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Feljelentés hamis vád és hivatali visszaélés miatt
Feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen hamis vád és hivatali visszaélés miatt a Heves
Megyei Főügyészségen dr. Sós Tamás Országgyűlési Képviselő, a Heves Megyei
Közgyűlés korábbi elnöke. Dr. Sós Tamás a feljelentést azért tette, mert állítása szerint
hamisan vádolják azzal, hogy még 2009 nyarán elmulasztotta közölni a Hospinvest Zrt.vel a Közgyűlés döntését arról, hogy az önkormányzat a kórház működtetésére szóló
szerződést felmondja.
Dr. Sós Tamás két levéllel is dokumentálja, hogy 2009 júliusában a felmondás közlése
megtörtént, és dokumentálható az is, hogy a felmondó leveleket a címzett kézhez vette.
Ezen leveleket (amelyek egyébként az önkormányzat irattárában is megtalálhatóak) dr.
Sós Tamás - jogi képviselője útján - még a Közgyűlés 2012. március 30. napján
megtartott és Sós feljelentéséről szóló döntést hozó ülése előtt 9 nappal eljuttatta az
Önkormányzat Hivatalához is, ennek ellenére az önkormányzati képviselők a levelek
tartalmát 2012. március 30. napjáig nem ismerhették meg.

A Fidesz és a KDNP nem érti a helyzetet
"Nem

engedhető meg, hogy az egyházi fenntartású intézményekben alkalmazott

pedagógusok, orvosok, szociális- és egészségügyi dolgozók állása veszélybe kerüljön. Az
egyházügyi törvény jelenlegi formájában azzal fenyeget, hogy az egyházi kezelésben álló,
vagy az államtól az egyházakhoz kerülő intézményekben tanárok, orvosok és ápolók
tömegesen veszíthetik el állásukat, ha nézeteik nem felelnek meg az intézményfenntartó
ízlésének. A törvényben írt 'sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek'
megkövetelése önkényes jogalkalmazásra adhat lehetőséget. A bizonytalan jogi helyzet
tisztázása egyszerre érdeke a munkavállalónak és a fenntartó egyházaknak. Jó lenne, ha
ezt a Fidesz és a KDNP is megértené - reagált Tabajdi Csaba, Göncz Kinga és Gurmai Zita
az MSZP európai parlamenti képviselői Pálffy István, a KDNP szóvivőjének csütörtöki
közleményére.

Tabajdi Csaba, Göncz Kinga és Gurmai Zita ismételten kiemelték, hogy az új egyházügyi
törvény homályos megfogalmazása lehetővé teszi az egyházi kezelésű egészségügyi-,
oktatási-, és szociális intézményekben azt, hogy az intézmény fenntartója a vallási
meggyőződésen túl más, közelebbről meg nem határozott szempontokat is értékeljen az
alkalmazottak kiválasztásakor. Ez ellen számos tiltakozás, panasz és észrevétel
fogalmazódott meg az utóbbi időszakban. Ezeket a kormánypártoknak nem sikerült
Magyarországon kezelniük, mert a törvény előkészítése során teljes mértékben
figyelmen kívül hagyták az érintett csoportok és a civil társadalom véleményét.
A szocialista képviselők visszautasították Pálffy István közleményének minősíthetetlen,
az inkvizíciós időket idéző hangnemét. "Ehhez a gyűlöletkeltő hangvételhez nem
kívánunk társulni. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy senki, így a Fidesz és a KDNP
politikusai sem kaptak felhatalmazást a magyar választóktól arra, hogy minősítsék, ki a
magyar hazafi és ki nem az. "Mark Twain, amerikai írót idézve valljuk, hogy 'A hazafi
mindig kiáll hazájáért, kormányáért pedig akkor, ha az megérdemli.'" Gurmai Zita
hozzátette, jó lenne, ha a kereszténydemokraták az általuk hangoztatott értékeket
magukra nézve is kötelezőnek fogadnák el.
Tabajdi Csaba, delegációvezető kiemelte, hogy az uniós csatlakozást követően a
politizálásban Magyarország képezi a szűkebb belföldet, az Európai Unió pedig a tágabb
belföldet. Ha Magyarországon a kormány a jogszabályok megalkotásakor figyelmen
kívül hagyja az európai alapértékeket, ha sérti az állampolgárok alapvető jogait, akkor ez
ellen az uniós fórumokon kell fellépni. Az MSZP európai parlamenti képviselői a
pedagógusok, orvosok, ápolók és szociális munkások védelmében nem csak
Magyarországon, de minden lehetséges fórumon fellépnek.

