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Kövér egymillió embert vett semmibe
Áder Orbán embere

Progresszióval a recesszió ellen!
Szárnyszegett Malév

A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése megtekinthető az alábbi honlapon:

http://mszp.hu/calendar

Kövér egymillió embert vett semmibe
Az MSZP válogatás cd-t készített Kövér László nevezetes beszédeiből, emléket állítva
annak, hogy egy hónapig olyan politikus gyakorolta az államfői jogokat, aki semmibe
vett egymillió embert - mondta Török Zsolt, a párt szóvivője szerdán.
A politikus az államfőválasztás napján az Országház előtt tartott sajtótájékoztatóján
közölte: a válogatáslemezen hallható, amint Kövér László házelnök a parlamentben
Schmitt Pál lemondásakor azt mondja, méltatlan, hogy a parlamentben tőle balra helyet
foglaló képviselők - az MSZP és a Demokratikus Koalíció politikusai - az Országgyűlésben
ülhetnek, illetve hogy később a Hír Tv-ben úgy fogalmazott: az MSZP jól teszi, ha nem
vesz részt Áder János államfővé választásában, "mert legalább nem rontja el a látványa
az ünnepet".
Török Zsolt szerint ezekkel a mondatokkal az államfői jogokat az új köztársasági elnök
hivatalba lépéséig gyakorló Kövér László semmibe vett egymillió, a szocialistákra
szavazó embert.
Tájékoztatása szerint a lemezen felolvassák Kövér Lászlónak a 2002-es választási
kampányban elmondott, úgynevezett köteles beszédét is. Az MSZP szóvivője ugyanakkor
arról is említést tett, hogy a cd-n nem hallható, amint Kövér László fellép a parlamentben
megjelent gárdisták ellen, ez ugyanis - tette hozzá Török Zsolt - nem történt meg, így
emiatt tavaly februárban neki kellett rendőrt hívni.

Áder Orbán embere
Az MSZP szerint a szerdán államfővé választott Áder János elődjéhez, Schmitt Pálhoz
hasonlóan nem az emberek, hanem Orbán Viktor embere - mondta Simon Gábor
elnökhelyettes sajtótájékoztatón.
A képviselő úgy foglalt állást, hogy Áder Jánosnak pártpolitikusként, ismerve a
jelölésének és a megválasztásának körülményeit, nehéz dolga lesz, amikor a nemzet
egységét akarja kifejezni, illetve be akarja tölteni a demokrácia és a jogállam
működéséhez nélkülözhetetlen ellenőrző szerepét.
Hozzátette: az MSZP - amely nem vett részt az államfőválasztásban - annak örült volna,
ha a kormányoldal nem egy fideszes pártkatonát választ köztársasági elnökké.
Ugyanakkor azt mondta, a szocialisták kíváncsian várják, hogy Áder János miként szerez
érvényt a megválasztása után tett vállalásainak, illetve hogy abban valós szándékait
fogalmazta-e meg.

Progresszióval a recesszió ellen!
Az MSZP a magyar recesszió elkerülése érdekében a rablógazdálkodás lecserélésére és
egy progresszív gazdaságpolitika kidolgozására szólítja fel a kormányt!
A magyar recesszió elkerülhetetlen – mondja immár nem csak az MSZP, hanem minden,
magára és a közgazdász szakmára valamit is adó elemző. Mégpedig azért, mert a
második Orbán-csomag brutális megszorításai mellett sem látni azt a gazdaságpolitikai
fordulatot, amely az IMF-megállapodáshoz szükséges, így GDP-növekedés helyett GDPcsökkenés, munkahelyteremtés helyett pedig munkahelytemetés van kilátásban.
Az Orbán-kormány az adóemelések és megszorítások kormánya: se Európában, se a
világon nincs még egy kabinet, amely annyi adót vetett volna ki, mint a jelenlegi. A
brutális terheket azonban nem Európa és nem is a világ viseli, hanem a magyar emberek.
És nem az elmúlt nyolc év, hanem Orbán Viktor bukott gazdaságpolitikája miatt.
Orbán Viktor az egykulcsos adóval minden kiskeresetű embertől elvesz, hogy aztán a
gazdagok zsebébe tegye, a költségvetési lyukakat pedig brutális megszorításokkal és
pofátlan pénzbeszedő akciókkal próbálja betömni.
Az MSZP szerint ez az út nem a növekedésbe, hanem a hanyatlásba vezet, ezért a
rablógazdálkodás lecserélésére és egy progresszív gazdaságpolitika kidolgozására
szólítja fel Orbán Viktort!
Józsa István,
frakcióvezető-helyettes

Szárnyszegett Malév
A Malév csődjével számtalan közvetlen összeköttetéstől esett el Budapest, különösen
sok járat szűnt meg. A kormány tétlensége miatt jelentősen ritkultak is a járatok.
Budapest elosztószerepét Bécs vette át, így a Malév több mint másfél millió átszálló
utasa immár Bécsen és Prágán keresztül közlekedik.
Az ún. üzleti vonalakon minimum 20-30 százalékkal emelkedtek a jegyárak. A
légiközlekedésben kialakult káosz az élet egyéb területein is súlyos problémákat vet fel.
A repülőtér gazdasági és idegenforgalmi szerepét elvesztette, jelentős csapást mérve
ezzel az amúgy is óriási bajban levő nemzetgazdaságra.
A több mint 200 Malév-pilótából néhány tucatnyinak már van szerződése, de mivel a
korábban kibocsátott jogosítványaik nem voltak Európa-szerte elfogadottak, egyelőre a
szerencsések is a szimulátoros vizsgáknál tartanak. Egy mai hír szerint a Malév-csőd
napján az ír Ryanair több százmillió forintos beruházást, 250 közvetlen és további pár
száz közvetett munkahelyet ígért.
A pilótákon kívül ma néhány stewardess is dolgozik az ír cégnél, a pesti bázis is munkát
ad egy-két tucat embernek, de szó sincs 250 alkalmazottról. A kormány azonban nem
tesz semmit annak érdekében, hogy a munka nélkül maradt embereken segítsen. Miért?
Az EU-n kívüli városokba a Malév nemzeti jogon repült, és mivel a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium nem jelölt ki más céget egy járatra sem, ezek parlagon maradtak. Úgy tűnik
a tárca nem is akar ezen változtatni. Miért?
Felszólítom a kormányt, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy ne legyen több
áldozata a Malév csődjének!
Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke,
az MSZP elnökhelyettese

