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Ködös, esős idő várható az egész ország
területén. Adélután folyamán nyugaton kisüthet
a nap. Melegfronthatás várható.

TOVÁBB SZÁRNYAL A FORINT ÁRFOLYAMA
AMERIKÁBAN IS TAROLHAT A TAXIDERMIA
NEGYVEN KIEMELT KÓRHÁZ ORSZÁGOSAN
ÉPÜLHET AZ M0-S
Máris cáfolják a
magyar-román
megállapodást

GYÜLEKEZNEK A TÉREN
Tizenegy tálibbal
végeztek a NATOkatonák
EMELKEDETT A BUX

Világbajnok lett a férfiöttusa-váltó
Fülep, Kállai, Horváth
összeállításban
Benyújtotta nyugdíjba vonulásra
szóló kérelmét Budapest rendőrfőkapitánya,
Gergényi
Péter
erősítette meg az [origo]-nak a
Havariapress értesülését a BRFK
sajtóosztálya. Gergényi az országos
rendőrfőkapitánynak, Bene Lászlónak
nyújtotta be nyugdíjazási kérelmét,
december 31-ei hatállyal. Kérelmét
még alá kell írnia Petrétei József
rendészeti miniszternek, és miután
kormányzati főtisztviselőként teljesített szolgálatot, a dokumentumot ellen
kell jegyeznie Gyurcsány Ferenc
miniszterelnöknek is.
Gyurcsány nem fogadta el a
lemondást
A főpolgármestere helyesli, hogy
továbbra is Gergényi Péter a város
rendőrfőkapitánya. Demszky Gábor a
Magyar Televízió szerdai Napkelte
műsorában úgy fogalmazott, hogy
"pillanatnyilag jó döntést hozott a
kormány és egyelőre Gergényi Péter
maradt Budapest főkapitánya". Ismeretes, hogy a főpolgármester korábban
személyesen
a
miniszterelnökhöz fordult, hogy ne
fogadja el Gergényi Péter nyugdíjazási kérelmét.
Demszky elutasította a KDNP
javaslatát, mely elhalasztaná Gergényi
kitüntetését a zavargások kivizsgálásának befejeztéig. Kifejtette, hogy
erre egyébként neki joga sem lenne,
hiszen a főpolgármester ebben az
ügyben csak a közgyűlés határozatának végrehajtója.
Nyilvános a jelentés
Demszkynek a műsorban feltették
azt a kérdést is, mit szól ahhoz, hogy
még saját pártján belül is vita van
Gergényi szerepének megítéléséről.
Szent-Iványi István például, aki
Brüsszelben képviseli pártját, egyáltalán nem értett egyet Gergényi
marasztalásával. A főpolgármester
szerint a belga fővárosból "még csillagászati távcsővel sem" lehet látni a
budapesti események részleteit. A
Magyar Televízió megtámadásának
éjjelén 320 rendőrt - Demszky szóhasználatával - szétvertek, fel kellett
lépni tehát a vandalizmus ellen.
Demszky szerint a rendőrség tette a
dolgát, függetlenül attól, hogy egy
képviselő ezt Brüsszelből hogyan látja.
A főpolgármester ugyanakkor úgy
véli, hogy a rendőri túlkapásokat ki
kell vizsgálni.
Szent-Iványi István, az SZDSZ EPképviselője az Index megkeresésére
udvariasan visszautasította párttársa
kijelentését, leszögezve, rendszeresen
hazajár, és folyamatosan tájékozódik
a magyarországi eseményekről. Hozzátette, nem a randalírozók elleni
fellépéssel, sokkal inkább a rendőri
túlkapásokkal és a rendőrségi vezetők
elfogadhatatlan nyilatkozataival volt
problémájaA főpolgámestere helyesli,
hogy továbbra is Gergényi Péter a
város rendőrfőkapitánya. Demszky
Gábor a Magyar Televízió szerdai
Napkelte műsorában úgy fogalmazott,
hogy pillanatnyilag jó döntést hozott
a kormány és egyelőre Gergényi Péter
maradt Budapest főkapitánya.
Folytatás a 8. oldalon
Lakótársat keresünkinternettel
felszerelt belvárosi kétszobás lakásba.
– Hirdetés
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Legnagyobb arányban a
fiatalok kötnek kötelezőt