Pártpolitikai érdekek mentén államosítják az iskolákat

Az MSZP szerint a Fidesz-KDNP-kormány az oktatásügyi szempontok helyett saját
pártpolitikai érdekeit érvényesíti az oktatási intézmények állami felügyelet alá
vételekor.
Kunhalmi Ágnes, a szocialista párt elnökségi tagja erről pénteken, Budapesten tartott
sajtótájékoztatón beszélt, hangsúlyozva, hogy már az iskolák államosításának első
szakasza,
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problémamentes. Példaként említette, hogy a megyék csaknem felében érvényteleníteni
kellett az új igazgatói pályázatokat, ezek okairól pedig mindeddig nem adott érdemi
tájékoztatást a felelős minisztérium. Az ellenzéki politikus annak fényében is kifogásolta
az igazgatóváltásokat, hogy a vezetőket korábban a jellemzően fideszes vezetésű megyei
önkormányzatok nevezték ki. Elfogadhatatlannak nevezte továbbá Hoffmann Rózsa
keddi parlamenti felszólalását is, amelyben az oktatásügyi államtitkár szerinte azt
mondta, "egy igazgató választása nem lehet kizárólag egy demokratikus szavazás
eredménye".
Kunhalmi Ágnes ezzel szemben úgy vélte, az új vezetők kiválasztásánál nem lenne
szabad figyelmen kívül hagyni a tantestület és a szülők véleményét. Mint mondta, az
MSZP a mostani "bukdácsoló" tapasztalatokból kiindulva attól tart, hogy az iskolák
államosításának második szakaszában, a települési intézmények átvételénél még
nagyobb gondok lesznek, hiszen akkor már mintegy 4 ezer iskola, több mint 120 ezer
pedagógusát és másfél millió diákját érintik majd a változások.
Kunhalmi Ágnes elmondta, az iskolák állami felügyelet alá vétele után arra számítanak,
hogy a kormány megszorításokat vezet majd be az oktatásban, ami a tanárokat és
diákokat egyaránt érinti majd. Hangsúlyozta, szerintük az iskolák államosítása nem a jó
iskoláról, vagy például az esélyegyenlőség megteremtéséről szól, hanem egy "pártelvű,
tervutasításos" oktatási rendszer kialakításáról.

Kisemmizik a gyermekes családokat!

Tavaly a magánnyugdíj-pénztári vagyon nyúlta le az Orbán-kormány, idén pedig a 2006ban bevezetett Start számláról kívánjál elvenni a jelenlegi 27,5 milliárd forintot. Ezzel az
intézkedéssel mintegy 565 ezer gyermek jövője kerül veszélybe.
A másik hatalmas károsító intézkedés – melyet a kormány tervez -, az Erzsébet-utalvány
családtámogatások kifizetésére való használata.
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vagy

a

Gyes

a

családoknak?

Előítéletes és rasszista azt feltételezni, hogy a családok nem a gyermekekre fordítják az
eddig készpénzben felvehető összegeket.
Ahol piacgazdaság van, ott nem lehet pénz nélkül élni. Miként fognak visszaadni a
boltban az Erzsébet-utalványból ha nem vásárolja le a család?
Vagy mi lesz azokkal,akiknek speciális termékeket kell megvásárolniuk a gyermekek
számára, és amikre az Erzsébet-utalvány nem terjed ki?
Mint sok más elhamarkodott és csak a pénz lenyúlására irányuló intézkedésnél, itt sem
tudni a kormány válaszait. A családoknak egyik hónapról a másikra kell majd
megtapasztalni Orbán Viktor népnyomorító intézkedéseit.
Korózs Lajos,
Országos elnökségi tag
dr. Sós Tamás,
Országgyűlési képviselő

