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Tisztújítás Somogy megyében
Szombat délután ülést tartott a Magyar Szocialista Párt Somogy Megyei Szövetsége.
Az ülésen részt vett Mesterházy Attila, a párt elnöke is. A küldöttgyűlés megvitatta az
MSZP, a baloldal és Magyarország politikai helyzetét. Az ülés egyben felkészülés a
márciusi országos kongresszusra, ahol a párt programját, további ellenzéki
politizálásának stratégiáját kívánják meghatározni.
Az MSZP Somogy Megyei Szövetségének elnökének Harangozó Gábor, országgyűlési
képviselőt választották.
Alelnökként ismét Horváth Istvánnak (Fonyód) és Gelencsér Jánosnak (Csurgó)
szavaztak bizalmat, valamint a Kaposvári Szervezet tagja, Harján Dávid jutott még
alelnöki tisztséghez.
Ifjúsági kvótán Máté Zsoltot, női kvótán Filóné Moscatiello Zóját választották a megyei
elnökség tagjának. Az elnökség többi tagját a helyi szervezetek delegálják. A Megyei
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének Sovák Lajost, a Megyei Etikai és Egyeztető
Bizottság elnökének Kovács-Hegedűs Lászlót választották.
A megyei küldöttgyűlés az Országos Választmány tagjainak Dr. Baksai Ferencet, Francz
Rezsőt és Dr. Lamperth Mónikát választotta.

A belügyminiszter kecskéje
Járványként terjed a realitásérzék hiánya a kormányoldalon. A nemzetgazdasági
miniszter, majd a miskolci alpolgármester után immár a belügyminiszter is kijelentette,
hogy meg lehet élni 47 ezer forintból. Zsiga Marcell 1,6 milliós havi, Pintér Sándor 1,6
milliárd éves jövedelemmel a zsebében könnyen és felelőtlenül beszél. Igaz, a
belügyminiszter szerint mindehhez szükség van haszonállatokra is, például kecskére.

Éhbér a 8 órás munkáért+kecske=megélhetés. Ezzel a "képlettel" számol a kormány.
Több mint kétszázezer család számára ezt kínálja elérhető maximumként. Sokakkal
együtt szívesen megnézném, amint belügyminiszter úr kecskét nevelget és beosztja a 47
ezer forintot egy hónapra.
Csak a rend kedvéért álljon itt a tény, hogy az előző kormány Út a munkához programja
szerint azok, akik kaptak közmunkát, a közmunkásként végzett tevékenységért
munkabérben részesültek. A Fidesz ezt a programot nem bővítette, nem javítgatta,
hanem megszüntette, és létrehozta a közmunkások köztes munkabérét. A Fidesz
találmánya az is, hogy miközben saját képviselői lelkesen gyűjtik a jövedelmet a
legkülönbözőbb forrásokból, addig szerintük a szegény embereknek nincs szükségük
pénzre, csak malacra és kecskére. Pedig malaccal és kecskével nem lehet cipőt,
buszjegyet venni vagy tandíjat fizetni.
A kormányzati kincstári optimizmussal szemben a szegénység növekedésnek indult
ismét és a kabinet nemhogy nem tesz semmit ellene, de intézkedéseivel még rontja is a
helyzetet. Erre hívták fel a figyelmet az Éhségmenet résztvevői, akik Miskolctól
Budapestig gyalogoltak a rettenetes hidegben. Útjuk során a fizikai megpróbáltatást
kompenzálta az a sok-sok emberi szó, a szolidaritás sok helyről érkező ezernyi
megnyilvánulása. A menet résztvevői, sorsuk követői tapasztalhatták: ők azok, akik
valóban ismerik a magyar valóságot. Magyarországon a többség számára azt jelenti az
élet, amit a menet kezdeményezőinek: a napi megélhetés nehézségét vagy épp
megoldhatatlanságát, a perspektíva hiányát, az elemi biztonságért való nem szűnő
küzdelmet.
Önmagát minősíti, aki lekicsinyli a menetet, mert azzal a magyar emberek és családok
millióinak mindennapos erőfeszítéseit nézi le. Nincs kétségem afelől, hogy a
kormánypárt cinizmusa őszinte. A Fidesz szerint mindenkinek annyija van, amennyit ér.
Csak aztán ne felejtsék ezt el 2014 után se.
Igaz, a Fidesz nem a memóriájáról nevezetes.
A héten az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el Magyarországgal kapcsolatban,
mert a képviselők többsége veszélyeztetettnek látja a demokrácia hazai helyzetét. A
Fidesz szokás szerint baloldali ármányról beszél, megfeledkezve arról, hogy a Néppárté
a legnagyobb frakció az Unió parlamentjében. Ha a szavazatszámokat vizsgáljuk,
láthatóvá válik, hogy a Fidesz mellett a saját frakciója sem állt ki teljes létszámban. Még a
néppártiak egy része számára is vállalhatatlan az Orbán-kormány működése, ezért
inkább dezertáltak a szavazásról.

