenek a Jászai Mari tér és a Petőfi híd budai
hídfője közti szakaszon. 20 órakor az Erzsébet téri
Gödörnél lesz a szokásos bringaemelés.
A demonstráción az autósokat is tiszteletben tartó közlekedésre kérik a résztvevőket. Ugyanakkor
a várható dugók miatt javasolják, hogy aki teheti,
szerdán délután ne autózzon a belvárosban.
A felvonulás végén a Gödörben nyilvános vitára
ül le Budapest majdnem összes főpolgármesterjelöltje, kivéve a legesélyesebb Tarlós Istvánt, aki
nem vesz részt a vitaesten. (Földes András)

www.index.hu/memo
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Elpazarolt Gripen-milliárdok
Magyarország nem profitált a drágább svéd vadászgépek beszerzéséből
A Gripen-beszerzés gazdasági ellentételezésébe
bevont cégek tapasztalatai alapján kimondhatjuk:
Magyarország elszalasztotta a Gripen-beszerzésekhez kapcsolódó gazdaságfejlesztési lehetőséget. A
folyamatokat ismerő, de kivétel nélkül névtelenséget
kérő forrásaink szerint az ellentételezési program
keretében elszámolt 191 milliárd forintnyi beruházás,
illetve export jelentős része a vadászgépek megvásárlásától függetlenül is megvalósult volna.
Az első Fidesz kormány 2001-ben gazdasági hasznosságával érvelt a Gripen vadászrepülők mellett. A repülők
gyártója azt ajánlotta a kormánynak, hogy ha az ő ajánlata lesz a befutó, akkor a beszerzési összeg 105 százalékával megegyező értékben valósít meg magyarországi
beruházásokat, ösztönzi magyar áruk vásárlását, illetve
magyar alvállalkozók megbízását.
A bőkezű, de nemzetközi összehasonlításban kiugrónak semmiképpen nem nevezhető ellentételezési (offset)
ajánlat volt a legfőbb érv a Gripenek mellett, ugyanis a
honvédségi kötelékben repülő orosz MiG-ek felújítása
illetve az F-16-osok beszerzése jóval olcsóbb lett volna.
Ráadásul katonai szakértők még egy bő héttel a kormánydöntés előtt is az F-16-ost javasolták a kormánynak.
Végül a kormány Nemzetbiztonsági Kabinetje 14 Gripen
vásárlása mellett döntött 2001 szeptember 10-én.
Az ellentételezési (offset) programmal kapcsolatos érdeklődés is óriási volt, rengetegen részesedni akartak a
remélt haszonból. Azonban már a szerződéskötés után
néhány hónappal tudható volt, hogy a Wallenberg-cégbirodalom elsősorban itteni érdekeltségeit fogja bevonni a
kijelölt vállalati körbe, tehát az Electrolux és az Ericsson
kiemelt szerepet kapnak. Az ellentételezésben hivatalosan résztvevő kisebb vállalatok többsége svéd kötődésű,
a programban összesen 10-15 milliárd forintos súllyal jelentek meg, befektetés vagy exportteljesítés formájában.
A Gripen-ellentételezésben résztvevő 14 vállalat egyikének vezetője levélben, névtelenül reagált kérdéseinkre. „Társaságunk soha, sem közvetve, sem közvetlenül
nem volt részese semmiféle tárgyalásnak a SAAB Gripen
vadászgépbeszerzéssel vagy annak ellentételezési megállapodásával kapcsolatban. Társaságunk azon döntése,
hogy Magyarországon fektet be, kizárólag a magyarországi piaci keresleten alapult.”
A Gripen-ellentételezés keretében megvalósuló legjelentősebb beruházást a svédek egy olyan gyáráttelepítés
alapján számoltatták el, amit a cég saját bevallása szerint

