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Az MSZP nem vesz részt az elnökválasztásban
Nem vesz részt az új államfő megválasztásában az MSZP - közölte újságírókkal
Mesterházy Attila kedden, döntésüket azzal indokolva, hogy Áder János európai
parlamenti képviselő személyében egy pártpolitikus a kormányoldal jelöltje.
A pártelnök-frakcióvezető azt mondta: az MSZP-frakció tagjai a szavazólapokat sem
veszik fel a várhatóan május 2-i elnökválasztáson. Hozzátette, megítélésük szerint
Schmitt Pál jelölése után Orbán Viktor ismét téves személyi döntést hozott, amikor nem
vette figyelembe az emberek többségének akaratát, és egy pártok fölött álló, szuverén
személyiség helyett egy pártpolitikust jelölt államfőnek.
A köztársasági elnöki intézmény - Schmitt Pál plágiumügye miatt is - megtépázott
tekintélyét csak egy köztiszteletben álló, pártoktól független államfő állíthatná helyre hangsúlyozta.
Arra a felvetésre, hogy 2005-ben az MSZP Szili Katalint jelölte köztársasági elnöknek,
Mesterházy Attila úgy reagált: pártja március végi kongresszusán ezt hibának
minősítette, véleménye szerint az akkori házelnök jelölésekor rosszul mérték fel a
helyzetet, így lehetett Sólyom László, az ellenzék jelöltje az államfő. Szerinte azonban az
elnöki tekintély helyreállítása miatt most még inkább fontos lenne a pártpolitikától
független államfő megválasztása.
A kérdésre, hogy ha Áder János ezt kéri, meghallgatja-e őt az MSZP képviselőcsoportja, a
frakcióvezető azt mondta: ha lesz ilyen kérés, megfontolják, azonban a fideszes politikus
kétévtizedes tevékenységét, így házelnöki és frakcióvezetői munkáját enélkül is jól
ismerik. Példaként hozta továbbá, hogy Áder János volt az egyik kidolgozója az
igazságügyi reformnak és az új választójogi törvénynek, amelyeket egyaránt sok
nemzetközi bírálat ért.

Mindenki megfizeti a kormány hiteltelenségének árát
Az MSZP szerint mindenki megfizeti a kormány hiteltelenségének árát, azt, hogy egyre
kevesebben hisznek a kabinetnek Európában, és azt is, hogy a Nemzetközi Valutaalappal
(IMF) való megállapodás híján kétszer akkora hozammal értekesíthetők a magyar
állampapírok, mint amekkora kamatszintet az IMF-megállapodás eredményezne.
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sajtótájékoztatón azt mondta: bár a kormány 4,2 százalékos inflációval számolt erre az
évre, az első két hónapban ennél nagyobb volt a pénzromlás, a forint árfolyama tovább
romlott a napokban, és egy euró ismét csaknem háromszáz forintot ér, ilyen árfolyamnál
pedig lehetetlen az adósságcsökkentés, stagnálnak a beruházások, nem jönnek létre új
munkahelyek, a tavalyi év harmadik negyedévében pedig hosszú idő óta először
kevesebb működőtőke érkezett az országban, mint amennyi elhagyta.
A szocialista politikus szerint mindebben közrejátszik, hogy a kormány "időhúzásra
játszik", halogatja a megállapodást az IMF-fel és az Európai Unióval, és mivel a kormány
nem teremti meg az ehhez szükséges feltételeket, hónapok óta nem kezdődhetnek meg a
hivatalos tárgyalások a valutaalappal. Ez a kormányzati magatartás azonban a csőd felé
sodorja az országot - mondta.
Tukacs István szerint ráadásul a kormány hiteltelenségét tovább növelik az olyan
kormányzati ötletelések, mint amilyen az elmúlt napokban például a pénzforgalmi
adóról kialakult.