Emellett, arról is megfeledkezik a kormánypárt, hogy a Fidesz maga is többször európai
fórumokhoz fordult a szocialista kormányokkal szemben 2010 előtt. Ha egy ország az
Európai Unió tagja, akkor természetes, hogy felhasználja a testületi tagságot arra, hogy
egy-egy problémának nagyobb nyilvánosságot adjon. Persze minderre nem került volna
sor, ha az elmúlt másfél évben a kormány nem követte volna el sorozatos baklövéseit. A
mai helyzetért, az Európai Parlament bírálataiért kizárólag Orbán és kormánya
okolható. S ha mindennek a vége egy esetleges szankció lenne, a szavazati jog
megvonása, az is Orbán bűne lesz. Ha tovább folytatja háborúit és nem teszi le a fegyvert,
akkor ez az ország semmi jóra nem számíthat.
E példákból is látszik, hogy a Fidesz politikájának szöges ellentéte, amit a szocialisták
gondolnak a jövőről. Szerintünk a létbiztonság és a széles körű demokrácia
kombinációja, ami stabilitáshoz, fejlődéshez, sokak gyarapodásához vezet. Mi ezeket a
feltételeket kívánjuk megteremteni a magyar emberek számára. Nem lesz könnyű, de
legalább jó irányba indulunk, ezért van reményünk a sikerre.

Tisztújítás Komárom-Esztergom megyében
Az MSZP Komárom-Esztergom Megyei Szervezete február 18-án tartotta tisztújító
megyei küldöttgyűlését Esztergomban.
A megyei küldöttek Lukács Zoltán országgyűlési képviselőt, frakcióvezető-helyettest
választották ismét megyei elnöknek.
A megyei szervezet alelnökévé újból Winkfein Csaba megyei önkormányzati képviselőt,
megyei frakcióvezetőt választotta meg.
A küldöttgyűlés egyhangú szavazattal Mesterházy Attila jelenlegi pártelnököt javasolja a
továbbiakban is országos elnökké.
Az országos választmányba három tagot delegált a megyei küldöttgyűlés: Gál Tamást,
Székely Antalt és Ujházy Emilt.

