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Továbbra is Grúzia uniós csatlakozása a cél
Az Európai Parlament EU–Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottsága Tbilisziben
elfogadott határozata értelmében továbbra is Grúzia uniós csatlakozása a cél.
A bizottsági ülésen meghallgatott kormányoldali és ellenzéki erők, illetve a civil
társadalom képviselői által elmondottak megerősítették, hogy az ország komoly
erőfeszítéseket tesz az európai értékrend elsajátítása, a demokratikus értékrend
megszilárdítása érdekében.
Herczog Edit szerint egyértelmű, hogy a csatlakozási szándékukat kinyilvánított
kaukázusi államok közül jelenleg Grúziának van a legnagyobb esélye arra, hogy
csatlakozzon az európai közösséghez. A parlamenti vegyes bizottsági ülésen
meghallgatott közéleti szereplők rámutattak, hogy az ország komoly erőfeszítéseket tett
például a korrupció visszaszorítása vagy az egyes demokratikus intézmények
megszilárdítása érdekében, és ez a hétköznapokon is érezteti a hatását. Herczog szerint
a kormány és a vele több ponton együttműködő civil társadalom számos olyan lépést
tett meg – itt például a nők közéleti szerepvállalását elősegítő állami normatíva-rendszer
bevezetésére utalt a képviselő – amelyek még az uniós tagállamok körében is
példaértékűek lehetnek.
Grúzia az uniós- és NATO-tagság iránti elkötelezettségét az idén ősszel tartott
választások sem veszélyeztetik, mert a bizottsági ülésen elhangzottak szerint a
parlamenti pártok mindegyike elkötelezett a nyugati nyitás és együttműködés mellett,
amelyet a társadalom jelentős többsége szintén támogat.
Herczog Edit úgy fogalmazott, Grúzia európai integrációja mind Európa, mind
Magyarország számára lényeges, hiszen az ország nemcsak a térség energiahordozókhoz
vezető kapuja, de a stratégiai fontosságú kaukázusi stabilitás egyik alapköve is.

P+R helyett...?
A főváros vezetésétől vár választ az MSZP arra, hogy a korábbi rendezési tervvel
ellentétben miért nem P+R parkoló épült a Rákóczi híd pesti hídfője közelében, ahol
csütörtökön részlegesen megnyílt a Budapest Park nevű szórakozóhely.
Pál Tibor MSZP-s országgyűlési képviselő, korábbi ferencvárosi alpolgármester a
helyszínen, a Soroksári út közlekedési csomópontjában, a Rákóczi híd mellett
szállítmányozási konténerekből kialakított építmény- és parkegyüttes előtt pénteken
tartott sajtótájékoztatón arra emlékeztetett, hogy a területet a főváros 1998-ban
megvásárolta, majd rendezési tervében négyszáz férőhelyes P+R parkoló helyszínéül
jelölte ki. A kerület ezt elfogadta, a főépítész pedig úgy foglalt állást, hogy a terület más
hasznosítására nincs lehetőség - jelezte.
A politikus elmondta, a főváros vezetésétől várnak választ, hogy a hatályos szabályozási
tervvel szemben a tulajdonjog rendezése után miért nem parkoló létesült a jó
tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkező - a ráckevei HÉV közvágóhídi végállomása
szomszédságában fekvő - területen. Rákérdezett arra is, miként döntött a főváros arról,
hogy szórakozóhely kialakítására ad ott lehetőséget, írtak-e ki pályázatot, és
egyeztettek-e a ferencvárosi önkormányzattal.
Pál Tibor hozzátette: politikai és szakmai egyetértés van abban, hogy Budapesten több
P+R parkolóra lenne szükség, most mégis meghiúsult egynek a létrehozása, ahol
naponta autósok százai tehették volna le a gépkocsijukat, és utazhattak volna tovább
tömegközlekedéssel. Szerinte ez rossz döntés volt.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel a környéken nincs megfelelő parkolási lehetőség,
a Budapest Park csütörtöki nyitórendezvénye alatt is sokan szabálytalanul,
balesetveszélyes helyen álltak meg.
A szocialista képviselő azt is hangsúlyozta, hogy közelben, a Soroksári úton kifelé jó
néhány olyan magánterület van, amely alkalmas lenne egy szórakozóhelynek otthont
adni, így kérdéses, hogy a Budapest Park miért önkormányzati területen jöhetett létre.