Akik nem tűrik a másságot - az MSZP a Jobbik kirekesztő
politikájával szemben

A Jobbik és a Fidesz már régóta vetélkedik a szélsőjobboldali szavazócsoport
megnyeréséért. Ebben a versenyben a Jobbik az utóbbi napokban látványosan durva
akciókkal igyekszik előnyt szerezni és bizonyítani: ő keményebb, mint a Fidesz. A
cigányok és zsidók után most a melegeket vették célkeresztbe.
Új törvényjavaslatuk megtiltaná, hogy a média az azonos neműek kapcsolatát ne
kizárólag negatív módon ábrázolhassa. (Így aztán be is lehetne tiltani pl. szinte az összes
amerikai filmvígjátékot.) Börtönnel büntetnék ”népszerűsítés” címén az ilyen kapcsolat
nyilvános felvállalását is. Módosítanák az Alaptörvényt: szándékuk szerint a Magyar
Gárda vígan masírozhat, a melegek viszont nem élhetnének a gyülekezési joggal.
A képlet ismerős. A nácik is ugyanazokba a megsemmisítő táborokba vitték a zsidókat, a
cigányokat, a homoszexuálisokat és persze a baloldaliakat. Az már nem kérdés, honnan
merít a Jobbik. A kérdés sokkal inkább az, észreveszik-e a kormánypártok, hogy a Jobbik
azt teszi vállalhatatlanul agresszív politikává, amit light változatban gyakran maguk is
beengedtek a közgondolkodásba.
A Fidesz ”csak” a gyarmatosítás elleni honvédelmet hirdeti az Európai Unióval szemben,
a Jobbik már ki is lépne onnan. Kövér László ”csak” arról beszél, hogy a baloldalnak
voltaképpen helye sem volna a parlamentben, a Jobbik már erőszakkal is kiirtaná a
politikából a neki nem tetsző pártokat. A Fidesz ”csak” rangsorolja a családformákat,
hátrányba hozza még a különnemű élettársakat is, a Jobbik már üldözné az egynemű
társakat. Aki szelet vet, vihart arat.
Ha a kormánypártok engedékenyek a kirekesztő gondolkodással szemben, akkor annak
pusztító változatai is könnyen ránk szabadulhatnak. Az MSZP sem egyikből, sem
másikból nem kér. Arra figyelmeztet: ennyit nem ér a szélsőjobb szavazóiért folytatott
vetélkedés.
Lendvai Ildikó,
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő

Válasz a Kormányszóvivői Iroda közleményére
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magyarázhatatlant. Persze, ez dolguk is, ha a kormányt hazugságon fogták. Senki nem
gondolhatja komolyan, hogy a Velencei Bizottság titkára magánlevelekkel traktálja a
magyar kormányt és diplomáciát! És azt sem, hogy egy nagykövet levélben sürgeti a
gyors megoldást a magyar külügyminiszternél egy magánlevél miatt.
Az IMF egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy a valutaalaphoz az Európai Unión
keresztül vezet az út. Az unió végrehajtó szervezete, az Európai Bizottság pedig
világossá tette, hogy a Velencei Bizottság véleménye alapján alakítja ki saját álláspontját.
A helyzet elég egyértelmű.
Nyomatékosan felszólítjuk a kormányt, hogy fejezze be a hazug kommunikációt, ismerje
be, hogy megtévesztette a magyar embereket, s az államcsőd elkerülése érdekében tegye
lehetővé a tárgyalások megkezdését a valutaalappal. Módosítsa a kifogásolt
rendelkezéseket nem csupán a tárgyalások megkezdése, hanem a jogbiztonság
visszaállítása érdekében is!
Bárándy Gergely,
országgyűlési képviselő

A KDNP a saját portáján sepregessen hazugság és hazaárulás
terén

Az MSZP visszautasítja a KDNP felháborító vádjait és megvédi a magyar nemzet
védelmében és az országunk demokráciájának megőrzése érdekében dolgozó EPképviselőit. Felhívjuk a nem létező, Fidesz bábpártjaként önmagát 2006 óta egyszer sem
megmérető KDNP figyelmét, hogy nem az MSZP kormányzása alatt jutottunk oda, hogy a
világ elhatárolódik a magyar kormánytól. Ennek minden politikai és gazdasági hátránya
a Fidesz és szimbiótapártja, a KDNP bűne, amit a köznyelv nemzetárulásnak,
hazaárulásnak nevez. Értjük, hogy a hazugok, csalók szégyellik bűnüket, s mivel nem
merik vállalni, ezért igyekeznek másokra kenni azt. Nem fog sikerülni, mert már
mindenki átlát rajtuk itthon és külföldön egyaránt.
A ”hazudni, hazudni, hazudni” pont a Fidesz-KDNP jellemzője, akik igazságos
teherviselést, megvédett nyugdíjakat, egymillió új munkahelyet, javuló gazdaságot,
ingyenes oktatást, javuló és vizitdíjak nélküli egészségügyi ellátást, két hét alatt rendet,
radikális nagyarányú adócsökkentést, az ingatlanadó eltörlését, bezárt vasútvonalak
megindítását, minden faluba egy iskolát, és még számtalan dolgot ígértek, amiből nem
lett semmi.
Egy olyan párt mer hazugsággal vádolni másokat, amely egy szóval sem tiltakozott,
amikor pártszövetségesük vezetője, Orbán Viktor felvállalta, hogy a szavai és a tettei
nincsenek köszönő viszonyban.
Olyan párt meri hazaárulónak nevezni az ellenzéki képviselőket, amely egy szóval sem
tiltakozott, amikor az ország elleni segítségnyújtás megvonását kérte Orbán Viktor. Ilyen
lépésre még egyetlen magyar párt képviselője sem vetemedett Európai Parlamenti
képviseletünk alatt.
Olyan párt mer erkölcsről beszélni, amely megszavazta azokat az intézkedéseket,
melyek döntéseivel, törvényalkotásával saját nemzete polgárainak jogait, szabadságát
csorbította. Emlékeztetnénk a sztrájkjog, a munkavállalói jogok, az indoklás nélküli
elbocsátás, az egyházak jogainak elvételével a vallásszabadság, és számtalan
állampolgári jog megkurtítására, a magán-nyugdíjpénztári megtakarítások elrablására
és eltőzsdézésére, a szakszervezeti jogok csorbítására és még számtalan egyéb
nemzetellenes cselekedetre.