2011 a gazdaságpolitikai kudarc éve volt
A tavalyi utolsó negyedévi 1,4 százalékos GDP növekedés stagnálás közeli állapotot
mutat az előző negyedévhez képest. A számok azt mutatják, hogy a növekedés továbbra
sem indult be, a stagnálás közeli állapot folytatódik, sőt. Recessziót jósol, hogy az utolsó
negyedévi szint csak a mezőgazdaság kiváló, de nehezen megismételhető eredményével
és a szintén szokatlanul pozitív exportteljesítménnyel volt elérhető.
Ugyanakkor sem a belső kereslet, sem a fogyasztás nem nőtt. A kormány belső
keresletélénkítést célzó egykulcsos adórendszere és erre alapozott gazdaságpolitikája
tehát kudarc. Az egykulcsos szja a munkavállalók 80%-át rosszabb helyzetbe hozza,
értelmetlen társadalmi feszültséget okoz és jelentős bevételkieséssel is jár. A
költségvetés átláthatatlan és fenntarthatatlan, az adópolitika igazságtalan. Hazánk – a
kormánypropaganda ellenére – rég letért a fenntartható növekedési pályáról, s
elvesztette a pénzpiaci szereplők jelentős részének bizalmát.
A munkahelyteremtést a társasági adó csökkentése nem ösztönözte, a munkát terhelő
járulékok emelése pedig szabályosan akadályozza a foglalkoztatás növelését. Negatív
csúcsot döntött a pénzforgalmi hiány. Az államháztartási deficit 2011 végén 1 734
milliárd forint volt, az eredeti előirányzat két és félszerese! Ez még a jócskán megemelt
módosított előirányzatnak is 110%-a… Így az elmúlt évi tényleges hiány az előző évi
deficitnek csaknem kétszerese lett. Ekkora hiánya még soha nem volt az
államháztartásnak. Az államadósság – akármit terjeszt is a kormány – nem csökkent,
hanem nőtt: a költségvetés adóssága 2011 végén 915 milliárd forinttal (4,4%-kal)
haladta meg az év eleji értéket.
A kormány gazdaságpolitikai kudarcát tények sora bizonyítja:
1. hazánk a világ 8. legkockázatosabb országa lett 2011-ben;
2. hazánkban nőtt leginkább a csődkockázati felár (Görögországot leszámítva), ez
rendkívül megnöveli az állampapírok kamatát;
3. a hazai valuta beszakadt, a térségi valutákhoz képest is gyengült. 2010
áprilisában az euró 265 forint volt, 2012 januárjában 324 forintba is került;
4. a hazai állampapírokat csak jelentős felárral lehet értékesíteni, 2011 őszén több
alkalommal még azzal sem;
5. az ágazati adók és a hibás gazdaságpolitika következtében a hitelezés befagyott, a
beruházások zuhantak;
6. az uniós forrásokat ésszerű felhasználás helyett a pártkatonákkal felvizezett
intézményrendszerben hagytuk;
7. a hitelminősítők a magyar állampapírokat a kormányváltás előtt befektetésre
ajánlották, 2012 elejére azonban „bóvli” kategóriába minősítették
A szocialista párt lát kiutat.
Erről szól a 7 pontos javaslatcsomagja: vissza kell szerezni a költségvetési- és
gazdaságpolitika hitelességét, a befektetők bizalmát, mert csak így lehet Magyarországon
beruházásokkal új munkahelyeket teremteni és a tényleges foglalkoztatást értékteremtő
módon növelni! Ez csak akkor sikerülhet, ha az ország helyreállítja az alkotmányos rendet és
gazdasági-társadalmi stabilitást.

