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Az oktatáspolitika csődje
A szocialista Hiller István szerint hamis legenda, hogy diplomás túlképzés van, és hiba
erre hivatkozva csökkenteni az állami finanszírozású felsőoktatási helyek számát.
A korábbi oktatási miniszter szerdán sajtótájékoztatón elmondta: minden felmérés azt
támasztja alá, hogy akinek diplomája van, könnyebben kap munkát és nehezebben
veszíti el az állását, mint a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők.
Lázár Jánosnak a Népszabadságban hétfőn megjelent interjújára reagálva - amelyben a
Fidesz frakcióvezetője azt mondta: nem biztos, hogy az oktatási államtitkárság jól mérte
fel a magyar valóságot, és a kételyeit meg fogja osztani Hoffmann Rózsával - kifejtette:
bár Lázár a kormányoldalon elsőként hallotta meg a hónapok óta sorolt aggályokat,
téved, ha azt hiszi, hogy a felsőoktatási keretszámok kiosztásának részleteivel van
probléma, a koncepció egésze rossz.
Hiller István hibaként értékelte, hogy jelentősen csökken az állami finanszírozású
hallgatói helyek száma, hogy az állam szinte kivonul a gazdasági és a jogászképzésből, és
hozzátette: a keretszámok elosztása regionálisan igazságtalan, olyan intézményeket
veszélyeztet, mint a Miskolci Egyetem, a Szolnoki Főiskola, a Kaposvári Egyetem és a
győri Széchenyi István Egyetem, amelyeknek "nagy jövője ez alatt a kormány alatt nem
lesz".

Érthetetlennek nevezte azt is, mi alapján döntött a kormány arról, hogy hol teszi
lehetővé a részösztöndíjas képzést, szerinte elosztásukat szakmai és munkaerő-piaci
okok nem igazolják.
Az MSZP-s politikus bírálta azt is, hogy a megszokott decemberi időpont helyett csak alig
egy hónappal a jelentkezési határidő lejárta előtt jelent meg a keretszámokat
intézményenkénti bontásban közlő felvételi tájékoztató, és utalt arra, hogy ezt Szabó
Máté, az alapvető jogok országgyűlési biztosa is kifogásolta, mondván, hogy mivel nincs
kellő idő a megalapozott döntésekre, illetőleg azok újragondolására, sérülnek a fiatalok
jogbiztonság követelményéből fakadó jogai.
Azzal kapcsolatban, hogy a kormány végül kilenc nappal, február 24-ig
meghosszabbította a jelentkezési határidőt, Hiller István rámutatott, ez a folyamat
további késedelmet okozhat az érettségi és felvételi eljárásban.
Az oktatási tárcát 2006 és 2010 között vezető politikus arról is beszélt, hogy a
kormánynak nincs válasza arra, mi lesz a nagyjából 90 ezer idén érettségiző közül azzal
több tízezerrel, akik nem tudnak továbbtanulni.

Szanyi Tibor - hitvallás
Tegyünk együtt az igazi baloldalért! Demokrácia, részvétel, európaiság! Első a haza! Első
a nemzet! Első a baloldal!
Mégis van sorrendiség! Legyünk méltányosak: a lelkünk legmélyén és a szívünkben
legelöl a hazánk van. Aztán vagyunk nők és férfiak, anyák és apák, fiatalok és idősebbekegyütt a Magyar Köztársaság alkotói, akiknek világnézete lehet, sőt, legyen is különböző!
Közös célunk a jólét, a büszkeség és a boldogság.
Gazdag, büszke és boldog Magyarországot akarunk! Ma szegények, letörtek és
magányosak vagyunk – itthon és a világban egyaránt. Történelmünkben sokadszor.
Történelmünkben azonban fényes lapok is vannak! Írjunk újra ilyeneket!
Kell a siker! Kell a siker a baloldalon, a közösség oldalán is! Felesleges részletezni a mai
kormányzó elit arcát. Mutatja azt saját maga - jókedvvel, bőséggel, ami a saját jókedve és
a saját bősége. Hazug, tolvaj és képmutató horda. De ne okoljuk őket, végtére is a
ragadozók rendszerint széttépik a törött lábú növényevőket, kiváltképp, ha a csorda
önként megy a kelepcébe …A baloldalon, kormányzásunk idején voltak sikereink. Ez
mind odalett, mert elvtelenül teret adtunk a tőlünk idegen vezérkultusznak és a politikát
üzletnek tekintő szellemnek. Ennek vessünk véget!
Hazánk talapzata a hűség. Hűség a hazához, a magyarként müködő közösséghez.
Hőseink mind köthetők ehhez. ők azok, akik életüket áldozták, ha azt követelte a sors.
Nagyjaink közt egy sincs, aki ne a népért küzdött volna. Petőfi Sándor a félig tót, József
Attila a félig román és megannyi sváb, szerb, horvát, zsidó, cigány, olasz, görög, ruszin,
lengyel, örmény és a jó ég tudja, ki mindenki más ... Mind magyarságuk jegyében. Mi,
magyarok állítólag különlegesek vagyunk. Igen, mert sokszínűségünk bizony egyedülálló
Európában.

