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A gyermekvállalást nem a nyugdíjrendszerben kell ösztönözni
Korózs Lajos elnökségi tag szombaton az MTI-nek a Nemzetgazdasági Minisztérium által
készített, a gyermekvállalás növelését célul tűző vitairattal kapcsolatban azt mondta:
nevetségesnek tartja az elképzelést, hogy több gyermek születése több nyugdíjat
eredményez.
A politikus szélhámosságnak nevezte, hogy a tárca az egyéni számlás, pontrendszeren
alapuló

német

nyugdíjmodellt

fontolgatja.

Szerinte

a

gyermekvállalást

jó

gazdaságpolitikával kell ösztönözni, nem magasabb nyugdíj ígéretével, mert ez nyugdíjbiztosítási szempontból nem kezelhető. Mint mondta, csak azt kellene biztosítani, hogy a
szülőket a gyermekgondozás ideje alatt semmilyen anyagi kár ne érje, vagyis
társadalombiztosításukat ez alatt az állam fizesse.
Korózs Lajos szerint a tárca vitairatának általa kritizált részén "látszik, hogy nem
nyugdíjbiztosítási szakemberek írták", hiszen azonos biztosítási jogviszonyban lévők
között olyan különbséget tesz, amelyet egy nyugdíj-biztosítási rendszer nem tud kezelni.
Kérdésesnek tartotta például, hogy válás után, vagy további házasságban született újabb
gyermekek esetén hogyan számítódnak be a gyermekek után a pontok. Mi történik, ha
egy gyermek felnőve egy multinacionális vállalatnál helyezkedik el, amely néhány év
múlva külföldön foglalkoztatja, ez alatt járulékát sem Magyarországon fizeti - tette fel a
kérdést.
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gyermekvállalási forradalma címmel készített stratégiai vitairatot a születésszám
növelésének céljával.

Fiatalokkal a fiatalokért
Dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő az Európai Szocialisták Pártja
Nőszervezetének elnöke a „Te jövőd az én jövőm” kampány nyitórendezvényén
hangsúlyozta, hogy az európai munkanélküli fiatalok és egyben az Európai Unió számára
is a leghatékonyabb megoldást az Európai Ifjúsági Garancia jelentené.
A „Te jövőd az én jövőm” kampányának megnyitóját tartotta a mai nap az Európai
Szocialisták Pártja, mellyel az Európai Ifjúsági Garanciát hirdeti. A megnyitón részt
vettek a szervezet aktivistái és a magyar delegáció tagjai is, beszédet mondott dr. Gurmai
Zita, az ESZP Nőszervezetének elnöke, Kaisa Penny a Fiatal Szocialisták elnöke, Sergei
Stanishev az Európai Szocialisták Pártjának elnöke, Hannes Swoboda az Európai
Parlament szocialisták frakcióvezetője, Alejandro Cercas és Frédéric Daerden európai
parlamenti képviselők.
A kampány az Európai Ifjúsági Garancia alkalmazását támogatja, amely minden olyan
fiatal számára munkát vagy továbbképzési lehetőséget biztosítana, aki legalább négy
hónapja befejezte tanulmányait, és nem talál munkát, vagy elvesztette korábbi állását.
Ausztriában és Finnországban már sikeresen bevezették az Európai Ifjúsági Garanciát.
Ez egy fiatalokon alapuló új társadalmi szerződés - létrehozásához csupán 10 milliárd
euró fel nem használt uniós forrásra lenne szükség. Európa számára jobban megérné ez
a garancia alap, mint az az évi 100 milliárd eurós kiadás, amivel a fiatal
munkanélkülieket támogatják, mondta dr. Gurmai Zita.