A
lakosság
42
százaléka
rendelkezik
kötelező
gépjármű
felelősségbiztosítással, miközben a
casco-biztosítással rendelkezők aránya
8 százalék - közölte a GfK Hungária
Piackutató Intézet a 2006 harmadik
negyedévére
vonatkozó
kutatása
alapján az MTI-vel. A Gfk Hungária
felmérése szerint a kötelező felelősségbiztosítással rendelkezők aránya
viszonylag állandó az év folyamán. Az
elkövetkező két évben valamilyen
biztosítás kötését tervezők közül 7
százalék a gfb-t és 2 százalék a casco
kötését tervezők aránya. (Magyarországon a teljes lakosság 70 százaléka rendelkezik valamilyen mély és
23 százaléka életbiztosítással.)

AKÁR AZ EGEKBE IS
REPÜLHET A FORINT
Titkok szivárogtak ki egy
ügynöknek köszönhetően az
orosz atomarzenálról

SZÁZ EMBERT RABOLTAK EL

Szívatják Szlovákiában a
magyarok lakta alacsonyan fekvő
településeket
Az orosz nukleáris fegyvertár
néhány titkáról lebbentette fel a
fátylat a közelmúltban a Krasznaja
Zvezda című moszkvai lap, amely
Rend van az atomosoknál címmel
közölt interjút Vlagyimir Verhovcev
altábornaggyal, az orosz védelmi minisztérium 12. főosztályának vezetőjével. Ez a főosztály az orosz
atomarzenál gondviselője, az atomhadviselésre való felkészültség biztosítója, a nukleáris fegyvertár
biztonságának őre.
Van atombombájuk
Az egykori Szovjetunióban 1947.
szeptember 4-én állt fel a vezérkar
nukleáris problémákban illetékes részlege, ez építette ki Kazahsztánban a
szemipalatyinszki
nukleáris
központot, ahol 1949. augusztus 29-én
elvégezték az első szovjet kísérleti atomrobbantást. A szovjet hadügyminisztérium 12. főosztálya 1958
márciusában kezdte meg szigorúan
titkos működését, ez a főosztály felel
az atomfegyverkészlet bevetési, raktározási és szállítási biztonságáért.
Verhovcev az interjúban megnevezi
közvetlen munkatársait, akik felelősek
az atomipartól a minisztériumhoz
kerülő fegyverekért: Fjodorov vezérőrnagyot, aki a különleges fegyverek
fizikai védelméért felel, a központi
tudományos-kutató intézet élén álló
Percev ellentengernagyot, Szokolov
vezérőrnagyot, akinek illetékességébe
az atomkísérleti terepek tartoznak,
Vinokurov ezredest, az atomfegyvertípusok szakértőjét, Beljakov ezredest,
a 12. főosztály főmérnökét, aki az új
atomfegyverek kidolgozását és hadrendbe állítását irányítja, Ragykov
ezredest, az atomhadgyakorlatok főrendezőjét és másokat.
Belső ellentétek
Az orosz nukleáris fegyvertár
néhány titkáról lebbentette fel a
fátylat a közelmúltban a Krasznaja
Zvezda című moszkvai lap, amely
Rend van az atomosoknál címmel
közölt interjút Vlagyimir Verhovcev
altábornaggyal, az orosz védelmi minisztérium 12. főosztályának vezetőjével. Ez a főosztály az orosz
atomarzenál gondviselője, az atomhadviselésre való felkészültség biztosítója, a nukleáris fegyvertár
biztonságának őre. Az egykori Szovjetunióban 1947. szeptember 4-én állt
fel a vezérkar nukleáris problémákban
illetékes részlege, ez építette ki
Kazahsztánban a szemipalatyinszki
nukleáris központot, ahol 1949.
augusztus 29-én elvégezték az első
szovjet kísérleti atomrobbantást .A
TIR egyesület viszont jövő év március
31-ig nem köthet új szerződéseket,
mivel nem jogosult az aláírásra.
Oroszországi elemzők tagadnak.
Folytatás a 10. oldalon
4 éves Toyota Corolla 1 millió
forintért jó állapotban eladó.
– Hirdetés