Mi a baloldal? A haladás. Akik ma közénk tartoznak, azok az első magyar szocialistától,
Táncsics Mihálytól eredeztetik meggyőződésüket. Másfél évszázadnyi indulat, hűség és
akarat lapul bennünk. Az örök változás, az emberség és a közösség letéteményesei
vagyunk.
Mély meggyőződéssel vallom:
- a magyar jövő pont olyan lesz, ahogy ma bánunk gyermekeinkkel, és semmivel sem
érdemlünk jobbat, amint bánunk öregeinkkel;
- nem jelenthet jövőt a tehetősek gazdagsága a közösség sikerének leleményes
kisajátítása;
- hogy megalkotható az arányos visszapótlás és méltányosság, tehát életformánk a
szolidaritás!
Miskolcon tanultam meg, hogy az egyszerűbbnél is van egyszerűbb. ők úgy mondják:
miskolci szocialisták. Igazuk van! Hagyjuk a XX. századnak a pártokat! Legyünk
egyszerűen magyar szocialisták! Hadd szóljanak a hírek úgy, hogy „a magyar szocialisták
álláspontja szerint” ...
Ezek pedig mi vagyunk! A dolgozó emberek, a munkájuk után nyugdíjat szerzettek és a
munkájukból élni akaró fiatalok. Sem a munkánk gyümölcsét, sem a múltunkat, sem
pedig a jövőnket nem lophatja el a smittes és orbános „kormányzó maffia”!
Dologra fel! A tébolynak, a meghasonlásnak vége! Nem engedjük, hogy a kapzsiság, az
alattomos számítás és a gyávaság üljön tort a nép felett. Vessünk véget a haverok
világának – minden oldalon!
Pártközösségünk legfőbb értéke a tudás iránti vágy. Ismerjük hát meg, hogy mi vezetett
a történelmileg is páratlan bukásunkhoz? Vonjuk kérdőre mindazokat, akik az elmúlt
évtizedben pártunkat és/vagy országgyűlési frakciónkat irányították! Nem az elégtétel,
hanem a tisztánlátás érdekében. Az már most tisztán látszik, hogy a 2010-es drámai
esztendő óta sem tudtunk elrugaszkodni az egynegyedes társadalmi
támogatottságunktól, beszorultunk. Ha bajban vagyunk, érdemben változtassunk!
Kormányozni – jól, rosszul - bárki tud, ha parlamenti többsége van. Most épp rosszul. A
jó kormányzás ismérve, hogy az intézkedéseiben szövetségesekre lel. Fájó, de a mai
uraknak egyelőre több szövetségese van, mint nekünk. Nekik gazsulál a nemzeti
burzsoázia, nekik énekel a hazai tudományos élet, és nekik duruzsol az önkormányzati
világ. Nekik vonulnak fel az igazságtalan adórendszer haszonélvezői, közéjük vegyülnek
a bárgyú nacionalisták határon innen és túlról, s nekik áll a zászló az oly sok gyalázatot is
megélt „parlamentben”.
Jól kormányozni mi fogunk, mert fölkészültek vagyunk, és tanulunk hibáinkból. És azért,
mert a mi szövetségesünk a választópolgárok sokasága. A választópolgárok ezernyi
egyesülete. Biciklisták, óvónők, feltalálók meg mindenki. S nem ők egyenrangúak velünk,
hanem mi legyünk egyenrangúak velük! És persze köszöntöm az egyéb pártokat. Főleg,
ha ugyanazokat vágyják szövetségesnek, mint mi.
Tévedés ne essék! A kormányzó bűnszövetség – ugyanúgy, mint azok, akik a mi
tehertételeink voltak – már rég berendezkedett. Közel és távol külföldön biztonságba