A foglalkoztatást serkentő gazdasági környezetre van szükség
Az MSZP szerint az újabb sarcok kivetése helyett csökkenteni kellene inkább az élő
munkára rakódó járulékterheket, és beindítani a hitelezést.
Gúr Nándor, az Országgyűlés foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának szocialista
elnöke,

az

MSZP

alelnöke

vasárnap

Budapesten

sajtótájékoztatón

szinte

felmérhetetlennek nevezte azokat a károkat, amelyeket a kormány az elmúlt két évben
okozott.
Tájékoztatása szerint négymillió ember él Magyarországon a létminimum alatt, 1,2
millióan pedig a szegénységi küszöb alatt. A szocialista politikus kifogásolta, hogy a
tervezett 3,5, illetve 5,5 százalékos gazdasági növekedés most 0,1 százalékos, az ígért
egymillió új munkahely helyett pedig 110 ezer emberrel kevesebben dolgoznak, mint
2008-ban.
Az ellenzéki képviselő bírálta az adó- és nyugdíjpolitikát is, álláspontja szerint az
adóváltozások a tehetősöknek kedveztek, az átlagkeresett alattiaknak viszont nem.
Kiemelte, hogy utóbbiakat sújtja leginkább a 27 százalékos áfa is, miután ők a bevételeik
nagy részét fogyasztásra fordítják. Gúr Nándor kitért a telefonadóra és a tranzakciós
illetékre, hangoztatva: a sarcot soha nem mások állják, vagy direkt fizettetik meg a
pénzintézetek ügyfeleikkel, vagy kevesebb kamatot, illetve drágább hiteleket adnak.
Az MSZP alelnöke szerint a nyugdíjakat a nyugdíjasoktól védték meg, az agrárium pedig
a korrupcióval párosítható, miután a földpályázatokon azok nyernek, „akik még
virágcserépben sem láttak földet.
Hangsúlyozta, a kormánynak olyan gazdasági környezetet kell formálnia, amelyben
stabilizálódik és növekszik a foglalkoztatás, s be kell indítani a hitelezést, ami mostanra
befagyott. Szavai szerint ha a kormány erre nem képes, akkor a félidőben el kell
gondolkodnia, hogyan "hagyja el a pályát".

Számítunk a szövetségeseinkre
Nem először volt módom pártelnökként látogatást tenni az Amerikai Egyesült
Államokban. A legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének, mondhatni, munkaköri
kötelessége, hogy nézeteit, terveit, szándékait megismertesse a szövetséges országok
véleményformálóival.
Demokráciákban ez teljesen normális gyakorlat. Ezekben az országokban mindenki
tudja, hogy senki sincs örökké hatalmon, ezért fontos lehet, mit mond egy ellenzéki
politikus. A kormányról mondott kritika errefelé nem számít hazaárulásnak, hiszen
nyilvánvaló, hogy ha egyetértenénk a kormánnyal, akkor nem volnánk ellenzékben.
A mai helyzetben az ilyen utazásoknak akár Európában, akár a tengerentúlon különösen
nagy jelentősége van. Az Orbán-kormány két év alatt szétdúlta nemzetközi
kapcsolatainkat is. Ma ott tartunk, hogy nem tudjuk kihasználni annak a történelmi
helyzetnek az előnyét, hogy a világ legerősebb államával azonos szövetségi rendszerben
vagyunk, amellyel elveink és érdekeink egyaránt találkoznak. Ehelyett az Egyesült
Államokkal és európai partnereinkkel folytonos vitákat generál a jelenlegi kormány.
Ezért alakulhat ki egyesekben az a téves képzet, hogy az amerikaiak és az európaiak
szemben állnak velünk, s nekünk más külpolitikai prioritásokat kellene találnunk.
Szerintem

meg

nem

kellene.

Az euroatlanti kapcsolatok híveként, egy ilyen szövetségi rendszerben gondolkodó párt
elnökeként

és

Magyarország

érdekeivel

tisztában

lévő

politikusként

fontos

feladatomnak tekintem, hogy tisztázzam: nem változtunk meg, továbbra is ebben a
szövetségi rendszerben gondolkodunk. Az ezzel ellentétes jelzések egy meghatározott
pártszövetséghez köthetők, amely jelenleg kormányoz, valamint egyetlen szélsőséges
párthoz, amely ellenzékben van. Ettől azonban még a nyugatos elkötelezettség, a
demokratikus népek közösségéhez való tartozás szándéka a többségben megmaradt.
Fontos továbbá azt is tudatni, hogy a demokrácia hívei nem tűntek el Magyarországról.
Az Orbán-kormány szereti úgy beállítani a magyarországi helyzetet, mintha gonosz
külföldi hatalmak rárontanának a magyar függetlenségre, mikor kritikát fogalmaznak
meg. Pedig a dolog nem így áll. A történet azzal kezdődött, hogy a magyar kormány