A Rákóczi híd mellett felépült Budapest Park csütörtökön csak részlegesen nyithatott
meg. Délután azt közölték az MTI-vel, hogy bár minden szükséges hatósági engedéllyel
rendelkeznek, a IX. kerületi jegyző ellenjegyzésének hiányában nem tarthatnak
nagyrendezvényeket. Ezért úgy döntöttek, hogy a nagyszínpad koncertjeit egyelőre
lemondják, csupán két kisebb helyszínt nyitnak meg, legfeljebb ezer fős közönségnek.
A ferencvárosi jegyző szerint több aggály is felvetődött a Budapest Park működésével
kapcsolatban, az engedélyeztetési eljárások pedig még folyamatban vannak. Nagy
Hajnalka közleménye szerint a fővárosi és az ez alapján készült kerületi szabályozási
terv az ingatlanra 400 férőhelyes P+R parkoló kialakítását írja elő, ez pedig nem építési
engedélyhez kötött eljárásban is érvényes, nincs lehetőség a tervtől eltérő hasznosításra.
A közlemény szerint a főépítészi állásfoglalásról a kérelmezőt is értesítették.
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közlekedésbiztonsági szempontból is aggályosnak tartja a rendezvényhelyszínt,
közvetlen parkolási lehetőség hiányában a gépjárművek megállása veszélyeztetheti az
érintett útszakaszokon közlekedők biztonságát.
A jegyző kiemelte: az állásfoglalások birtokában jogszerűen legkésőbb május 29-ig kell
döntést hozni az ügyben. Mint írta, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint zenés,
táncos rendezvényt csak jogerős rendezvénytartási engedély birtokában lehet tartani,
ám jelen esetben még az alaphatározat kiadása sem történt meg.

Gyűjtést szervez a kecskeméti MSZP a bugaciaknak
Mint ismert, hatalmas területen égett az ősborókás vasárnap este Bugacon. A tüzet hétfőre sikerült
megfékezni, azonban még hetekig tartani lehet attól, hogy újra felcsapnak a lángok. Az oltási
munkálatoknál dolgozók étkeztetésére gyűjt most pénzt az MSZP.

A Magyar Szocialista Párt Kecskeméti Szervezete felvette a kapcsolatot Bugac polgármesterével, aki azt
mondta, hogy a tűzoltásban segítők étkeztetésében tudnának a leginkább segíteni, mivel azt nem
tudják fedezni a katasztrófavédelem által nyújtott összegből.

Király József, a helyi MSZP elnöke elmondta, hogy május 4-től kezdődően tíz napon át gyűjtést
szerveznek, mely a tűzoltásnál segédkezők ellátására lesz felajánlva.

A politikus hozzátette, hogy jövő héten az országos szervezet is csatlakozik akciójukhoz. A kecskeméti
szocialisták első embere a sajtótájékoztatón arra kérte a többi párt vezetőjét, civileket, hogy
csatlakozzanak kezdeményezésükhöz, nyújtsanak segítő kezet közösen. Ezt követően Király József,
Lossó Aida, Dobos József és Riczu Péter is pénzt helyezett el a gyűjtőládában.

Az adományokat az MSZP Megyei és Kecskeméti Szervezetének irodájában lehet bedobni az erre
kihelyezett, zárt urnába. Cím: 6000 Kecskemét, Katona József tér 18.