helyezték milliárdjaikat: szétloptak minket, s minden további napjuk a kifosztásunkról
szól.
A szétvert baloldalon ma néhányan azt hiszik, hogy most zavartalan a helyzet ahhoz,
hogy boltoljanak a hatalommal. E szerint szétvertek minket ugyan, de talán
megőrizhetők a valamiként szerzett előnyök?
Rossz hírem van: nem! Ha beállsz és kunyerálsz, kivégeznek!
Lesz még választás, lesz még magyar köztársaság! Ez a remény adjon hitet ahhoz, hogy
van esélye a változásnak, van alternatíva, van a jövőnek baloldala, s van jövője a
baloldalnak. Támogass, mert nemcsak elnök, hanem az elsőszámú pártaktivista akarok
lenni. Támogass engem, mert örök ellenzéke voltam, vagyok a pártmutyinak, de
minduntalan győztem a választópolgároknál.
Adj esélyt a változásnak, adj esélyt az alternatívának, légy Magad a magyar baloldal!
Dr. Szanyi Tibor
2012. február

Szótlanul hagyott gazdaság
Józsa István, a szocialista párt frakcióvezető-helyettese szerdai sajtótájékoztatóján
azért bírálta a miniszterelnököt, mert évértékelő beszédében nem állt elő
gazdaságpolitikai programmal, ellenben kitartott az egykulcsos személyi jövedelemadó
(szja) mellett.
Az MSZP-s politikus azt mondta: az adójóváírás megszüntetése miatt nagyjából
hárommillió ember járt rosszul, a kormányfő azonban továbbra sem tágít az
igazságtalan adórendszertől és annak vélt előnyeit sulykolja.
Kritizálta Orbán Viktor évértékelő beszédét azért is, mert szerinte nem javította az
ország nemzetközi megítélését. Cinikusnak és pökhendinek nevezte a kormányfő
hasonlatát, amely az alkohol és Európa között vont párhuzamot, mondván, hogy
mindkettő nagy dolgokra inspirál, de megakadályozza elérésüket.
Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor sikernek nevezte az államadósság csökkentését,
Józsa István kijelentette: az államadósság nem csökkent, sőt 2011 őszére magasabb
szintet ért el, mint ahol 2009 vagy 2010 végén állt.
Józsa István azt is mondta, hogy a kormány nem tudott kiszámítható gazdasági és jogi
környezetet teremteni. Véleménye szerint ez is az oka annak, hogy a Nokia szerdán 2300
ember elbocsátását jelentette be komáromi üzeméből, amit a szocialista képviselő - meg
nem erősített hírekre hivatkozva - az adóhatóság vizsgálataival is összefüggésbe hozott.