hozott számos döntést, amellyel a demokráciát, az itt élők, a magyar emberek jogait
csorbította. Amikor Amerika bírál, akkor azt Orbán Viktor úgy állítja be, mintha a hazát
bírálnák. Pedig nem: a miniszterelnök egyes lépéseit kérdőjelezik meg és fogadják
értetlenséggel. Mikor az amerikai kormányzat vagy az amerikai sajtó a demokratikus
jogok szűkítését szóvá teszi, azzal éppen hogy nem a magyar emberek ellen cselekszik.
Ellenkezőleg. A magyar emberek jogai, szabadsága, jövője érdekében szólal fel.
A magyar szocialisták nem felejtették el, hogy a szövetségi rendszer, amelynek tagságára
büszkék vagyunk, nem csak érdekekre, hanem elvekre is épül. Most, az amerikai
választási kampányban is megmutatkozik, hogy a viták, a kemény küzdelem ellenére
milyen becsben tartják a demokrácia közös értékeit. A hazafiság Amerikában egyet
jelent a demokrácia gyakorlásával. Ezt jó lenne nekünk is megtanulni. Magyarország
számára fontos volna, hogy ezeket az értékeket megbecsülje és fejlessze, ne hagyja, hogy
megfosszák a szabad vélemény, a szabad választás, a szabad vallásgyakorlás, a szabad
életforma-választás jogától. Végtelenül nagyra tartom ezeket az értékeket, amelyeket én
természetesen európai szociáldemokrata szemüvegen keresztül ítélek meg, a
szabadságnak ebben a változatában hiszek elkötelezetten. A lényeg azonban a szabadság
és a demokrácia értékeinek közössége, és ezt az értékközösséget megerősíteni
szeretném, mert ez a magyar emberek érdeke.

MSZP: az új adók tovább növelik az inflációt
Az MSZP szerint a Széll Kálmán-terv új változatában szereplő adók tovább növelik az
inflációt, amely az áprilisi 5,7 százalékkal egyébként is a legnagyobb az Európai Unióban.
Tukacs István országgyűlési képviselő hétfőn sajtótájékoztatón azt mondta: bár a
kormány 4,2 százalékos inflációval számolt erre az évre - ehhez igazodott a
nyugdíjemelés is -, ma már nincs olyan elemzés, amely 5 százaléknál kisebb pénzromlást
feltételezne.
Ezt a kormány gazdaságpolitikájával magyarázta, hangsúlyozva, hogy a legnagyobb
mértékben az üzemanyagok ára nőtt, és jelentősen emelkedtek az élelmiszerárak és a
háztartási energiaárak is, különösen a távfűtésé. Ez - tette hozzá - azért is szembetűnő,
mert a kormány a rezsiköltségek befagyasztását ígérte.
A parlament gazdasági bizottságának MSZP-s tagja elmondta, a kormány az
adóemelésekkel - így például az áfa 27 százalékra emelésével - növelte az inflációt, és ez
lesz a hatása a Széll Kálmán-terv új változatában megjelenő adóknak, így a várhatóan
már augusztusban életbe lépő telefonadónak is.
Az MSZP ezzel szemben a fogyasztást és a növekedést ösztönző gazdaságpolitikai
fordulatot sürget - jelezte Tukacs István, megjegyezve, a beruházások gyarapításához
elengedhetetlen, hogy ne lehetetlenítsék el a kis és közepes vállalkozásokat hitellel
életben tartó bankrendszert.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közölt adatai szerint áprilisban a
fogyasztói árak 5,7 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban,
márciushoz viszonyítva pedig 0,8 százalékkal nőttek. Elemzők ezzel összefüggésben az
MTI-nek arról beszéltek: a 3 százalékos inflációs cél elérése a vártnál magasabb áprilisi
infláció és a Széll Kálmán Terv 2.0-ban körvonalazott új adók bevezetése miatt késik, és
várhatóan jövőre sem teljesül.