Az MSZP visszautasítja, hogy egy ilyen párt merje hazaárulóknak minősíteni azokat a
szocialista EP-képviselőket, akik a magyar nemzet érdekében, a demokrácia
védelmében, polgáraink szabadságjogainak, hazánk megbecsülésének érdekében
áldozatvállaló munkát végeznek! Képviselőinket minden politikai erővel megvédjük az
ilyen nemtelen támadásokkal szemben.

Nyílt levél Vattamány Zsolt polgármesternek (Erzsébetváros)
Tisztelt Polgármester úr!
Az állam elveszi iskoláinkat, elveszi az önkormányzat egyes feladatait. Ezzel együtt
térítésmentesen viszi a feladatokhoz tartozó ingatlan és ingó vagyonunkat is.
Azokat az ingó és ingatlan vagyont, amelyeket az utóbbi években az erzsébetvárosiak
közpénzéből vettünk, alakítottunk ki és újítottunk fel.
Jelenleg folyik a Baross Gábor iskola felújításának 2. üteme 220 millió forintért, a Dob
utcai iskolaépület részleges felújítása 102 millióért és a Polgármesteri Hivatal
Okmányiroda-fél emelet felújítása 100 millió forintért. Az év végével mindezeket
államosítják, elveszik az erzsébetvárosiaktól. Az állam azonban az ezekkel járó
kötelezettségvállalásokat nem veszi át, így marad a több mint 420 millió forint tartozás.
Felszólítjuk Polgármester urat, hogy a kialakult vis major helyzet miatt azonnal terjessze
a képviselő-testület elé a veszélyben lévő ingatlanok felújításának azonnali leállítását
addig, amíg az állam részt nem vállal leendő vagyona felújításában.
A folytatódó felújítás jelenlegi feltételek között csak vagyonvesztést jelent Erzsébetváros
közösségének. Ugyancsak függesszenek fel minden ezekkel összefüggésben elindult,
vagy betervezett beszerzést.
Budapest, 2012. április 12.
Dr. Kispál Tibor és Gergely József önkormányzati képviselők