A foglalkoztatáspolitika csődje
Az MSZP szerint a kormány elvesz az álláskeresők támogatásából ahelyett, hogy segítő
kezet nyújtana a nehéz helyzetben lévő dolgozni akaróknak.
Gúr Nándor, a szocialista párt országgyűlési képviselője csütörtökön, Budapesten
tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a munkaadók és munkavállalók egy közösen
befizetett másfél százalékos járulék formájában évente mintegy 180-190 milliárd
forinttal járulnak hozzá az álláskeresés segítéséhez, a kormány azonban idén ebből az
összegből mindössze 57 milliárd forintot fordít erre a célra.
A politikus szerint a Fidesz ehhez hasonló lépései miatt is vált méltatlanná és
hiteltelenné a kormányzásra. Úgy fogalmazott, az emberek belerokkannak, ha a jelenlegi
27 százalékról nem csökkentik a "szegények adójának" számító áfát, továbbá a
társadalmi feszültségeket növelheti az is, ha a kabinet nem teszi lehetővé, hogy minden
családban legyen legalább egy munkavállaló.
Gúr Nándor a foglalkoztatottsági adatokat értékelve azt mondta, lehet, hogy a számok
azt mutatják, hogy egyre többen dolgoznak, a statisztikát jobban megnézve azonban az
látszik, hogy 50 ezerrel nőtt a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma és 22 ezerrel
csökkent a teljes munkaidőben alkalmazottak köre, vagyis - folytatta - az emberek
valójában kevesebbet dolgoznak és ezért kevesebb bért is kapnak. Külön kiemelte, hogy
a 24 év alattiak körében több mint 26 százalékos a munkanélküliség, míg az 520-530
ezer álláskereső 47 százaléka legalább egy éve keres új munkalehetőséget.

Folytatódó mutyi
Az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottságának mai ülésén a Fidesz a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényhez benyújtott egy módosító indítványt, amely törvényi
felhatalmazást ad a Kossuth tér versenyeztetés nélküli átalakítására.
A Fidesz ebben az évben is folytatni akarja azt a demokráciában elfogadhatatlan
gyakorlatot, hogy egy törvényen belül bármit hajlandó módosítani és megszavazni, ha az
aktuális politikai érdeke azt kívánja.
Most éppen az a politikai érdek, hogy a Kossuth téri felújítás megaberuházását valódi
kontroll nélkül, ”mutyimódra” lehessen elvégezni.
Az MSZP tiltakozik az eljárás ellen, és felszólítja a Fideszt, hogy álljon el a szándékától!
Lamperth Mónika,
Steiner Pál,
az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának tagjai

Selmeczi Gabriella félretájékoztat
Az MSZP üdvözli a német kormányzó konzervatív CDU/CSU pártszövetség közleményét,
amelyben reményét fejezi ki, hogy Orbán Viktor kormánya igyekszik majd megfelelni az
uniós kötelezettségeknek és elvárásoknak, magyarán módosítja azokat a jogszabályokat
és törvényi kitételeket, amelyek nem felelnek meg az EU-s jogi normáknak.
Ugyanakkor elítéljük Selmeczi Gabriella ebből az alkalomból kiadott közleményét, amely
a CDU/CSU közbevetett, szocialistákra vonatkozó félmondatából kiindulva
félretájékoztatja a magyar közvéleményt, miközben a kormány kötelességeiről és a
német pártszövetség által megfogalmazott, az Orbán-kormánnyal szembeni elvárásokról
mélyen hallgat. Ugyanakkor szomorúan vettük tudomásul azt is, hogy a Fidesz
megtévesztette a német pártszövetséget.
Selmeczi Gabriella és a Fidesz figyelmét arra szeretnénk felhívni, hogy lassan két éve
mímel kormányzást a FIDESZ-KDNP, és eközben a gazdaság helyzete jelentősen romlott,
az emberek megélhetési gondjai és deviza-törlesztőrészletei nőttek, akárcsak az árak,
miközben a bérek folyamatosan csökkennek. Épp most teszik Önök tönkre a közoktatást,
az egészségügyben vészhelyzet van, és a jelenlegi politika szerint semmilyen remény
nincs a helyzet javulására.
Önök a sorozatos kudarcokat sikerként állítják be, ami egyenlő az emberek
becsapásával!
Török Zsolt,
szóvivő