Orbán Viktor feleljen: meg lehet-e élni 47 ezer forintból, vagy
sem?!
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter célozgatása után Zsiga Marcell
kormánypárti képviselő, miskolci alpolgármester már ki is mondta, hogy meg lehet élni
47 ezer forintból, vagyis a közmunka béréből. Legutóbb Pintér Sándor belügyminiszter
erősített rá erre, a Corvinus Egyetemen kijelentette, hogy aki "megtermeli a saját
településén azokat a javakat, amelyek az élelmezéséhez szükségesek, mert kap hozzá
magot, kap hozzá megfelelő nevelt állatot, kap hozzá még esetleg malacot, vagy
kecskéket kérnek sokan, hogy a tej is meglegyen minden nap, akkor meg".
Ezt vajon hogyan érti? Az ugyanis, hogy "Kovácsék" a 4. emelet 2. ajtó mögött az avasi
lakótelepen hány kecskét fognak tartani, vagy "Tóthék" a földszint 4-ben, a miskolci
Győri kapuban hány holdon fognak búzát vetni, nem csupán szándék kérdése. Az viszont
visszataszító, hogy mindezt azok állítják, akiknek sohasem kellett megküzdeniük a
munkanélküliségi lét keserveivel, a csökkenő fizetéssel, a kilátástalansággal, s
valószínűleg arról sincs fogalmuk, mennyibe kerül a boltban egy kiló kenyér, vagy egy
liter tej.
Állítják mindezt azok, akiknek az adóváltozások miatt, a kiskeresetű emberek adják
össze a havi több százezres pluszbevételt. Vagyonnyilatkozataik szerint Matolcsy György
lakóház-, nyaraló- és cégtulajdonos, havonta közel 1,4 milliót keres bruttóban. Zsiga
Marcell lakóház-, üdülő-, szántó- és legelőtulajdonos, havonta 1,6 milliót keres
bruttóban. Pintér Sándor tucatnyi lakó- és földingatlan birtokosa, részvény- és
értékpapír-tulajdonos, multimilliomos. Vagyona jelentős részét dollárban és euróban
tartja. Ezek az emberek napi zsebpénzként költenek el legalább 47 ezer forintot, s azt
várják el az emberektől, hogy ők egy teljes hónapon át éljenek ebből az összegből:
fizessék a rezsit, ha kell a gyógyszereket, vegyék meg az élelmiszert, ruházkodjanak.
Azzal, hogy az Orbán-kormány immáron második minisztere beszél arról, hogy 47 ezer
forint elégséges lehet a létfenntartáshoz, egy kormánypárti képviselő pedig egyenesen
bele is dadogja ezt a kamerába, azt mutatja, ez a kormányzat hivatalos álláspontja,
programja.
Orbán Viktor kínosan kerüli a témát. Éppen ezért a parlament foglalkoztatási és
munkaügyi bizottságának elnökeként követelem, hogy foglaljon állást az ügyben, tegye
világossá, hogy kormánya ezt az abszurdumot evidenciaként kezeli-e, s ha igen, akkor
foglalkoztatási és szociális politikájukat továbbra is ennek megfelelően alakítják-e.
Felszólítom Orbán Viktort, ne rejtőzködjön, álljon ki az emberek elé, hogy ők is tisztában
lehessenek azzal, mire is számítsanak a későbbiekben: mondja meg, hogy meg lehet-e
élni 47 ezer forintból, vagy sem!

Ki fog itt gyógyítani?
Béremelést sürget az MSZP az egészségügyben dolgozók elvándorlásának megállítása
érdekében.
Garai István országgyűlési képviselő hétfőn sajtótájékoztatón azt mondta: a 2010-es
130.146 forintról a KSH adatai szerint 2011 első negyedévében 118.118 forintra
csökkent az egészségügyi dolgozók nettó átlagkeresete, majd idén újabb tízezer forinttal.
A rezidensek az elmúlt évben 4700 forintot veszítettek az adóváltozásokkal, 83.800
forintos átlagbérük alacsonyabb, mint a budapesti utcaseprőké - tette hozzá.
Arra is kitért, hogy az egészségügyi intézmények nem kaptak pénzt a bérkompenzációra,
ami így további tízmilliárd forinttal növeli a kórházak - 2011 végén 43,3 milliárdra rúgó
- adósságállományát.
Az MSZP-s képviselő szerint a probléma súlyát jelzi, hogy 171 háziorvosi státusz
betöltetlen, a szakdolgozók közül pedig tavaly 438-an hagyták el az országot. Mint
mondta, az orvosképzés magas tandíjai miatt ettől az évtől az is gondot okozhat, hogy
sok fiatal nem itthon kezdi meg egyetemi tanulmányait, külföldön szerzett
diplomájukkal pedig aligha fognak hazatérni.
Az elvándorlás érdekében lehetséges megoldások közül Garai István kiemelte: az MSZP
támogatta a jobbikos Gyenes Géza indítványát, amely az orvosoknak nettó 100, az
egészségügyi szakdolgozóknak pedig 45 ezer forintos béremelést írna elő. Ennek
költsége 100 milliárd forint lenne, az egykulcsos adó okozta bevételkiesés ötöde - tette
hozzá.
Arra a felvetésre, hogy a kormányzat új finanszírozási rendszerrel próbál forrást
megtakarítani az egészségügyben, ezzel lehetővé téve a béremelést, a szocialista
politikus elmondta: a struktúraváltás tervét kidolgozatlannak tartja, szerinte az aktív
betegellátás leépítésével megnehezítené a betegek orvoshoz jutását, miközben a
megfelelő béremeléshez szükséges százmilliárd forint alig tizedét lehetne megtakarítani
vele.