Új MSZP, új romapolitika!
A Magyar Szocialista Párt Roma Tagozata jelentős átszervezés és személyi változások
után 12 megyében, a főváros 13 kerületében, valamint az ország 65 településén
megkezdte működését.
Az újjáalakult Roma Tagozat az a hiteles politikai erő kíván lenni, amely egyrészt
partneri viszonyra tör minden kormányváltó szándékkal felvértezett ellenzéki párttal,
civil szervezettel és magánszeméllyel, másrészt deklarált célja a Fidesz-KDNP
szegényellenes politikájának a megállítása, a Fidesz-Jobbik koalíció megakadályozása.
A Roma Tagozat a társadalmi béke megteremtésében érdekelt. Egyúttal azonban
büszkén vállalja a baloldali értékrend markáns képviseletét is, mert hiszi, hogy az egyre
gyengülő demokratikus és szociális intézményrendszer politikai védelmét, az emberek
erkölcsi és anyagi biztonságának előteremtését csak egy hiteles progresszív társadalomés gazdaságpolitika szavatolhatja.
A Roma Tagozat alternatívát nyújt a jelenlegi, egyre durvuló közhangulatban a roma- és
szegénykérdésben kidolgozás alatt lévő programjával. Ennek első, az ombudsman által is
kifogásolt, és az Alkotmánybíróság elé terjesztett kisebbségi törvény reformjával
kapcsolatos elemét a napokban társadalmi vitára bocsátotta.
A Roma Tagozat úgy látja, a többségi társadalom mára inkább egészben, mint részben
átvette a romáktól a szegénység és a nyomor keresztjét. Az elmúlt két évben
romaügyben tehetetlennek bizonyult Balog Zoltán az úgynevezett ”humán” csúcstárca
élén az eddigi tapasztalatok alapján csak rontani fog. A magyarországi szegények még
nagyobb elvonásokra, megalázásra és egyházi kiszolgáltatottságra számíthatnak.
a Magyar Szocialista Párt Roma Tagozata
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1. 2010. augusztus 12. A Magyar Szigeten megfenyegették és megalázták a Hetek
újságíróit. ”Lehúzhatnánk a gatyátokat, és meg…nánk titeket. És ha innen kikerülnétek,
senki sem hinné el” - fenyegetőzött Zagyva György Gyula jobbikos országgyűlési
képviselő. Vona Gábor Jobbik-elnök reakciója: ”lehet, hogy az volt a baj, hogy nem
váltottad be az igényt.”
2. 2011. február 14. Megszakította a Parlament ülését és rendkívüli házbizottsági
tanácskozást hívott össze Ujhelyi István szocialista házalelnök, mert az ülésteremben
Vona Gábor, a Jobbik elnöke a betiltott Magyar Gárda mellényében ült. Kövér László
házelnök még aznap kijelentette, hogy a házvezetés nem rendelkezik eszközökkel az
ilyen esetekre.
3. 2011. március 11. Incze Béla, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egyik
vezetője egy esztergomi gyűlésen arra szólított föl, hogy mindenki kezdjen küzdő vagy
önvédelmi sportokra járni, ismerkedjen meg a számukra hozzáférhető fegyverekkel,
mert lehet, hogy eljön az az idő, amikor mindenki elmegy a munkába reggel, aztán este
felrobbant valamit.
4. 2011. május 3. Szamuráj karddal a kezében tartott sajtótájékoztatót a Parlamentben
Zagyva György Gyula jobbikos országgyűlési képviselő. Mint mondta, azért, mert az
”kultusszá vált a cigánybűnözők között, többször ilyen fegyverekkel támadnak meg
állampolgárokat.”
5. 2011. augusztus 9. A Magyar Szigeten a gerilla hadviselésről tartott előadást Tyirityán
Zsolt, a Betyársereg vezetője és Dér Zsolt, a Betyársereg tagja. ”Bennünk lesz-e annyi,
hogy le merjünk lőni egy rohadt, tetves zsidót?” – tette fel a kérdést. A Jobbik és a
Betyársereg között azóta is harmonikus az együttműködés.
6. 2011. október 21. Toroczkai László jobbikos önkormányzati képviselő egy fényképet
töltött fel magáról a Facebook-ra, amelyen náci karlendítést mutat be. Tettét sem pártja,
sem a kormánya nem ítélte el.
7. 2012. január 14. Az unióból való kilépést szorgalmazta a Jobbik elnöke pártjának
demonstrációján, amelyet az Európai Bizottság magyarországi képviseletének épülete
elé szerveztek. A rendezvényen Novák Előd elégetett egy uniós zászlót. A tüntetésen
több katonai, illetve fekete öltözéket és bakancsot viselő csoport is jelen volt: megjelent
az Új Magyar Gárda, a Magyar Nemzeti Gárda és a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület. A
demonstrációt a rendőrség ”biztosította”.