Nyomást kell gyakorolni a késlekedő kormányokra
Milyen lépéseket kíván tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a nemzeti
roma stratégiájuk benyújtását mostanáig elmulasztó tagállamokat ráébressze a
felelősségükre? Hogyan kíván nyomást gyakorolni a Tanács soros elnöke a vállalásaikat
nem teljesítő kormányokra? Göncz Kinga szocialista EP-képviselő a két európai uniós
intézményhez intézett írásbeli választ igénylő kérdéseket az európai roma
keretstratégia végrehajtásáról.
"A tagállamok tavaly vállalták, hogy 2011 végéig benyújtják az Európai Bizottságnak az
európai keretstratégia alapján kidolgozott nemzeti roma stratégiájukat. Az uniós
végrehajtó testület honlapján olvasható statisztika szerint jó néhány kormány a mai
napig nem teljesítette a vállalását, adós a dokumentummal. Köztük például
Franciaország és Olaszország, amelyek már több vitatott intézkedéssel hívták fel a
figyelmet magukra. Az ugyancsak közösen elfogadott menetrend szerint a nemzeti
stratégiákat a Bizottság értékeli, várhatóan az Európai Roma Platform március 22-iki
éves ülését megelőzően. Kíváncsian várom, hogy a Bizottság és a Tanács milyen
lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a késlekedő tagállamokat rábírják a vállalásuk
teljesítésére" - hangsúlyozta Göncz Kinga.
"Az eurózóna egyes országait sújtó problémák, a gazdasági kormányzás reformja mellett
ma sajnálatosan kevés szó esik Európában a szociális válságról. Pedig nő az egyébként is
katasztrofális méreteket öltő munkanélküliség, tágul a szakadék a gazdagok és
szegények között, a társadalom peremén élő csoportok pedig alig reménykedhetnek
sorsuk jobbra fordulásában. Ebben a helyzetben nem engedhetjük meg magunknak,
hogy késsünk a legsérülékenyebb közösségek, a romák felzárkóztatását célzó programok
kidolgozásával és megvalósításával" - szögezte le Göncz Kinga, aki arra is választ vár az
Európai Bizottságtól, hogy mikor és milyen formában szándékozik bemutatni a nemzeti
stratégiák értékelésének az eredményeit. A Tanács soros elnökségétől a képviselő azt is
megkérdezte, hogy hogyan kívánja nyomon követni a stratégiák megvalósításának a
folyamatát.

Az MSZP reagál, ha lesz mire...
A Büntető Törvénykönyvet az egyik legjelentősebb jogszabálynak tartjuk. Az MSZP
Közjogi kabinetje és frakciója, ahogy nyilvánosságra kerül, meg fogja vitatni a tervezetet,
s részletes szakmai és politikai álláspontját nyilvánosságra hozza.
Bízunk benne, hogy az új kódex szakmailag megalapozott előterjesztés lesz, s nem az
eddigi, a büntetőjogot populista törekvések szolgálatába állító, néha alkotmányellenes és
nemzetközi jogot sértő fideszes javaslatok újabb példánya.
Bárándy Gergely,
országgyűlési képviselő