a puszta gazdasági racionalitást követve is meglépett volna. 2004 februárjában a Wallenberg-csoporthoz tartozó
Electrolux bejelentette, hogy bezárja a Svédország déli
részén található porszívógyárát, és az alacsonyabb bérköltségek miatt Magyarországra hozza a termelést. A cég
szóvivője, Jacob Broberg azonban tagadta, hogy a beruházás és a Gripen vásárlás között bármiféle összefüggés
volna. „Akárhogy is lesz, a saját érdekeink vezérelnek
minket. Nem részesülünk a Gripen-üzletből, ezért nem is
vesszük figyelembe azt.” Az ellentételezés szabályrendszerét alakító és alkalmazó beszélgetőtársaink ezt az
utólag furcsának tűnő kiszólást úgy magyarázták, hogy
az „bizonyára a svéd közvéleménynek szólt, hiszen ott
sem népszerűek a katonai, fegyverkezési projektek.”
Az Electrolux-szóvivő még azt is megjegyezte, hogy „az
eddig magyar tapasztalatok kedvezőek, nyereségesek az
ottani üzemeink, meglepő lenne, ha a mostani gyártáskihelyezés nem lenne sikeres”. Akármi is volt a kijelentés
mögötti szándék, tény, hogy az Electroluxnál Magyarország nem a Gripen-vásárlás miatt került képbe, hanem
a nyugati bérek töredékéért dolgozó munkaerő miatt. (A
gyártó már 1991-ben betelepedett, amikor a privatizáció
keretében megvásárolta a Lehel hűtőgépgyárat).
A Wallenberg-csoport a porszívógyár áttelepítésével
és a 16,5 milliárd forintból megvalósuló nyíregyházi hűtőszekrénygyárának 2004-es beindításával a közel hatvan
milliárdos befektetési kötelezettségének 94 százalékát
házon belül, komolyabb erőfeszítés nélkül letudta.
Információnkat, miszerint az offsetet megelőzően és
követően sem készült audit, ami a közvéleménynek hitelesen és érzékletesen bemutathatta volna az „ez volt,
ez lett” állapotokat, kormányzati forrásaink is megerősítették. Ráadásul 2004-től a statisztikai törvény változásai
miatt az ellentételezésben résztvevő cégek exportadatainak összesítésekor a vállalatok önbevallására kellett támaszkodni, „helyszíni ellenőrzések pedig csak a nagyobb
cégeknél voltak” – fogalmazott kérdésünkre az eljárást jól
ismerő beszélgetőtársunk.
A kudarcsorozat közvetett elismeréseként az offsetszabályozást tavaly is átírták. Az export jelentősége végképp
háttérbe szorult, a jövő ellentételezéseinek prioritása
a széles beszállítói kör kiépítése lett. 2009. június 9-én
a Gripen Ellentételezési Megállapodás lezárult, a programot hivatalosan értékelő zárójegyzőkönyvet pedig tíz
évre titkosították. (Szentkirályi Balázs)
(Rövidített változat. Még hosszabb cikk: href.hu/x/d9zs)

Jogellenesen oszlattak a Kossuth téren
Jogellenesen oszlatta fel a rendőrség 2006. október
23-án hajnalban a Kossuth téri demonstrációt, mondta ki
a Legfelsőbb Bíróság (LB). A döntés szerint az aznap délutáni Alkotmány utcai oszlatás viszont már jogszerű volt.
Az LB indokolása szerint délután nyilvánvalóan békétlenek voltak a demonstrálók, de az nem bizonyosodott be,
hogy már azt megelőzően is felfegyverkezett, erőszakos
vagy fenyegető lett volna a tüntetés.
A közigazgatási pert Gonda László és százötven társa
indította a Budapesti Rendőr-főkapitányság ellen. A rendőrség döntését azzal indokolta: megállapodtak a rendezvény szervezőivel, hogy tekintettel a nemzeti ünnepen a
Kossuth térre várt ötven védett személyre, 23-án hajnalban
átvizsgálják a területet. Ennek során pedig emberi élet kioltására alkalmas, illetve veszélyes tárgyakat is találtak, például késeket, fejszéket, fémgolyókat és benzines zokniba
töltött szenet, ezért feloszlatták a rendezvényt.
A Fővárosi Bíróság korábbi elsőfokú, jogerős ítéletével
teljes egészében elutasította a tüntetők keresetét, azzal