Az egri fideszes városvezetők listázásáról - A Klubrádió
Megbeszéljük című műsorában elhangzott beszélgetés
kivonata
Dr. Sós Tamás, a Heves megyei közgyűlés volt MSZP-s elnöke a Klubrádióban tett
nyilatkozatot az egri listabotránnyal kapcsolatban.
Bolgár György:- Ön egri politikus és ezért szeretném, ha beszélne erről a Székhelyiügyről, botrányról, ami persze nem Székhelyi botránya, hanem a helyi fideszes többségé.
Hogy lehet az, hogy tavaly ősszel történt mindaz, ami nyilvánosságot látott az elmúlt
napokban, és nem terjedt el akár Egerben, akár az országban? Például a szocialisták nem
tudtak róla?
Sós Tamás:- Valóban így van, a napokban került nyilvánosságra ennek a forrása a
stop.hu-n, és Székhelyi úr kapcsán került ez úgy napirendre, hogy a múlt év nyarán
Középkori Piactér néven egy műsor szerveződött, ahol Székhelyi Józsefet egyórás Villon
előadói estre kérte fel Patai Zsuzsa, a művészeti ház vezetője. És amikor megtudták a
fideszes bizottsági tagok, a kulturális-idegenforgalmi bizottság elnöke, Orosz Lászlóné és
Csákvári Antal, a Fidesz frakcióvezetője, akkor arra kérték Patai Zsuzsát, hogy vegye le a
műsorról. Ő ennek eleget is tett. Valójában ez később szeptemberben, egy kulturális
idegenforgalmi bizottság ülésen került előtérbe, majd ennek került most nyilvánosságra
a hangfelvétele. Ott elhangzott több kétértelmű kijelentés, de úgy gondolom, hogy
mindenképpen megbotránkoztató, és Európában ilyen kijelentéseket a 21. században
nem lehet használni. Egyrészt, hogy büdös zsidónak neveznek valakit, mondjuk
Székhelyi Józsefet.
- Lehet, hogy az, aki ezt a kijelentést tette, bizonyos távolságtartással vagy iróniával
tette. Más kérdés, hogy az a fideszes, aki erre reagált, kvázi nevetve jóváhagyta ezt.
- Valóban, igaza van, ez így helyes, viszont a megnyilatkozása szintén mindenképpen
megbotránkoztató annak, aki azt mondta, hogy mi most megtehetjük, hogy levehetünk
valakit a műsorról.

- Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy képzeled, kinek jut eszébe ilyesmi, csak nem
gondolod, hogy azért, mert zsidó, nem hívjuk meg Egerbe szerepelni?! De nem ezt
mondta.
- Nem ezt mondta, sőt, a Művészetek Háza vezetője, aki ugye közalkalmazott, jogosan
kérdezi ilyenkor, hogy akkor a politikus mondja meg neki, hogy ki az, akit ő meghívhat,
és ki az, akit nem. És ennek lesz a következménye az, hogy ma már elkezdenek listázni,
és azóta egy újabb ügy is a napokban nyilvánosságra került, hogy Nádasy Erika, aki
korábban az egri Gárdonyi Géza Színház színművésze volt, szintén már egy kinyomtatott
plakáton szerepelt egy városi rendezvénnyel kapcsolatban, és utána nem kerülhetett
műsorba, mert a műsor szervezői, akik a városi önkormányzat támogatását is bírták,
mondjuk úgy, hogy megfenyegették a vezetőt, hogy nem kap támogatást, ha mondjuk
Nádasy Erikát fogja szerepeltetni.
- Mitől alakult ki ez a helyzet Egerben? Ott ráadásul a szocialisták korábban igen erősek
voltak.
- Én úgy gondolom, hogy ez nem egri jelenség, ez ma sajnos magyar jelenség.
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kinevezésénél, vagy mondjuk a Kossuth tér átrendezése is valami ilyesmi, szinte egy
ilyen kultúrát valósítanak meg, és én úgy gondolom, hogy itt a fejétől bűzlik a hal.
Amikor Orbán Viktor kinevez gyakorlatilag választókerületi elnököket, akkor úgy
gondolom, hogy Orbán Viktor felelős azért is, hogy mi történik az országban. Felelős
azért, hogy hogyan viselkednek fideszes politikusok. Nem véletlen, hogy a párttársaim a
napokban felszólították Orbán Viktort is, hogy határolódjon el és működjön közre, hogy
felelősségre legyenek vonva ezek a fideszes politikusok, de minimum Orosz Lászlóné
Ibolya és Csákvári Antal mondjon le a mandátumáról, és kérjen bocsánatot Székhelyi
Józseftől. Ugyanúgy, mint a város polgármestere, akinél tárgyszerűen el kell mondani,
hogy ő kimondta, hogy vizsgálják ki ezt az ügyet, és akár a felelősségrevonás lehetőségét
is felvetette. De nem határolódott el, amit már, úgy gondolom, az események birtokában
meg kellene tenni és bocsánatot kellene kérni neki a város nevében Székhelyi Józseftől.
Én úgy gondolom, hogy ez a legkevesebb amit most meg kellene tenniük.