Imre megy előre, mintha felhúzták volna
Háromnapos gyaloglás ide, mezőkövesdi hóeltakarítás oda, a miskolci Tóth Imre diktálja
a tempót az éhségmenetnek.
Szerencsésen megérkezett délután fél négy körül a hétfőn Miskolcról elindult
éhségmenet a harmadik nap célállomására, Kerecsendre. A kis csapatot ezúttal is a 44
éves miskolci munkanélküli, Tóth Imre (középen, táblával a kezében) vezette, szinte
erőltetett menetben.
„Hihetetlen, mennyi energiája van ennek az embernek. Hétfő reggel óta gyalogol, ő adja a
tempót. Nem ám 3, 3,5 kilométer/órás sebességgel haladunk, mint az átlagos
gyalogosok, hanem 5-tel. Rendületlenül, mint akit felhúztak, úgy nyomta végig a szerdai
távot is, noha ő egyike volt azoknak, akik a vendégszeretetéről és szolidaritásáról immár
messze földön híres Tállai András államtitkár jóvoltából munkára leltek Mezőkövesden.
Imre hiába lapátolt kedden éjfélig, szerdán reggel a menet élére állt, még a Munkát,
kenyeret! táblát sem tudtuk kicsavarni a kezéből, hogy cipeljük azt mi is egy kicsit. Azt
mondta, a lapátolás és a táblahordozás legalább megmozgatja a felső végtagjait" –
mesélte az ÉszakOnline-nak Gúr Nándor szocialista országgyűlési képviselő, aki az
indulástól tagja a menetnek, sőt, önkéntesként ő is beállt lapátolni a Mezőkövesden
munkát kapott gyaloglók mellé.
Elmondta, erre a szakaszra is csatlakoztak hozzájuk többen, civil szervezetek képviselői,
magánemberek, az MSZP Heves megyei képviselői, aktivistái, de Simon Gábor
országgyűlési képviselő, az MSZP országos választmányának elnöke is: ő Szihalomtól
gyalogolt a kis csapattal Kerecsendre. Akadt olyan is, mint például Vécsi István, Ricse
polgármestere, aki az első napos gyaloglás után a másodikat munkája miatt kihagyta, de
a harmadik napon ismét visszatért a menethez. Gúr Nándor egyébként út közben csupán
egyetlen embert látott, hallott, aki szidta őket, „de mi jó egészséget kívántuk neki, s
kértük vigyázzon magára" – mondta a szocialista képviselő.
A menet másik tagja, az alkoholos teával Mezőkövesden megitatott Megyaszai Sándor
délután fél ötkor a következőt írta a Facebookon: „a menet szűk egy órája ért
Kerecsendre a mai napi végállomásra... jelenleg ki itt, ki ott, melegednek...ebéd egy
benzinkútnál volt, állva, gulyásleves kenyérrel. Mindenki jókedvű, de 2-3 ember biceg a
sebes lábfejük miatt. A Miskolcról elindultakból kialakult egy 15 fős kemény mag,
hozzájuk csatlakoznak ki-be menet közben. Az időjárás ma egész nap kegyes volt, sütött
a nap, szél nem volt, szinte meleg volt. A mai és a holnapi éjszaka közös szállás
Füzesabonyban lesz, a helyi gimnázium tornatermében. A menetet továbbra is nagy
szimpátia fogadja, az úton az autósok dudaszóval, a falvakban az emberek integetéssel
köszöntik a menetelőket. Egy helyen elvtársazott valaki, egy autóból meg bemutattak
feltartott újjal".

Menthetetlen felelőtlenség
Miközben az új kárenyhítési rendszer üzleti biztosítási részéről semmit nem tudunk, a
kormány a foglalkoztatást bővítő és megtartó pályázatok helyett sikerjelentéseket ír. Ez
a súlyos felelőtlenség menthetetlen károkat okoz.
Az elmúlt év az agráriumban a cukorárak erőteljes növekedéséről szólt. A kormánypárti
és velük szövetkező jobbikos képviselők bűnbakkereséssel és hosszadalmas
vizsgálódással múlatták az időt, majd kijelentették, hogy a magas magyar cukorárakért a
90-es évek elején lezajlott (az első jobboldali kormány által elkezdett) privatizáció, és az
uniós cukorreform a felelős.
Azt is mondták, hogy a szocialista vezetésű agrártárca nem képviselte hatékonyan a
magyar érdekeket, és hagyta, hogy cukorgyárak zárjanak be Magyarországon. Mi
elmondtuk, hogy a cukor a gabonához hasonlóan tőzsdei termék, ennek árát nem tudja
befolyásolni a magyar termelés volumene. (Bár tudná ) Világossá tettük, hogy
Ausztriában átmenetileg azért olcsóbb a cukor, mert ott a kereskedelem éves
szerződésekkel dolgozik, így a gyártók csak késve tudják érvényesíteni a növekvő
világpiaci árat.
A gyárbezárásokat érdemben befolyásolni nem lehetett, hisz az unió drasztikusan
csökkentette a termelési támogatásokat, így csak azokon a területeken érdemes répát
termelni, ahol közelíthetünk a legjobb európai hozamokhoz. A termelés abbahagyására
és a gyárleállításra ösztönző rendszer olyan ”jóra” sikerült, hogy az ágazat szereplői
inkább a jövedelmezőbb gabonatermelést választották
Ugyanakkor mindjárt az első áremelkedéskor követeltük, hogy a kormány dobjon piacra
stratégiai készleteket, hogy csökkentse a hiányt, de ez csak hónapokkal később történt
meg, amikor ennek már semmi értelme nem volt.
Mi van most? A túlkínálat miatt az elmúlt évben 27 százalékkal csökkent a cukor tőzsdei
ára, és jelenleg is 9 millió tonna többlet mutatkozik. Ez újabb árcsökkenést feltételez.
Persze már várjuk a győzelmi jelentést, amely szerint a minisztérium gyors és roppant
hatékony intézkedésének köszönhetően (az állami készletből felkínált, de forgalomba
nem került 2 millió kilogramm cukor, ami háromnapi magyar fogyasztásnak felel meg)
drasztikusan csökkennek az árak.
Ez a történet is világosan mutatja, hogy Magyarország ugyan kiváló agráradottságú
ország, de nem tudja befolyásolni a magyar folyamatokat.
Ezért nem figyelemelterelő tervek, és vizsgálóbizottságok kellenek, hanem előrelátó
szakszerű cselekvés. Többször elmondtuk, az élelmiszeriparunk utolsó óráit éli, az
évszázad legnagyobb aszálya van, a kemény fagy óriási károkat okoz a vetésekben és
gyümölcsültetvényekben.
Közben az új kárenyhítési rendszer üzleti biztosítási részéről semmit nem tudunk,
foglalkoztatást bővítő és megtartó pályázatok az élelmiszeriparban az