♦

ELHUNYT ALTMAN

Januárban
előreláthatólag jön
a nyugdíjemelés
MEGVERTÉK BORATOT

Gergényi neve nem
szerepel a tévés
jelentésben

TERJED A CALICI VÍRUS
Jövő év elejétől városi
úthasználati díj várhat a
fővárosiakra

Irán 60 ezer centrifugát kíván
üzembe állítani, hogy fűtőanyagot
állítson elő polgári atomerőművei
működtetéséhez,
közölte
kedden
Mahmúd Ahmadinezsád elnök az
állami televízió által sugárzott sajtóértekezletén. "(Nukleáris) fűtőelemeket akarunk gyártani, most az
út elején tartunk" - közölte az iráni
elnök. Mohammed Ali Hoszeini, a
teheráni külügyminisztérium szóvivője vasárnap kérdésre válaszolva megerősítette: Irán kitart amellett, hogy
további 3000 centrifugát szereljen fel
2007 márciusáig. A 164 centrifugából
álló, második centrifugasort október
végén szerelte fel az iszlám köztársaság, amely állítja, hogy urándúsítási programja egyelőre nem lépte
túl a kutatási kereteket. Szakértők
szerint több mint 3000 centrifugára
van szükség ahhoz, hogy már ipari
méretben tudjanak előállítani fűtőanyagot az energiatermelést szolgáló
atomerőművekhez.
Egyezméysértés
Az iráni elnök úgy vélte, hogy az
idő Teheránnak kedvez atomprogramja fejlesztéséhez. "A nagyhatalmak
megpróbálták megakadályozni népünket, hogy nukleáris téren megvalósíthassa
jogait.
De
Isten
segítségével és népünk ellenállásának
köszönhetően Irán teljes egészében
birtokában van a nukleáris fűtőanyagelőállítás folyamatának, és az idő
Iránnak kedvez" - jelentette ki
Ahmadinezsád.
A
Nemzetközi
Atomenergiaügynökség (NAÜ) jövő heti ülésére
készített, kedden kiszivárgott jelentés
szerint Irán húzza az időt, és nem
működik együtt az atomsorompószerződés felügyeletével megbízott
szakosított ENSZ-szervezettel. A NAÜ
a négyoldalas jelentésben Teherán
szemére veti, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának felszólítása ellenére
folytatja az urándúsítást, és nem
biztosítja az elvárt átláthatóságot,
akadályozva a szervezet szakemberei
által elvégezni kívánt ellenőrzéseket.
Dúsítják az uránt
A dokumentumban az is szerepel,
hogy a NAÜ munkatársai plutónium
és dúsított urán nyomaira bukkantak
egy iráni nukleárishulladék-feldolgozóban, és a lelettel kapcsolatban
magyarázatot várnak Teherántól, eleddig hiába. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője az iráni elnök
bejelentése után úgy nyilatkozott: Irán
szándékának a 60 ezer urándúsító
centrifuga felszereléséről már azokat
is meg kellene győznie, akik kételkednek abban, hogy Teherán atomfegyver előállítására törekszik. A
bejelentésnek "leleplező sokként kellene hatnia a világ többi része
számára" - hangsúlyozta Sean McCormack. Ráadásul, ahol nem a legjobb, ott is a második, harmadik
helyen van általában, viszonylag kis
díjtöbblettel. Mindebből arra lehet
következtetni, hogy a világon az
elkövetkezendő években jelentősen
nőni fog az atomfenyegetettség.
Folytatás a 12. oldalon
Forgalmazókat keresünk jó
minőségű kínai mosógépeknek.
– Hirdetés
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Mobilszolgáltatók gátolják a
mobil internet terjedését

Érdemes alaposan megvizsgálni a
Pannon adatcsomagjainak az árait,
mert
nagyon
érdekes
következtetéseket lehet levonni arról,
hogy a cég miként próbálja segíteni
a mobilozási szokások változását.
Alapból nem kell semmilyen alapdíjat
kifizetni, ami szimpatikus lehet egy
kezdő érdeklődőnek, az viszont már
korántsem
mondható
baráti
ajánlatnak, hogy 1 megabájtnyi
adatforgalomért 800 forintot kell
kifizetniük. Ezzel szemben aki előfizet
a legolcsóbb, 500 forintos csomagra
(MobilAdat 3), annak már csak 166
forintjába kerül egy megabájt, és
összesen három megát szabadon
letölthet. A letöltéseket a hatóságok
semmilyen módon nem ellenőrzik.