90 százalékos támogatottság mellett újra dr. Veres János a
megyei elnök
Szabolcs–Szatmár Bereg megyében is megtartották hétvégén a tisztújító
küldöttértekezletet. A 2012. február 18 – i eseménynek vendége volt Mesterházy Attila,
pártelnök, Szanyi Tibor, elnökségi tag, Kovács László, alelnök és Simon Gábor, az
Országos Választmány elnöke, akik értékes építő jellegű felszólalásaikkal csatlakoztak a
küldöttgyűlés vitájához.
A Tisztújító konferencia első körben megtárgyalta és elfogadta a területi SZMSZ – t, majd
meghallgatta a megyei elnök beszámolóját, az eddigi munkájáról. Az elnöki beszámolót

követően a további vezető tisztségviselők is ismertették az eddigi vállalásaikat, majd a
küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta a felszólalók beszámolóit.
A tisztújítás során a 125 küldöttből 105 jelent meg. A szavazáskor 98 fő szavazott. A
tisztújítási folyamat során 90 % - os támogatottsággal újra megyei elnökké választották
dr. Veres Jánost.
Az alelnöki pozíciókat Halmi József 88 % - os támogatottság, dr. Legény Zsolt 76 % - os
támogatottság, míg Csabai Lászlóné 56 % - os támogatottság mellett tölthetik be.
Sőrésné Nemes Ágnes 44 % - os támogatottsággal nem került be az alelnökök közé.
A Megyei Választmány Elnöke Jeszenszki András lett 98 % - os támogatottsággal.

Az MSZP tiltakozik a Kossuth tér pályáztatás nélküli
rekonstrukciója miatt
Az MSZP aggályosnak tartja, hogy az Országház előtti Kossuth tér felújításakor
pályáztatás nélkül választhatják ki a rekonstrukció tervezőit és kivitelezőit.
Steiner Pál országgyűlési képviselő hétfőn sajtótájékoztatón elmondta: az
alkotmányügyi bizottság a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslathoz
korábban olyan módosító javaslatot nyújtott be, amely lehetővé teszi, hogy az
Országgyűlés Hivatala vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosításakor, illetve
felújításakor könnyített eljárással, versenyeztetés nélkül válasszák ki a kivitelezőket.
Az MSZP-s képviselő szerint ez azt a gyanút veti fel, hogy a kormányoldal a
holdudvarához tartozó cégnek vagy cégeknek akar kedvezni. Ennek elkerülése
érdekében azt javasolta, hogy ha a Ház megszavazza az indítványt, paritásos parlamenti
bizottság felügyelje a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntéseket.
Steiner Pál emellett érthetetlennek nevezte, hogy a tér alá tervezett mélygarázst a
korábbi tervekkel ellentétben miért közpénzből valósítják meg. Erre és az eljárással
összefüggő kérdéseire a szocialista párt Németh Lászlóné fejlesztési minisztertől vár
magyarázatot.
Kitért arra is, hogy a tárgyban hozott kormányrendelet szerint a Kossuth téri
nemzetbiztonsági szempontból kiemelt beruházás, ugyanakkor így is lehetőség volna
arra, hogy az emiatt indokolt szigorúbb feltételeknek megfelelő vállalatok közül
pályázattal válasszanak kivitelezőt.
Az Országgyűlés 2011. július 11-én fogadta el a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról
szóló országgyűlési határozatot, amelynek értelmében a kormánynak 2014. május 31-ig
kell kiköltöznie a Parlamentből, az előtte álló teret pedig az 1944 előtti állapotnak
megfelelően állítják helyre. A határozat szerint a Kossuth Lajos tér az Országgyűlés
kizárólagos vagyonkezelői tulajdonában van.