az indoklással, hogy a rendőrség jogszerűen döntött, hiszen a demonstráció résztvevői fel voltak fegyverkezve,
és így a tüntetés elvesztette békés jellegét.
A felpereseket képviselő Grespik László ügyvéd a Legfelsőbb Bíróságon kedden többek között azzal érvelt: a
kifogásolt tárgyak részben nélkülözhetetlenek voltak az
életvitelszerű ott-tartózkodáshoz, hiszen “kés nélkül nem
lehet kenyeret szelni, fejsze nélkül tűzifát aprítani”. A
strasbourgi emberi jogi bíróság gyakorlatára hivatkozva
Grespik László hangsúlyozta: amíg békés a demonstráció, addig a rendőrségnek türelmesnek kell lennie.
Az LB a szóbeli indokolásában a hajnali oszlatás jogszerűtlenségével kapcsolatban azt emelte ki, hogy a veszélyesnek minősített tárgyak többségét a demonstrálók
önként összegyűjtötték és átadták, továbbá az sem volt
bizonyítható, hogy erőszakra készültek.
Grespik László jelezte, hogy a strasbourgi emberi jogi
bíróság elé viszik a 2006. október 23-i rendőri oszlatások
ügyét. (Index, MTI)
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Magyar Memo
Mégsem állítanak csapdát
a rendőröknek
A rendvédelmi csomag szakszervezeteknek átadott
újabb változata szerint módosítanák a tervezett megbízhatósági vizsgálat szabályait. Az eredeti javaslat
lehetővé tette volna, hogy a rendőrség belső bűnmegelőzési szolgálata egy-egy ilyen vizsgálat során akár
színlelt vesztegetési kísérlettel is provokálhasson.
Tehát szabálysértéssel vagy kisebb súlyú bűncselekmény elkövetésével csalnák csapdába a rendőrt.
Ezt az elképzelést az érdekképviseletek határozottan elutasították, a tárca pedig máris módosított
az előterjesztésen.
A javaslat bűnözőnek tekinti a rendőrt, és ezért
sérti az állomány tisztességes tagjait, mondta korábban Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) főtitkára.
Most viszont úgy látja, van esély rá, hogy a szolgálati jogviszonyban állók érdekegyeztető fórumának
legközelebbi ülésén sikerül kölcsönösen elfogadható kompromisszumra jutni. (Népszabadság)

Haumann Péter a Nemzet
Színésze lett
Haumann Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt választották meg kedden a Nemzet Színészei
közé a közelmúltban elhunyt Kállai Ferenc helyére.
A Nemzet Színésze és a Nemzet Színésznője címet a nemzeti színjátszás élő művészei közül azok
kaphatják meg, akik a magyar nyelv ápolása, a
nemzeti irodalom tolmácsolása, a magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerűsítése során kimagasló érdemeket szereztek. A
cím a halálig szól, legfeljebb tizenketten viselhetik,
és életük végéig havonta 500 ezer forint juttatásban
részesülnek. (MTI)

Emberméretű volt a T-Rex
A Columbia egyetem kutatói a Science magazinban tették közzé kutatásaik eredményét a T-Rex
fejlődéséről. Az ezredfordulón a paleontológusok a
Tyrannosaurus hat alfaját ismerték, mindegyik hatalmas ragadozó volt - ma azonban már húsz alfajt ismerünk, és a koraiak mind egészen kicsik. A kutatók
szerint ezek az állatok a mai sakálokhoz hasonlóan
vadásztak fiatal vagy legyengült dinoszauruszokra,
és a nagyobbakat meghagyták a kor csúcsragadozójának, az Allosaurusnak.
Aztán valamikor 80 millió éve, a kréta kor közepén
történt valami, és a T-Rex óriásira nőtt. A paleontológusok balszerencséjére ez éppen egy olyan időszak,
ami fosszíliákban aránylag szegény, így egyelőre nem
tudjuk, mi okozta a T-Rex hatalomátvételét. (Index)