GYURCSÁNY IS KITART
GY. NÉMETH MELLETT
Egekben a
Nintendo
papírjainak értéke

A HÚS MELLRÁKOT OKOZ

A NASA elvesztette
Mars-szondáját a Föld
légkörében
HIBÁS A PLAYSTATION 3
Kiborultak az iskolákban a
kolozsvári magyar oktatók
kizárása miatt

A tanulmány a tápláltságot jelző
testtömeg indexet (BMI-t) vette
alapul, amit bárki kiszámolhat, ha
kilogrammban mért testtömegét elosztja méterben mért magassága
négyzetével. Dietetikusok szerint 18,5
és 25 között beszélhetünk egészséges
BMI-ről. Akinek 18,5-nél is kevesebb
a BMI-je, alultáplált, akinek 25 és 30
közé esik, túlsúlyos, akinek 30 fölött
van, elhízott. A tanulmány szerint a
legvékonyabb nemzet az olasz 24,3-as
átlagos BMI-jével.
Felmerül az oktatás felelőssége
Őket követik a franciák (24,5),
majd az osztrákok (24,8), a lengyelek
(24,8) és a hollandok (24,9). A hatodik
nép a sorban a szlovák, de ők 25-ös
értékükkel már elérik a túlsúlyt jelző
intervallum alsó határátAz átlagmagyar BMI-je 25,6, ezzel az ötödik
legkövérebb nemzet vagyunk. Hazánkat csak Luxemburg (25,7), Finnország (25,8), Görögország (25,9), és
a listavezető Málta (26,6) előzi meg,
a jó életkörülmények miatt.
Folytatás a 12. oldalon

♦

MAGYAR ÚSZÓK BAJBAN

HOLLYWOOD SZENNYEZŐ

Kereskedők viszik el a
telepekről az elvesztett
autókat
ÚJRA GAZSÓ

Hogyan lehet büntetlenül ételt,
italt, műszaki berendezéstl lopni
a Tescóból?

A pletykamentes pletykalapok és a
pinamentes pinamagazinok hazájában
ünnepelhet a nyálcsorgató többség:
végre van igazi botránykönyvünk. A
Tesco titkokat legfrissebb információnk szerint védjegybitorlás címén
be akarta zúzatni a Tesco, de hétfőn
visszavonták a keresetet. Bár a botránykönyv hagyományos pannon aluljáróműfaj, nálunk eddig igazából
zavaros publicisztikák, dühös pamfletek vagy egyszerű átverések jelentek meg ilyen címkével, utóbbi
alatt azt értve, amikor a Playboy főszerkesztője zaftos kulisszatitkokkal
kecsegtet, majd egyet se kettyint.
Vagy Árpa Attila beígéri az RTL Klub
leleplezését, oszt se tömeges buzulás,
se kokó.
Fábry szerkesztője kitálal
A stílszerűen ergya – gazdaságos –
külsejű pionír a "Tesco titok" című
teszkóleleplezés, egy volt alkalmazott
tollából. Azaz nem pont az ő tollából,
de erre rögtön visszatérek. A férfi
hímtagot kivéve minden dologra igaz,
hogy minél nagyobb, annál jobban
utálják, ha pedig cégről van szó,
akkor négyzetesen nő a gyűlölet. A
Tékozló Homár önfeledten fogyasztani
vágyó olvasóinak is első számú
célpontjai a hipermarketláncok, utánuk következik a T-birodalom, a Posta
és a korrupt parkolóőrök hadserege.
Egy olyan könyv tehát, ami azt ígéri,
hogy itt le lesz rántva a lepel a legnagyobb kiskereskedelmi láncról, tuti
sikernek tűnik. A Tesco titok azt ígéri,
hogy elmeséli, hogyan kell lopni a
Tescóból. A nagy bravúr az, hogy ezt
be is tartja, mégsem – sajnos mégsem,
tegyük hozzá rögtön – instant bűnözőképzésről van szó, merthogy a
könyv válasza annyi: az igazi lopáshoz
munkát kell vállalnunk a Tescóban.
Vagyis a kötet tényleg botrányos
és leleplező, de a várakozásokkal
szemben nem azt tudjuk meg belőle,
hogyan lop meg minket, vásárlókat a
hipermarket, sem azt, hogy mi hogyan
lophatunk tőle, hanem azt, hogy a
saját emberei hogyan fosztják ki nap
mint nap az áruházakatt értékesnek
mondható belezsúfolták a teherkocsiba, majd leállították.
Folytatás a 13. oldalon