Közmeghallgatás befogott fülekkel
Nem vesz részt az MSZP frakciója az április 17-i közmeghallgatáson. A megyei közgyűlés
szocialista tagjainak ugyanis csak előző nap délután, a jelentkezési határidő lejárata után
három (!) nappal küldték ki az egyébként március 30-i keltezésű meghívókat.
Winkfein Csaba frakcióvezető szerint az elmúlt két évben bevett gyakorlattá vált a
Fidesz részéről, hogy ezzel a primitív trükkel tartsa távol a közmeghallgatástól az MSZPs képviselőket. „Nem véletlen, hogy a szocialista frakció tagjait sorozatosan kifelejtik a

meghívottak névsorából. A Fidesz ugyanis tisztában van azzal, mit szeretnénk mondani.
Az idei munkaterv összeállításánál például olyan témákat vetettünk fel, mint a megyei
intézmények, iskolák, könyvtárak, levéltárak, múzeumok helyzetének bemutatása,
államosításuk menete, a megye területén működő kórházak kormány általi kisajátítása, a
tömegközlekedés helyzete, a járatritkítások. Ezek mind az emberek életét súlyosan
érintő kérdések, ám a Fidesz a többségüket még csak napirendre sem volt hajlandó
venni. Ez arról árulkodik, hogy Popovics elnök úrnak és frakciójának ezek a témák nem
fontosak.”
A szocialista frakció szerint azonban éppen ilyen ügyekben kellene közmeghallgatást
tartani, hogy kiderüljön: miként vélekednek a megyében élő emberek az iskolák, a
kórházak, a helyi intézmények államosításáról, vagy a vonatközlekedés megbénításáról.
„Ilyen előzmények után érthető, ha arra gyanakszunk: azért tették lehetetlenné a
baloldalt részvételét a közmeghallgatáson, nehogy szóba hozhassuk ezeket a témákat” –
mondta Winkfein Csaba.
A szocialisták szerint a megyei közmeghallgatás fő témái között kellene szerepelnie
annak is, hogy az egészségügyi intézmények államosítása – az arányokat tekintve –
Komárom-Esztergom megyét érinti a legsúlyosabban. Winkfein Csaba különösen a
komáromi és a dorogi helyzetet találja aggasztónak. „A komáromi Selye János Kórház
államosítása mellett az is problémát okoz, hogy a gyermek-, a szülészeti- és a baleseti
osztály megszüntetését is tervezi a kormány. A dorogi önkormányzat pedig csak a
minisztérium honlapjáról értesült arról, hogy a település által csaknem egymilliárd
forintért felújított Dorogi Szakkórház és Rendelőintézet is állami fenntartásba kerül. Ez
arról árulkodik, hogy a Fidesz országos és megyei szinten egyaránt kerüli az érdemi
közmeghallgatást és a párbeszédet.”
Ujházy Emil nemzetiségi tanácsnok úgy véli, hogy a közmeghallgatáson a nemzetiségi
intézmények államosításáról is meg kellene ismerni az érintettek véleményét. A Fideszes
kormány tervei szerint ugyanis minden nemzetiségi intézményt, az óvodákat, a
bölcsődéket és az iskolákat is államosítani fogják. „Ez azt jelentené, hogy megyénkben
egyetlen oktatási, nevelési intézmény sem maradhatna a helyi önkormányzat kezében –
mondta Ujházy. – Ebben a helyzetben sok embert érdekel, hogy mi lesz a nemzetiségi
nyelvoktatással, milyen sorsot szánnak a felújított intézményeknek, és mi a Fidesz
kormány szándéka az adott településen dolgozó pedagógusokkal? Tudjuk, hogy ezek

kínos kérdések a megyei fideszes vezetők számára, de már nem bujkálhatnak sokáig
válasz nélkül.”
Miután az MSZP frakció tagjai a közmeghallgatáson nem vehetnek részt, azt tervezik,
hogy az elkövetkező hónapokban a megye központi településein fogják meghallgatni az
ott élő emberek problémáit, véleményét, s az így felmerülő kérdéseket, javaslatokat a
megyei közgyűlés elé viszik.