8. 2012. január. 28. ”Nem vagyunk kommunisták, nem vagyunk fasiszták, nem vagyunk
nemzeti szocialisták, de demokraták sem vagyunk” – mondta pártja eszmeiségéről Vona
Gábor pártelnök-frakcióvezető. Szavait a Fidesz egy Selmeczi Gabriella közleménnyel
kommentálta.
9. 2012. február 13. A jobbikosok által vezetett Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
közösen ünnepelt a Betyársereggel a német kitörési kísérletre emlékező neonáci
ünnepségen. Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője azt mondta, ”aki nem érti a kitörés
szellemiségét, az magát a nemzetiszocializmust sem fogja megérteni soha.” A
rendezvényt biztosító mintegy 100 rendőr nem akadályozta meg és nem oszlatta fel az
eseményt.
10. 2012. március. 15. Egy 50-100 fős szélsőjobbos csoport Toroczkai László vezetésével
benyomult a Bank Centerbe, ahol petíciót akartak átadni az IMF képviselőjének. Az
épületben két füstbomba is robbant. A rendőrök körbevették az IMF magyarországi
képviseletének is otthont adó épületet. A demonstrálók - miután elhagyták az épületet
(!) - átvonultak a Szabadság térre, a volt MTV-székházhoz. Ott Toroczkai azt mondta:
azzal, hogy "betörtünk" a Bank Centerbe, "a világon egyedülálló és példátlan módon
megaláztuk a világhatalomra törő IMF-et". Hozzátette, "ez még csak a kezdet", majd
további harcra és ellenállásra biztatta híveit.
11. 2012. április 19. Gyöngyöspata jobbikos polgármestere kampányfőnökével és Szebb
jövős polgárőrökkel gondolta végig egy előbb-utóbb bekövetkező polgárháború
kimenetelét, egy hangfelvétel tanúsága szerint többek között úgy fogalmazva: ”most úgy
lenyomnának minket, mint a bélyeget. Hétezer olyan rendőrük van, aki állig föl van
fegyverezve, és hithű a Zsideszhez” (Megjegyzés: a ”Zsidesz” szót az MSZP-s
számítógépekre telepített szövegszerkesztő program nem ismerte fel, s nyilván a Fidesz
sem ismert magára, hiszen a kifejezést egyetlen betűvel nem kommentálta.)
12. 2012. április 26. Egy márciusi komáromi fórumon készült videófelvételen Szegedi
Csanád Jobbik-alelnök azt mondta, ”ha minden így marad, akkor nagyon nagy esély van
arra, hogy egy forradalmi helyzet alakuljon ki Magyarországon.” Hozzátette: ”a
Jobbiknak fel kell készülnie egy ilyen helyzetre”.
13. 2012. május 1. A Jobbik két alelnöke, Murányi Levente és Novák Előd levette az
Európai Unió lobogóját az Országgyűlés irodaházáról kedd délelőtt Budapesten.
Ugyanezen a napon a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei majálisán Endrésik Zsolt a
Jobbik (volt) országgyűlési képviselője Kalasnyikovval lövöldözött.
+1. 2008. április 30. Orbán Viktor: ”egyfelől erősíteni kell az állami jelenlétet, másrészt
úgy kell elbánni velük, mint ahogy Horthy Miklós elbánt a nyilasokkal; adni nekik egy
pofont és hazazavarni őket.”

+ 2. 2010. április 13. Orbán Viktor: ”Kettő hét alatt fogunk rendet tenni…”
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