A The New Budapest Times tudósítójától

Háromhetes, fajtiszta Labrador
kölykök tenyésztőtől eladók.
– Hirdetés

Egymás ellen a
világ legjobb
nagyváltósúlyúi

Szállítás közben
lopták el a Goyafestményt

Hazudott Naturaqua nevű az ásványvizének
zalaszentgróti forrásáról a Coca Cola Company
A Coca-Cola Beverages Üdítőital
Gyártó (Magyarország) Kft. az általa
forgalmazott Naturaqua természetes
ásványvízről azt állította: az a
Balaton-felvidékről származik. Az
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság engedélye alapján azonban a termék alapanyagául
szolgáló természetes ásványvíz Zalaszentgrótról származik, és ott is palackozzák. Mivel Zalaszentgrót sem
földrajzilag, sem közigazgatásilag
nem tartozik a Balaton-felvidékhez, és
a kút vizének utánpótlását sem a
Balaton-felvidékről nyeri, a GVH
szerint a cég a fogyasztói döntések
tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított.

OLCSÓ OLIMPIA

GYURCSÁNY VICCES

A versenyhivatal által lefolytatott
versenyfelügyeleti eljárás akapját a
Coca-Cola televíziós reklámokban, a
Mai Piac lapban, valamint a termék
címkéjén
közzétett
tájékoztatása
képezte, amelyekben az általa forgalmazott Naturaqua természetes ásványvízről azt állította, az a Balaton
-felvidékről származik.A versenytörvény szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni,
és a GVH szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru
lényeges tulajdonságáról, így eredetéről, származási helyéről valótlan
tényt vagy valós tényt megtévesztésre
alkalmas módon állítanak. A vállalkozás által használt kifejezéseknek.
Két éves jó állapoptú Suzuki Swift
500000 forintos irányáron eladó.
– Hirdetés

Times Wide World Photo

TOVÁBB NŐ A LÉGSZENNYEZETTSÉG

IRAK HOZHATJA MÉG AZ IDÉN KISZÁLL
ÖSSZE A NYUGATOT AZ ÁLLAM A MOLBÓL
A párás idő, a köd és az útfelújítási munkálatok okolhatóak
a megnövekedett légszennyezettségért.