- Az egri politikai életen kívül nyilván ott van a városban a főiskola, van helyi értelmiség,
mekkora visszhangot kelt ez az esemény? Milyenek a reakciók?
- Azt gondolom, hogy a város mértékadó emberei párthovatartozás nélkül
megbotránkoznak ezen. Ráadásul egy olyan város, amely idegenforgalomból,
turizmusból él, és a kulturális és idegenforgalmi bizottságnak ilyen szelleme van, amikor
a szocialista időszakban mondjuk a vári fejlesztést sikerült elindítanunk, az érseki palota
felújítására került sor, a líceum felújítása 5,3 milliárd volt, a főiskola most fejeződött be,
és még sorolhatnám. Gyakorlatilag ez a város a szocialista időszakból él, új dolgokat nem
igazán tudott elindítani. Én azt gondolom, hogy mindenképp felháborítóak ezek az
események.
- Ha már az érseki palotát említette, eszembe jut, hogy nem volna-e érdemes esetleg a
katolikus egyház vezetőit megszólítani, mert az ő tekintélyük, az ő szavuk sokat
jelenthetne ilyenkor, és biztos vagyok abban, hogy ha akár a szocialisták, akár mások
kezdeményezésére megkeresnék a Fidesz mértékadó embereit, érdemes volna
valamiféle közös fellépéssel útját állni ennek, mert ha ez elszabadul, akkor nehéz lesz
megállítani.
- Osztom a véleményét, magam is egy integratív embernek tartom magam, és azt
gondolom, hogy arra a szemléletre törekszünk, amit korábban is vitt és most is visz a
szocialista párt Egerben, Heves megyében, hogy párthovatartozás nélkül összefogni a
megyéért, a térségért, és azt keresni, hogy ez a térség fejlődjön, gyarapodjon,
gazdagodjon, boldoguljon. Viszont ez most mérgezi mindazt, ami ebben az egész
országban mérgezi az emberi lelkeket, hisz valójában itt szétverték a demokráciát,
megfélemlítenek embereket. Az emberek nem mernek megszólalni, igazodnak,
viselkednek, és az ilyen ügyek is később kerülnek nyilvánosságra. És ma már hallani
egyéb dolgokról is, amik várhatóan a következő időszakban nyilvánosságra fognak
kerülni, mert úgysem félnek az emberek a megtorlástól.
- És Ön már tud ezekről? Vagy még nem tudja biztosan és nem meri nyilvánosságra
hozni?
- Vannak sejtéseim, de amíg nem vagyok tényszerűen minden ismeret birtokában, addig
úgy gondolom, felelőtlen lenne dolgokat állítani. De azt kell, hogy mondjam – és ebben

példát fogunk mutatni –, hogy meg kell nevezni az ilyen ügyeket és ezek felelőseit, és úgy
gondolom,

hogy

ezeket

meg

kell

tudni

a

nyilvánosságnak.

Viszont

nem

boszorkányüldözésre van szükség, hanem összefogásnak kell lennie a következő
időszakban.