Mivel foglalkozzon Orbán Viktor?
A miniszterelnök nemrég az alábbi kijelentést tette: az EU "olyasmivel foglalkozik,
amivel nem kellene. Amivel meg kellene, azzal meg nem foglalkozik. Amivel meg kellene,
és foglalkozik, azzal meg rosszul foglakozik". Most abba ne menjünk bele, hogy mennyire
a magyar nemzet érdekeivel megegyező mindez egy olyan időszakban, amikor az ország
kölcsönért folyamodik az EU-hoz. Inkább nézzük, mivel lenne hasznosabb, ha Orbán
Viktor foglalkozna.
Orbán Viktor tehát olyasmivel foglalkozik, amivel nem kellene, hiszen nem kellene
szabadságharcot folytatnia a szövetségeseinkkel, barátainkkal és a magyar néppel, nem
kellene a szélsőjobbos térnyerést erősítő EU-ellenes kijelentéseket forszíroznia.
Amivel meg kellene, azzal nem foglalkozik Orbán Viktor, mint például a nemzeti vagyon
pártkatonák számára történő kiáramlásának megakadályozásával, a polgárok
megtakarításainak, vagyonának megvédésével, a munkavállalók bérének legalább
reálértéken tartásával, az egészségügyi szolgáltatások színvonalának és elérhetőségének
javításával, az ország eladósodottságának megállításával, az országot elhagyó cégek
visszacsábításával és új vállalkozások hazánkba terelésével, a havonként előbukkanó
újabb és újabb adók visszaszorításával, a gyermekvállalási kedv javításával - és nem a
babakötvények ellopásával -, a jövő nemzedékének oktatási színvonalának emelésével
és még sorolhatnánk.
Amivel meg kellene, és foglalkozik, azzal meg rosszul foglakozik Orbán Viktor, hiszen az
egykulcsos adórendszerrel meglopta a dolgozók 80 százalékát, a magán-nyugdíjpénztári
megtakarítások zsarolásos elrablásával és a vagyon eltőzsdézésével eltapsolta 3 millió
ember nyugdíját, az EU-val szembeni szabadságharcával szétverte Magyarország eddig
kiemelkedően jó nemzetközi kapcsolatait, a multik és bankok megadóztatásával
áttételesen újabb sarcot vetett ki a nemzetre, az egészségügy reformja címén a polgárok
zöme számára nehezen megközelíthetővé tette az egészségügyi ellátást és a kórházakat,
az oktatás reformja címén tandíjat vetett ki és felére csökkentette a hallgatók számát,
tragikus jövőképet eredményezve ezzel hazánknak, és még sorolhatnánk az elhibázott
intézkedéseket.
Orbán Viktor nem csak a jelenünket, de a jövőnket is tönkreteszi.
Mindezt úgy, hogy senkire sem hallgat, senkivel sem egyeztet, senki véleményére nem
kíváncsi, és ha ezt valaki szóvá teszi, akkor megvadult elefántként viselkedik a
porcelánboltban. Nyomában szétvert köztársaság, romokban álló demokrácia, árkokkal
tagolt, egységét és önbizalmát vesztett nemzet áll, ahol a lakosság 40 százaléka a
létminimum alatt él és rettegve tekint a jövőre, mert újabb megszorítások, újabb adók,
korábbi szolgáltatások elvétele vár rájuk.
Orbán Viktor mondatai tehát freudi elszólásként értelmezhetők, mert nem az EU-ról,
hanem saját magáról, kormányzásáról beszélt. Ideje levonni ez ügyben a
konzekvenciákat.

Magyar Szocialista Párt

Bárándy Gergely levele Martonyi Jánosnak
Tisztelt Külügyminiszter Úr!
Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (1) bekezdése
alapján azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Robák Ferenc nagykövet úr Önnek
címzett levelét
- melyben az egyik internetes hírportál információi alapján gyors döntést sürget a
Velencei Bizottság által, az igazságszolgáltatás átalakításával kapcsolatban támasztott
követelményekről - számomra megküldeni szíveskedjék! A levelet nyilvánosságra
kívánom hozni.
Kérésem indoka az, hogy a levél kapcsán eltérő információk láttak napvilágot. Márpedig
a levél tartalma, az abban foglalt információk kulcsfontosságúak lehetnek akkor, amikor
a közeljövőben az Országgyűlés az igazságszolgáltatási reformjuk részbeni
visszavonását célzó törvényjavaslat módosító javaslatairól határoz. Mint képviselő,
szeretnék minden szükséges információ birtokában dönteni. Mi határozottan úgy tudjuk,
hogy az IMF hiteltárgyalások - mely az Önök álláspontja szerint is létfontosságú Hazánk
számára - megkezdésének feltétele a Velencei Bizottság egyes döntéseinek törvénybe
foglalása. Önök ezt tagadják. Azt állítják, hogy a Velencei Bizottság titkára csupán egy
magánvéleményét tartalmazó levelet adott át. Elég életszerűtlennek tűnik, hogy egy
nagykövet külföldről gyors döntést sürget Önnél egy nem hivatalos magánvélemény
miatt, amit Budapesten adtak át. Robák nagykövet úr levele bizonyosan tartalmaz
információt minderről.
Mindezek alapján kérem Miniszter Urat, hogy a megalapozott döntés érdekében a
szavazásig tegye hozzáférhetővé számomra a levelet! S minthogy a valutaalappal való
megállapodás - rossz esetben annak elmaradása - minden magyar állampolgárt
személyesen és súlyosan érint, a tisztán látás érdekében indokolt a levelet
nyilvánosságra hozni. A befektetői bizalom visszaszerzése Magyarország számára a
felemelkedés esélyét jelenti.
Tisztelettel,
Bárándy Gergely,
országgyűlési képviselő