Előreláthatólag 60 ezer
centrifugára lesz szükség az iráni
atomprogramhoz

Rogán jövő héttől kirúgja az
állami hivatalok autóit a
parkolókból

Mindenkinek 300 forint lesz a
vizitdíj, 18 éves korig nem kell
majd fizetni

Castro súlyos betegség miatt
nem jelent meg születésnapi
ünnepségén

Iraki túszejtés

Az iraki polgárháborús helyzet
megoldásában való részvételre és a
Nyugattal való együttműködésre szólította fel Iránt és Szíriát több ország,
az Egyesült Államok jelezte, hogy
mindkettővel tárgyalásokat tervez. Az
amerikai elnök, George W. Bush
hétfőn az Irak Tanulmányi Csoport
szakértőivel találkozott, akik újraértékelik az Egyesült Államok iraki
stratégiáját, és akikkel kedden Tony
Blair videokonferenciát tart. Bush
annak ellenére, hogy tárgyalna a két
országgal, kritikát fogalmazott meg
a terrorizmus támogatása valamint az
iráni atomprogram miatt. Elemzők
szerint azonban az Egyesült Államok
nyitott bármilyen új ötletre, ami az
iraki helyzet megoldásához vezet.
Siíta szunnita szembenállás
A múlt heti amerikai választásokon
a republikánusok alulmaradtak a
demokratákkal szemben, vereségükhöz nagyban hozzájárult az elhibázott
háborús politika. Az iraki polgárháborús helyzet megoldásában való
részvételre és a Nyugattal való
együttműködésre szólította fel Iránt
és Szíriát több ország, az Egyesült
Államok jelezte, hogy mindkettővel
tárgyalásokat tervez. Az amerikai
elnök, George W. Bush hétfőn az Irak
Tanulmányi Csoport szakértőivel
találkozott, akik újraértékelik az
Egyesült Államok iraki stratégiáját,
és akikkel kedden Tony Blair
videokonferenciát tart.
Amerika tehetetlen
Bush
annak
ellenére,
hogy
tárgyalna a két országgal, kritikát
fogalmazott meg a terrorizmus támogatása valamint az iráni atomprogram miatt. Elemzők szerint
azonban az Egyesült Államok nyitott
bármilyen új ötletre, ami az iraki
helyzet megoldásához vezet. A múlt
heti amerikai választásokon a republikánusok alulmaradtak a demokratákkal
szemben,
vereségükhöz
nagyban hozzájárult az elhibázott háborús politika. Az iraki polgárháborús
helyzet megoldásában való részvételre
és a Nyugattal való együttműködésre
szólította fel Iránt és Szíriát több
ország, az Egyesült Államok jelezte,
hogy mindkettővel tárgyalásokat
tervez. Az amerikai elnök, George W.
Bush hétfőn az Irak Tanulmányi
Csoport.
Folytatás a 9. oldalon

Jó állapotú lakás eladó a XII.
kerületben. Irányár: 20 millió forint.
– Hirdetés

Kamatemelés jöhet

A Központi Statisztikai Hivatal
keddi közlése szerint a fogyasztói árak
októberben 0,5 százalékkal nőttek
szeptemberhez képest, és 6,3 százalékkal haladták meg az egy évvel
korábbi szintet. A bruttó hazai termék
(GDP) a harmadik negyedévben 3,6
százalékkal, naptári hatással korrigálva 3,7 százalékkal haladta meg a
2005 harmadik negyedévit.Nyeste
Orsolya, az Erste Bank elemzője
szerint az októberi inflációs adat
megerősíti azt a várakozást, hogy
tovább gyorsul a fogyasztói árak
növekedése. Hozzátette: a maginfláció
is gyorsulást mutat, ami miatt
kamatemelési várakozás alakult ki a
piacon. Az elemző szerint a monetáris
tnács hétfői, kamatdöntő ülésén 25
bázisponttal emeli a jelenleg 8 százalékos alapkamatot. Barcza György,
az ING Bank elemzője szintén 25
bázispontos kamatemelést vár. Véleménye szerint az infláció jövő
februárban éri el csúcsát 8,5-9 százalékos szinten, amelyet lassú, majd
gyorsuló csökkenés követ. Így az
elemző a jövő év végére 5,5 százalékos
és 7,3 éves átlagos fogyasztói áremelkedésre számít. Barcza György
hozzátette, hogy jelenleg jelentős az
érdeklődés a fejlődő piacok iránt, a
nemzetközi környezet nagyon pozitív.
Az elemzők az idei év végére 6,6
százalékos átlagos, év végére 4
százalék körüli inflációt várnak. A
GDP-adattal kapcsolatban mindkét
elemző úgy vélte, hogy a várakozásoknál
csekély
mértékben
gyengébb növekedést elsősorban a
belső keresleti elemek okozzák, mivel
a nettó export gyorsult a vizsgált
időszakban. A Központi Statisztikai
Hivatal keddi közlése szerint a
fogyasztói árak októberben 0,5 százalékkal nőttek szeptemberhez képest,
és 6,3 százalékkal haladták meg az
egy évvel korábbi szintet. A bruttó
hazai termék (GDP) a harmadik
negyedévben 3,6 százalékkal, naptári
hatással korrigálva 3,7 százalékkal
haladta meg a 2005 harmadik negyedévit. Nyeste Orsolya, az Erste
Bank elemzője szerint az októberi
inflációs adat megerősíti azt a várakozást, hogy tovább gyorsul a
fogyasztói árak növekedése. Az
áremelkedések várhatóan nagyon
megterhelik majd a családokat.
Folytatás a 4. oldalon