Tabajdi: a KAP reform során Magyarország őrzi előnyös
helyzetét

"A Közös Agrárpolitika küszöbönálló 2013-as reformja fényében életbevágó, hogy
kiegyensúlyozzuk az európai agrárium torzulásait. Az újtagállami termelők továbbra is
lényegesen kevesebb agrártámogatást kapnak, mint a régi tagállamokban élő társaik.
Magyarország az új tagállamok többségéhez képest kivételesen jó helyzetben van, hiszen
a közvetlen támogatások mértéke majdnem eléri az európai átlagot. A KAP reform
következtében Magyarországnak sikerül megőriznie előnyös helyzetét. Ez
mindenképpen kedvező fejlemény hazánk számára, mivel a korábban körvonalazódó
forgatókönyvek alapján jóval kevesebb uniós támogatást kapott volna a magyar
mezőgazdaság." - értékelte a helyzetet Tabajdi Csaba, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Bizottság tagja a Közös Agrárpolitika Reformja kapcsán szervezett
szakmai fórumon Kaposvárott.

A szemináriumon többek között részt vett Máhr András, Mezőgazdasági Szövetkezők és
Termelők Országos Szövetségének főtitkárhelyettese, Horváth Anikó, a Vidékfejlesztési
Minisztérium osztályvezetője, illetve Fekete Ferenc, az AgrárHírek.hu főszerkesztője. "Az
Európai Unió Közös Agrárpolitikájának vannak kedvenc és mostoha ágazatai. Brüsszel
kedvence a gabona-, cukor- és dohánytermesztés, miközben mostohán bánik a sertés- és
baromfitartással, de nem kap elég támogatást a zöldség-gyümölcs-, illetve a szőlő-bor
ágazat sem. Az uniós agrártermelés 17 százalékát teszi ki a zöldség- és
gyümölcstermelés, a támogatásnak viszont csupán 3,5 százalékát kapja. A sertés-baromfi
ágazat csak állatjóléti címszó alatt részesül csekély támogatásban. Magyar szempontból
elengedhetetlenül fontos lenne a termeléshez kötött támogatások körének kiterjesztése.
Ennek értelmében 2014-től a Közös Agrárpolitika "mostohagyermekeként" kezelt
baromfi- és sertéságazat is kapjon célzott támogatást a nemzeti boríték keretében! Ezzel
kapcsolatosan a most készülő EP jelentéshez módosító indítványt nyújtok be." - emelte
ki a szocialista szakpolitikus.

Tabajdi Csaba hangsúlyozta, hogy "a támogatások legnagyobb haszonélvezője a
nagybirtok, és nem a kisgazdaság. Így szükséges a kis- és családi gazdaságok támogatása,
azonban ez nem egyenlő a nemzetközileg is versenyképes nagyüzemek
ellehetetlenítésével."

Közös fellépés az antiszemitizmus és a kirekesztés ellen
"Magyarország mindannyiunk közös otthona" mondta Rogán Antal az V. kerület
polgármestere az Élet Menete Alapítvány szobrának alapkő letétele alkalmából
rendezett ünnepségén. Mélyen egyetértek országgyűlési képviselőtársam szavaival,
ezért felkérem arra, hogy szavazza meg "A szélsőségesség, rasszizmus és az
idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről szóló" határozati javaslatot.
Őszinte örömmel és mély megnyugvással értesültem arról, hogy Rogán Antal az V.
kerület polgármestere aki egyben az Országgyűlés és a Fővárosi Közgyűlés tagja
Székhelyi József színművész és mások jelenlétében hitet tett az antiszemitizmus és a
kirekesztés bármilyen formája elleni fellépés mellett.
A zsidó származása miatt Egerből kitiltott művész, a belvárosi zsidó külleme miatt
megvert honfitársunk esete, továbbá számos más antiszemita megnyilvánulás azt az
erkölcsi kötelezettséget rója ránk, hogy közösen kell fellépnünk a náci és nyilas
alapvetésű nézetek ellen. Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy a Magyar
Országyűlésben egy vállaltan demokráciát tagadó hasonló nézeteket képviselő párt
frakciójának tagjai rendre tesznek ilyen tartalmú kijelentéseket az Országgyűlés plenáris
ülésén, illetve más fórumain.
Legutóbb, e héten a keddi ülésnapon, a plenáris ülésen Lenhardt Balázs jobbikos
képviselő emlegette fel a "tiszaeszlári vérvád" borzalmas antiszemita rágalmát. Ezzel a
Jobbik Országgyűlési Képviselője bűnismétlést követett el.
Itt

az

ideje,

hogy

a

szavak

és

tettek

egységet

mutassanak.