állattenyésztésben és a kertészetben nincsenek. Először ezeket, és nem a kormányzati
sikerjelentéseket kellene elkészíteni. Akkor talán menthető lenne, ami menthető.
Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke,
országgyűlési képviselő

Nézzük a tényeket
A szomorú tény ismét bebizonyosodott: a Fidesz még mindig úgy gondolja, hogy ”akinek
nincs semmije, az annyit is ér”.
Nézzük a tényeket:
Tény, hogy amíg a főváros és vonzáskörzetében élők azt számolgatják, meddig
utazhatnak még az extrém magas üzemanyagárak miatt mentőövként használt BKV-val,
a Fidesz-KDNP-pártkatonák által felügyelt közlekedési társaság vezetői 100 millió
forintos nagyságrendben jutalmazzák – saját magukat.
Tény, hogy amíg a demokratikus ellenzéki pártok kerülik a felesleges kiadásokat, addig a
Fidesz-KDNP-frakció és a kormány tagjai közel 10 millió forintért egy egri
luxusszállodában pihennek rá a tavaszi országgyűlési fáradtságra.
(A sajtóban megjelent) tény, hogy Orbán Viktor szerint a kormány nem tudta betartani
az új munkahelyek teremtésére vonatkozó ígéretét.
Vagyis 100 milliós jutalmakra van pénz, 10 milliós luxusszállodára van pénz, a beígért 1
millió új munkahelyre viszont már nem futja.
S amíg a Fidesz-KDNP-kormány tagjai és egyes országgyűlési képviselői a napi (nem
havi!) 47 ezer forintos fizetésük mellett az egri hotel közpénzből fizetett szolgáltatásait
élvezik, az egyre nehezebb helyzetben élő átlagember szomorúan veszi tudomásul: a
Fidesz még mindig úgy gondolja, hogy ”akinek nincs semmije, az annyit is ér”.
Török Zsolt,
szóvivő