Könyvelőt keresünk húsz fős cégünkhöz. Fényképes életrajzokat várunk.
– Hirdetés

Volt csatárát akarja
majd visszahívni a
Barcelona
SZERENCSE A BL-BEN

Kevés dologban volt a
mérkőzésen jobb az MTK, mint
az Anderlecht

Még megemészteni sem volt idő a
NOB döntését, melynek értelmében
Pekingben reggel kell úszni az
érmekért, egy újabb pofont kapott az
európai úszósport. Amint a Magyar
Olimpiai Bizottságban folyó olimpiai
konzultációk eheti ülésén kiderült,
ezúttal a jövő évi melbourne-i
világbajnokság
szervezői
tettek
keresztbe. Nemrég körlevél érkezett
többek
között
a
Magyar
Úszószövetségbe is, amely arról
tudósít, hogy a szállodákat a helyi
Formula-1-es futam miatt csupán hat
nappal a versenyek rajtja előtt
foglalhatják
el
az
úszók.
"Ez
alapjaiban
rúgja
fel
az
esélyegyenlőséget, hiszen az összes
olyan
ország
hátrányba
kerül,
amelyben a helyi idő hat óránál többel
tér el a melbourne-itől" - jelentette ki
Kiss László szövetségi kapitány. Az
évszázados tapasztalat ugyanis az,
hogy a tökéletes átálláshoz annyi
napot kell a helyszínen eltölteni,
ahány óra a különbség, azaz a
megfelelő szerepléshez legalább 9-10
nappal a rajt előtt már Melbourne-ben
kellene lennie csapatunknak. Bár a
szövetség korábban lefoglalta a
szállást és a repülőjegyeket, az első 4
napra
vonatkozó
foglalást
egy
tollvonással törölték az ausztrálok. Ez
pedig legalábbis kérdéseket vet fel,
hogy ha egy csapat mégis kimegy egy
másik hotelbe, nyugodtan tud-e
edzeni, közlekedni a városban, a szervezők ugyanis a fent jelzett időpont
előtt sem szállítást, sem edzéslehetőséget nem biztosítanak hivatalosan. Ruza József főtitkár
egyébként emlékeztetett arra, az
akklimatizáció kulcskérdés: az atlantai olimpián ugyanis az első két
napon érmekbe került az, hogy a
szakvezetők nem vették figyelembe a
felkészítő edzőtábor városa (Phoenix)
és az olimpia helyszíne (Atlanta)
közötti időeltolódást, így az amúgy
remekül felkészített csapat csak a
harmadik naptól kezdve kezdte
szállítani a várt eredményeket.Persze,
mindez eltörpül a pekingi problémák
mellett, mellyel kapcsolatban Ruza
József főtitkár nem kertelt: "Már
Athénben is kiderült több fronton,
beleértve a doppingtémát is, hogy az
amerikai úszó-sportdiplomácia még a
NOB-on is keresztül tudja verni az
akaratát. Ekkor még csak Európa volt
az ellenfél, azóta belépett Kína is,
amely 2008-ban nyilván minden
eddiginél eredményesebben szeretne
szerepelni. Bár a nyáron Európáról
kiderült, hogy nem olyan gyenge,
mint azt a tengerentúlon képzelték,
hiszen a budapesti eredmények nem
egy esetben jobbak voltak, mint az
amerikai bajnokságon elért idők, az
amerikaiak mégis abban a szellemben
politizálnak. Ráadásul, ahol nem a
legjobb, ott is a második, harmadik
helyen van általában, viszonylag kis
díjtöbblettel. Mindebből arra lehet
következtetni, hogy keveseknek éri
meg a MÁV-ot elhagyni. A MÁV évek
óta veszteséges.
Folytatás a 2. oldalon

Megbízható takarítótársaságot
keresünk tíz emeletes irodaházunkba.
– Hirdetés