Két zárt kapus meccs az Újpestnek
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi
bizottsága kedden úgy döntött, hogy a szeptember
11-i Újpest-Ferencváros (6-0) mérkőzés szurkolói
rendbontásai miatt a lila-fehéreknek következő két
mérkőzésüket zárt kapuk mögött kell megrendezniük.
Az Újpest pályabezárása mellett mindkét klubot
mint visszaesőt 1-1 millió forint megfizetésére kötelezték. Az újpestiek azonnal jelezték, hogy fellebbeznek
a határozat ellen, míg az FTC vezetői az írásos ítélet
kézhez vétele után döntenek erről. (MTI)
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Lesújt a törvény az iskolakerülőkre
Senki sem tudja, mit jelent a természetbeni juttatás
Alig tart két hete az iskola, de már most van olyan gyerek, akinek összegyűlt 50 igazolatlan órája. Az RTL Híradó
információja szerint Heves községben három ilyen diák is
van, és egyre több megyében gyűlnek a szülői figyelmeztetések. Az új szabályok szerint ha ennyit hiányzik a gyerek,
akkor a jegyzőnek kötelessége felfüggeszteni a családi
pótlék vagy az iskoláztatási támogatás kifizetését.
Helyette természetbeni juttatást kellene adniuk, de
erről a megkérdezett önkormányzatok nem tudták, hogy
pontosan mit is jelent. Szendrőládon az egyik családban
összesen 8 gyerek van. A gyerekek édesanyja az RTL
Híradónak azt mondta: tavaly előfordult, hogy a gyerekek
nem tudtak eljutni az iskolába, de akkor is csak azért,
mert nem volt pénzük cipőre.

Az idei tanévtől a jegyzőnek 10 igazoltatlan óránál
figyelmeztetnie kell a szülőt. 50 órát meghaladó hiányzásnál pedig fel kell függesztenie a teljes iskoláztatási
támogatást. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatási
államtitkárságán azt mondták: így akarják ösztönözni a
szülőket, hogy járassák iskolába a gyerekeiket.
Nemcsak az iskoláztatási támogatásból, hanem a
családi pótlékból sem láthatnak pénzt ezek a családok.
Utóbbit természetbeni juttatásként kapnák meg ugyanis.
Se a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, se
a Belügyminisztérium és rajtuk keresztül a Közigazgatási Minisztérium nem válaszolt arra, hogy ez mit jelent. A
jegyzők a tévének azt mondták: nem tudják, hogyan kell
alkalmazni a törvényt. (Független Hírügynökség)

Iphone-on is működik a magyar turizmus
Árakat és értelmes keresést még nem tud a magyar adatbázis
Megjelent az Apple webáruházában, az App Store-ban
a Magyar Turizmus Zrt. adatbázisprogramja. A Hungary
Tourism nevű alkalmazás ingyenes, iPhone-on, iPaden és
iPod Touch-on működik, magyarul és angolul érhető el.
Az adatbázis 25 ezer étterem, szálloda és turistalátványosság adatait tartalmazza, van benne ötnapos időjárás-előrejelzés, egy csomó fényképgaléria, valutaváltó,
külföldiek számára gyorstalpaló nyelvtanfolyam és hangos szótár a legfontosabb magyar kifejezésekkel.
Az iPhone képességei közül a gps-t és a gyorsulásmérőt is használja a program (ha megrázzuk a telefont, a
környékről ajánl látnivalókat), és az adatbázis is alaposan
fel van töltve. A szállodák, éttermek és látványosságok
csak a saját reklámszövegeiket kapták meg körítésnek,
független ajánlások, tanácsok, amikért a turisták annyira
szeretik a Lonely Planetet vagy a Rough Guide-ot, egyáltalán nincsenek. Ahogy árak, vagy legalább árkategóriák
sem, annak ellenére, hogy ez egy turista számára általában legalább olyan fontos információ, mint tíz oldalnyi
képgaléria. De legalább a telefonszámokra egyetlen
kattintással átválthatunk telefon módba az iPhone-on, és
megkérdezhetjük magunk.