Aki szegény, még szegényebbé válik

Tovább csökken a munkahelyek száma Heves megyében. Egyre messzebb kerül a kormány
attól a bizonyos „10 év alatt 1 millió új munkahely” kitűzésétől. Így tűnnek el a 2010-es
ígéretek.
A munkanélküliséggel sújtott hevesi térségben és a megye északi részében egyre nagyobb
mértéket ölt az elszegényedés. A szociális háló drasztikus megnyirbálása még
elkeseredettebbé teszi az embereket!
Az átlagos keresetűeket sem kíméli a kormány személyi jövedelemadó politikája. Tíz
százalékkal kevesebb pénzt vittek haza február elején a dolgozók.
Nemcsak a munkavállalók, hanem a munkaadók helyzete is romlik. Ráadásul a piacaik is
beszűkülnek.
Folytatódik a folyamat: a 2012-es gazdaságpolitika eredménye lesz, hogy a szegények még
szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak lesznek. Tovább nő a különbség a társadalmi
rétegek között.
Az egykulcsos adó tovább bünteti a szegényeket. A kiegészítő adóváltozások a rossz
helyzetben
lévőket
sanyargatja
tovább.
A januári fizetések mutatták, hogy jelentős mértékben csökkentek a reálkeresetek. Nő a
személyi jövedelemadó-teher, emelkednek a járulékok.
Jelentősen nőttek az élelmiszer árak, az ÁFA-növekedés miatt. Az áramszolgáltatás díja közel
3 százalékkal nőtt. A földgázé 4,2 százalékkal növekedett, de a tömegközlekedés is 2
százalékos drágulást mutat.
A 2012-es év várható jellemzői: csökkenő reálkeresetek, növekvő infláció, elbocsátások,
elszegényedés.
Korózs Lajos,
országos elnökségi tag
Dr. Sós Tamás,
országgyűlési képviselő

Szégyen...
A Societas - Baloldali Ifjúsági Mozgalom visszautasítja a Holokauszt tagadás minden
formáját! Szégyenteljesnek tartjuk Gyöngyösi Márton Jobbikos országgyűlési képviselő
mondatait amelyekben tragikus sorsú áldozatokat gyaláz meg.
Szégyenteljesnek tartjuk, hogy Gyöngyösi Márton Jobbikos országgyűlési képviselő ezek
után MAGYARNAK vallja magát!
Véleményünk szerint Gyöngyösi Mártonnak pártjához hasonlóan nincs helye a
közéletben, főleg nem a parlamentben. Elutasítjuk az általa képviselt náci és holokauszt
tagadó gondolatokat. Elszomorító, hogy a Fidesz kormány nem tesz semmit az ilyen és
ehhez hasonló uszító gondolatok visszaszorítása érdekében.
Ezért követeljük Gyöngyösi Mártontól, hogy azonnal mondjon le képviselői
mandátumáról és vonuljon ki a közéletből. A legfőbb ügyész urat pedig felszólítjuk, hogy
tegye meg a szükséges jogi lépéseket a képviselő úr mondataival szemben.
Szűcs Gábor
elnökségi tag
Societas- Baloldali Ifjúsági Mozgalom

Ezek szerint minden rendben
A Belügyminisztérium cáfolja az éhségmenet tagjainak állítását, mi szerint a
figyelemfelhívó akciót megzavaró államtitkáruk ittas állapotban szánta el magát arra a
merész tettre, hogy a munkájukat és reményüket vesztettekért gyalogló kimerült
embereket provokálja. Pont.
Ezek szerint Tállai András cselekedetében a Belügyminisztérium egyéb kivetni valót
nem talál. Ezek szerint Tállai Andrással - ahogy az országgal is - minden rendben. Pont.
Magyar Szocialista Párt

Bárándy Gergely nyilatkozata

Országgyűlési képviselőként szolidaritást vállalok az éhségmenet minden
résztvevőjével, a menet által elérni kívánt politikai célt minden erőmmel támogatom.
A Belügyminisztérium ATV honlapján olvasható reakciójából jól látszik, hogy a Fidesz a
politikai megmozdulást minden eszközzel el kívánja lehetetleníteni, meg kívánja
akadályozni.
Jól látszik az is, hogy a politikai problémákat jogi eszközökkel kívánja kezelni. A
legrosszabb időket idézi ugyanis, amikor az államhatalom egy szerencsétlen,
munkanélküli emberrel szemben demonstrálja erejét. Éppen ezért már most kifejezem
azon szándékom, hogy amennyiben Tóth Imrét az államhatalom bármilyen jogi
eljárásban felelősségre kívánja vonatni, ügyvédként képviseletét térítésmentesen
ellátom.
Bárándy Gergely,
ügyvéd,
országgyűlési képviselő