Tarthatatlan az új diákhitelrendszer
Hiller István korábbi oktatási miniszter ezt kedden azután mondta újságíróknak, hogy az
fn24.hu hírportál arról számolt be: egy birtokába jutott, Németh Lászlóné fejlesztési
miniszter által jegyzett kormányzati előterjesztés szerint jövőre 62, 2014-ben 141
milliárd forinttal terheli meg a költségvetést az új diákhitelrendszer bevezetése.
Eszerint 2020-ra a Diákhitel 2. csaknem 800 milliárd forintos államadósság-növelő
terhet jelentene.
Az MSZP-s politikus közölte, Hoffmann Rózsa oktatási államtitkártól vár választ arra,
létezik-e az említett tanulmány, tisztában volt-e az abban foglaltakkal az új diákhitelkonstrukció ismertetésekor, és ha igen, miért nem beszélt erről.
Rákérdezett arra is, az állami finanszírozású felsőoktatási helyek csökkentésekor a
kormánynak célja volt-e, hogy minél több fiatal vegye fel az új, állami kamattámogatású
diákhitelt.
Hiller István hozzátette: az MSZP már korábban elhamarkodottnak, felelőtlennek és
veszélyesnek ítélte az új diákhitelrendszert, amely 2 százalékos kamatra adna pénzt a
hallgatóknak, és amely így - a 2 százalékos és a piaci kamatok közötti különbség miatt néhány év múlva többe kerül majd, mint amennyit az állam most a felsőoktatás egészére
költ.

Arra is kitért, hogy Hoffmann Rózsa válasza után az MSZP ismerteti saját javaslatait a
diákhitelről és a felsőoktatás finanszírozásáról.

MSZP: vízdíjemelés lesz a vízművek visszavásárlásának
következménye
A fővárosi MSZP szerint a Fővárosi Vízművek kisebbségi részvénycsomagjának
visszavásárlását vízdíjemelésből kívánja a főváros vezetése finanszírozni.
Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője kedden Budapesten kijelentette: a
vízművek teljes fővárosi tulajdonba kerülésétől nem lesz olcsóbb és tisztább Budapest
ivóvize. "Nagyon alapos a gyanúnk, hogy a vásárlás árát a budapestiek vízdíjemeléssel
fogják megfizetni" - mondta. Álláspontja szerint a visszavásárlás rövid távú pénzügyi
kötelezettséget ró a városra, és ehhez nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet. Az MSZP
szerint jobb lett volna hosszabb távú visszavásárlási lehetőségről megállapodni, és nem
"erőltetett ütemű, a város képességeit meghaladó" vásárlást megvalósítani - fejtette ki.
Horváth Csaba újságírói kérdésre elmondta: a jövő heti közgyűlésen a konkrét
dokumentum ismeretében szavaznak majd.
A főváros vezetői 15,1 milliárd forintos vételárban állapodtak meg a Fővárosi Vízművek
kisebbségi részvénycsomagjáról a francia Suez Environnement S.A.-val. Tarlós István
főpolgármester kedden azt is bejelentette, hogy az 1997-ben kötött szindikátusi és
menedzsmentszerződés megszüntetéséről és a részvény-adásvételről még határoznia
kell a Fővárosi Közgyűlésnek.
A főpolgármester közölte, hogy a főváros szempontjából a korábbi
szándéknyilatkozathoz képest előnyösebb egyezséget tudott kötni az önkormányzat
tárgyalódelegációja. A teljes fizetendő összeg 15,1 milliárd forint, amelyből 12,094
milliárd forintba kerülnek a részvények - mondta -, tartalmazza a 2,537 milliárd forintos
OTP-adósságállományt, valamint az első negyedévre járó 468 millió 947 ezer 500
forintos menedzsmentdíjat. Utóbbi április 1-jétől már nem jár a befektetőknek.
A városvezető arról is beszámolt: az összeg túlnyomó részét maga a vízművek, illetve két
- meg nem nevezett - fővárosi közszolgáltató cég kitermeli, sőt kitermelte, a kisebbik
részhez rövid lejáratú hitelt kell felvennie a fővárosnak.