Elveszik Stohl puskáját
Lezárult a Stohl András elleni nyomozás, amely azért
indult, mert a színész tavasszal ittas és bódult állapotban súlyos közúti balesetet okozott Pest megyében. Ha
a bíróság bűnösnek találja, 3 év börtönt kaphat, de ha
a baleset sérültjéről kiderül, hogy maradandó sérülést
szenvedett, akár 5 évet is kiszabhatnak.
Stohl András ellen súlyos testi sértést okozó ittas járművezetés és kábítószerrel való visszaélés gyanúja miatt indult eljárás a május 8-i balesetet követően. A gyanúsított a
felelősségét elismerte, de a kábítószerrel való visszaélés
kapcsán a nyomozó hatóság az eljárást felfüggesztette,
Stohl ugyanis vállalta az elterelést.
Az igazságügyi orvosszakértő véleménye szerint a baleset okozásakor Stohl közepesen ittas állapotban volt, a
toxikológiai szakértő véleménye szerint pedig a férfi vérés vizeletmintájában tiltott pszichotrop anyagot találtak.
Stohl autóját a baleset után lefoglalták, a műszaki szakértő
kizárta, hogy műszaki hiba okozhatta volna a balesetet.
Mivel Stohl Andrást olyan bűncselekménnyel gyanúsítják, amely fegyvertartást kizáró oknak minősül, ezért
fegyvertartási engedélyét visszavonták, vadász lőfegyverét és a lőszereket pedig a büntetőeljárás végéig le kellett
adnia. (Független Hírügynökség)

Több helyen félkésznek, vagy legalábbis koncepciótlannak tűnik még az alkalmazás, az ajánlatok menüpontnál
például az első oldalon a győrsövényházi falukarácsonyt, a
rábakecöli búcsút, és a bakonyszentlászlói szüretet ajánlja
a program - hogy miért éppen azokat, és miért nem rendezi
a találatokat az esemény dátuma, helyszíne, vagy bármilyen értelmes szempont alapján, rejtély.
Hasonló a helyzet a keresésnél is: ha például szállást
keresünk mindenféle szűkítés, név és város megadása
nélkül, az első három találat a máriapócsi lelkigyakorlatos
és zarándokház, az újhutai ifjúsági tábor és egy pécsi wellness-szálló. Holott a Google sikersztorija óta tudjuk, hogy
keresni önmagában nem kunszt, a lényeg az, hogy a találatokat úgy rakjuk sorrendbe, hogy az kerüljön előre, ami
érdekelheti a felhasználót.
Mindezekkel együtt is hiánypótló és hasznos alkalmazás
a Hungary Tourism (ingyen meg főleg), bár az útikönyveket
semmiképpen nem pótolja, és szállodát, éttermet vagy megnéznivaló látványosságot önmagában ez alapján aligha fog
választani az egyszeri turista. De ha másra nem, arra mindenképpen jó, hogy benne van az ország szinte összes szállodájának és éttermének a címe és telefonszáma. (hancu)

Tíz gyilkosságból négyet
késsel követnek el
Európában naponta negyven, évente több mint tizenötezer fiatal hal meg erőszak következtében, derült ki az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) felméréséből, amelyet a szervezet európai regionális irodája készített.
A kedden Koppenhágában, a Biztonság 2010 londoni
világkonferencia alkalmából nyilvánosságra hozott dokumentum szerint az erőszak a harmadik legjelentősebb
halálok Európában a 10 és 29 év közötti korosztály körében. Tíz gyilkosságból négyet késsel követnek el. Ez
az adat csupán a jéghegy csúcsa, mert minden egyes
megölt fiatalra becslések szerint 20 másik jut, aki az elszenvedett sérülésekkel kórházba kerül.
A fiatalok egyszerre áldozatai és elkövetői az erőszakos cselekedeteknek. Számos esetben az erőszak a
nehéz gyermekkor miatt alakul ki a fiatalokban, agresszív
magatartásuk pedig gyakran az iskolai vagy az otthoni
megfélemlítés miatt alakul ki.
Jakab Zsuzsanna, a WHO európai regionális irodájának magyar vezetője szerint sok életet lehetne megmenteni, és tízből kilenc gyilkosság megelőzhető lenne, ha
Európában minden ország azt a gyakorlatot követné,
mint az erőszak megelőzésében élen járók. (MTI)
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