Fideszes hatalmi harc áldozata a BKV
Az MSZP elnöke szerint fideszes hatalmi harc áldozata a BKV, amely a Malév sorsára
jutva március végére fizetésképtelenné válhat.
Mesterházy Attila ezt hétfőn sajtótájékoztatón azután mondta, hogy a szocialista
frakció tagjai Gulyás Attilával, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti
Szövetségének elnökével konzultáltak.
Az MSZP elnök-frakcióvezetője szerint a BKV - a hiteltartozások és a forráshiány miatt
súlyos - helyzetét tovább rontja, hogy a közlekedési társaság a Tarlós István
főpolgármester és Simicska Lajos, a Fidesz korábbi pénztárnoka közötti hatalmi harc,
"marakodás" áldozata, miközben megszűnt a kollektív szerződés, így a dolgozók jelentős
részének csökkent a nettó jövedelme.
Pártja megoldási javaslatairól szólva elmondta: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
helyett a BKV-ra kellene költeni az előbbinek megítélt működési támogatást, a BKK
ugyanis "olyan vízfej, amelynek semmi értelme jelenlegi formájában". Szorgalmazta,
hogy a kormány térjen vissza az állami források átutalásának kiszámítható módjához,
illetve hogy a kabinet a Nemzetközi Valutaalaptól és az Európai Uniótól érkező pénzből a
tömegközlekedési vállalatok gondjainak megoldására is költsön, ugyanis a BKV-hoz
hasonlóan számos Volán-társaság is nehézséggel küzd.
Arra a kérdésre, hogy az MSZP érez-e felelősséget a BKV nehéz helyzetéért, Mesterházy
Attila azt mondta: a Fidesz-kormány zárolta a cég működéséhez szükséges forrásokat és tért
át ettől az évtől egy átláthatatlan finanszírozási modellre.

Az alkalmatlanság hangja
Az, hogy mindössze néhány százan ”tomboltak” vasárnap az államadósság
csökkentéséért rendezett úgynevezett Összefogás koncerten, jól mutatja: az emberek a
kormánytól, és nem pótcselekvésre is alkalmatlan produkciós irodáktól várják
Magyarország pénzügyi stabilitásának visszaszerzését.
Még a valóban minőségi produkciót nyújtó Tóth Vera, Király Linda vagy Caramel hangja
sem tudja elfedni, hogy a jelenlegi kormány az államadósság csökkentése terén is
borzasztó gyengén muzsikál. Az államadósság ugyanis a 3000 milliárd forintos
nyugdíjvagyon lenyúlása ellenére sem csökken, sőt: a költségvetés adóssága 2011 végén
915 milliárd forinttal (4,4%-kal) haladta meg az egy évvel korábbi értéket.
Magyarországnak
nem
békemenetekre
látszatkezdeményezésekre,
hanem
egy
gazdaságpolitikára van szüksége.

meg
populistábbnál
bizalomébresztő
és

populistább
fenntartható

A kormányzó Fidesznek is ezen kellene – csendben – dolgozni.
Kormos Kata,
szóvivő