A Fidesznek fogalma sincs a közlekedésről
Természetesen sok egyébről sem, de most a vasút helyzete állatorvosi lóként
igazolja Orbán Viktor és kormánya tehetségtelenségét és totális felelőtlenségét.
Most például Fónagy János bírta azt mondani, hogy ”rugalmasan kezeljük a
bezárásokat, ha úgy látjuk, hogy a nyári turistaszezonban megnövekszik az igény
1-1 járaton, pluszszerelvényeket állítunk be.” Részint ez úgy ostobaság, ahogy
van, másrészt legalább akkora hazugság, amilyeneket Orbán Viktor szokott
mondani napi szinten. Az Orbán-kormány szakmai dilettantizmusát erősítik a
nemrég lemondott MÁV vezérigazgató, Szarvas Ferenc búcsúzó szavai, amellyel
kvázi szakmailag alkalmatlannak nevezte Völner Pál szaktárca vezetőt. Az ország
tragédiája, hogy egy szakember távozik, a szakmailag alkalmatlan fideszes
politikus - és sajnos a gyilkos koncepciója - marad.
Orbán Viktor jelentéktelen megtakarításért cserébe lakatot tesz számos vidéki
településre, elzárva őket a külvilágtól. Tűrhetetlen alávalóság.
Most pedig nem átallnak azzal védekezni, hogy a nyári turistaszezonban - amennyiben
lesz rá igény (!) - majd bővítik a járatszámot. Viszont fogalmuk sincs a turizmusról
(sem). Az emberek nem úgy mennek el kirándulni valahová, hogy előtte kérvényt
nyújtanak be a MÁV központba, hogy szeretnének egy járatot, mert 13,30-kor jönnének
négyen. Az emberek körbenéznek, hogy mik a lehetőségek és ahol a menetrend szerint
nincs kedvükre való időpont, oda nem mennek. Márpedig az egyéni turistákról nem
mondhat le a hazai turizmus.
Fónagy János bölcsebben tette volna, ha hallgat.
Átgondolatlanság, felelőtlenség, szakmai dilettantizmus, az érintettek semmibevétele
jellemezte a közösségi közlekedés átalakításának előkészítését és hazugság, alávaló
mellébeszélés jellemzi a magyarázkodásukat.
Mindeközben Szarvas Ferenc, távozó MÁV-vezér nyilvánvalóvá tette, hogy nem ért egyet
a 8,5 százalékos vasúti kapacitáscsökkentést szorgalmazó Völner Pál infrastruktúráért
felelős államtitkárral, mivel szerinte a kapacitásszűkítés alig néhány milliárdos
megtakarítással járhat. Ezektől a megszorításoktól több tízmilliárdos megtakarítást
várni szerinte dőreség. Ezen felül megerősítette, hogy a tarifákért és a kedvezményekért
nem a MÁV a felelős, azokért a fejlesztési minisztérium, a kormányzati politika a felelős.
A fentiek jól példázzák az Orbán-kormány működését és egyre inkább érthető, hogy
tisztességes szakemberek ma már egyre többen nem vállalnak közösséget a
miniszterelnök országromboló gazdaságpolitikájával.
Az MSZP javasolja Völner Pálnak, hogy kövesse a MÁV-vezér példáját és haladéktalanul
mondjon le. Ha mégsem, akkor utazza végig a megszüntetni óhajtott szárnyvonalakat.
Amennyiben a felszálló utasok illetlenül viselkednek vele szemben, ne legyen
meglepődve, hiszen amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten.
Lukács Zoltán,
frakcióvezető-helyettes
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A kormány az emberek biztonsága helyett csupán a kiszolgáltatottságukat növeli.
Most, hogy kiderült, a Fidesz-KDNP frakció csont nélkül megszavazza az Orbán Viktor
szerint biztonságot és nyugalmat sugárzó Áder Jánost, ideje, hogy beszéljünk végre a
mindennapi megélhetés biztonságáról is.
Nem elég, hogy január elsejével a táppénz összegét megfelezte, az álláskeresési
támogatás idejét pedig elharmadolta, a kormány az új Munka Törvénykönyvével a beteg
munkavállalók azonnali elbocsáthatóságáról is „gondoskodik”.
Százszor elmondtuk már, és mert kell, elmondjuk százegyedszer is: az új munkajog
szerint a munkáltatók a betegség ideje alatt is felmondhatnak a keresőképtelenné váló
munkavállalóiknak, ráadásul a kormány által beterjesztett, a kormánypártok által
elfogadott új Munka törvénykönyve szerint nem élveznek majd védettséget a táppénzen
lévő dolgozók. De azok sem, akik a beteg gyermekük ápolása miatt kérik
táppénzállományba helyezésüket, vagy rokonukat kénytelenek ápolni.
Ennyit az orbáni biztonságteremtésről. Családbarát kormányról meg jobb, ha nem is
beszélünk.

Gúr Nándor
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke
az MSZP alelnöke