Schmitt Pál visszavonul
... a közszerepléstől. Korábban rendszeresen mutatta meg magát rendezvényeken,
közvetlenül társalgott a polgárokkal, ma már a köztársasági (?) elnök elképesztő módon
leredukálta nyilvános szerepléseit. Ezt övezik a médiában megszellőztetett leváltásáról
szóló hírek, megnevezett csereszabatos személyek, Orbán Viktor eltávolodása volt
alelnökétől. Meddig kell még várni arra, hogy lemondjon a megszégyenült,
hazugságokkal védekező Schmitt Pál?
Tarthatatlan, hogy olyan államfőnk legyen
- aki legfeljebb a nevét képes helyesírási hiba nélkül leírni, de azt gondolkodás nélkül,
bármilyen elé tolt papírra megteszi
- aki a magyar nyelv védelmére kente fel saját magát, miközben rendszeresen rombolja
azt, amivel szégyenbe hozza nemzetét és elrettentő példát mutat, jó példa helyett
- aki miatt szégyenkeznie kell egy országnak, mert feltételezhetően lopott anyagokból
tákolta össze ”bukfenc-doktorátusát”
- aki hazugságokkal védekezik, ha kritizálják (igaz, ezzel nem tűnik ki a fideszes
párttársaitól)
- aki a béreken kívül 300 milliót (napi 1 milliót!) költött el magára, százötvenmilliónál
többet költött jutalmakra, miközben arcátlanul és álszent módon a terhek elviselésére,
önmérsékletre, spórolásra és megértésre szólította fel a nemzetét
- aki beiktatásakor az ország sanyarú sorsáról beszélt, majd 21 millió forint közpénzért
ünnepelte meg elnökké választását, megalapozva ezzel azt a szellemiséget, ami ma
uralkodik Magyarország kormányában is regnálása alatt.

Olyan elnökre van szüksége Magyarországnak, akire büszkén nézhet fel, akit példaként
lehet állítani a polgárok elé, aki nem szégyeníti meg a nemzetét itthon és külföldön
egyaránt, aki jó példával jár elöl, aki nem hazudik, aki vállalja tetteit, aki nem sunnyog el
a nyilvánosság elöl, ha kritizálják, hanem szembe néz mások véleményével és kiáll
önmagáért, aki megfontoltan, tisztességes kritikával véleményez minden kormányzati
intézkedést és meghallgatja, figyelembe veszi az ellenzék véleményét.
Szimbolikus, hogy a Le Monde - a német elnök lemondása kapcsán - szólítja fel ”Le
Monde-ásra” a magyar kormányfőt. Tanulságos, hogy a német elnök nem merészelte, de
nem is akarta saját pártját, nemzetét besározni saját - akár nem létező, akár valós bűnével. Arrafelé ez a természetes. A Fidesz szellemiségében ez a tisztesség nem ismert.
Nem ártana ezt is megtanulni Európától pocskondiázás és háborúzás helyett.
Szanyi Tibor,
az MSZP elnökségi tagja,
országgyűlési képviselő

Mesterházy Attila közleménye
A Magyar Szocialista Párt semmiféle együttműködésre nem hajlandó olyan pártokkal és
mozgalmakkal, amelyek nem a demokratikus értékeket képviselik, megkérdőjelezik
Magyarország euroatlanti integrációját és nem utasítják el a diktatúra valamennyi formáját.
Mesterházy Attila elnök-frakcióvezető előterjesztésére erről hozott egyhangú határozatot az
MSZP elnökségének és országgyűlési frakciójának együttes ülése.
A határozat szerint az MSZP nem fog részt venni annak a baloldali kerekasztalnak a
tevékenységében, ahol ilyen – Thürmer Gyula által vezetett párt – is részt vesz.
Ugyanakkor az MSZP továbbra is nyitott minden olyan párbeszéd előtt, amelynek értékalapja
a demokratikus értékrend és az antifasiszta gondolat, az euroatlanti szövetséghez tartozás
támogatása, amely legfőbb céljának tekinti az Orbán-kormány leváltását, és az új Negyedik
Köztársaság felépítését.