Itt a lehetőség arra, hogy a FIDESZ-KDNP frakciója és Rogán Antal-aki várhatóan a
kormánypárt frakcióvezetője lesz, bizonyítsa elkötelezettségét az antiszemitizmus, a
rasszizmus

és

a

kirekesztés

bármilyen

formájával

szemben.

Ezért felhívom arra, hogy frakciójával együtt szavazza meg Mesterházy Attila, Harangozó
Gábor és az általam előterjesztett határozati javaslatot, amely létrehozza a parlament
állandó Etikai Bizottságát. Az új bizottság felhatalmazást kapna arra, hogy fellépjen
valamennyi a demokratikus közerkölcs íratlan normáit megszegő parlamenti
képviselővel szemben, illetve az erkölcsi megvetés és a kiközösítés szankciójával sújtaná
a Lenhardt Balázs féle bűnismétlő képviselőket.

Egyben felszólítom Rogán Antalt, vesse be befolyását annak érdekében, hogy Berényi
László Fideszes frakció társa, vonja vissza módosító javaslatát, amely lényegében
megakadályozza az Etikai Bizottság létrehozását. Megelégszik a kriminalizációval egy
szűk körben és parlamenten kívüli büntető hatóságra bízná a képviselők felelősségére
vonásának lehetőségét. Az indítvány bizonyítja azt, hogy a FIDESZ-KDNP továbbra is
folytatja a kettős beszédet. Nem akarja, hogy az ordas eszméket képviselő parlamenti
képviselőkkel szemben a megnevezett Etikai Bizottság eljárjon. Ezzel védi az
újnyilasokat és más szélsőségeseket. Ugyanakkor Rogán Antal polgármesterként
látványosan szolidáris azokkal, akiknek ép a nácik es a nyilasok ölték meg szüleiket,
nagyszüleiket, rokonaikat, honfitársainkat, vagy az újnyilasok éppen Őket alázták meg
listázással, veréssel, holocaust tagadással, vérvàd emlegetéssel.
A FIDESZ-KDNP kormánypárti frakciója, ezt az álságos, farizeus és gátlástalan
magatartását, amelynek célja kizárólag az elvtelen szavazatszerzés, fejezze be, Tegye
lehetővé, hogy Orbán Viktor eleget tehessen ígéretének, hogy a Magyar Köztársaságban
közösen megvédünk minden kisebbséget beleértve a zsidó identitású honfitársainkat is.
Az Etikai Bizottság megszavazásával bizonyíthatják, egyetértünk abban, hogy a
szélsőséges intoleranciával szemben a demokratikus erők, csak a legteljesebb
intoleranciával léphetnek fel
Tegyük meg!
Steiner Pál
az MSZP országgyűlési képviselője

Kik a kedvezményes üdültetés valódi kedvezményezettjei?
Vajon kik járnak jól a kormány által kétmilliárd forintból létrehozott Erzsébetprogrammal?
Mert úgy tűnik, hogy a kormány korábbi szándéknyilatkozataival ellentétben nem a
rászoruló
családok
az
üdültetésre
kitalált
Erzsébet-program
tényleges
kedvezményezettjei: a kötelező önrész befizetése legalább akkora terhet jelent a
pályázóknak, mintha állami támogatás nélkül mennének nyaralni, miközben a kormány
által kijelölt üdültető cég irreálisan magas áron kínálja szállodái szolgáltatásait.
Kérdés, hogy miért kötött a kormány együttműködési megállapodást egy olyan
nonprofit állami Kft-vel, amely azon kívül, hogy Fidesz-közeli vezetőséggel bír, csak azzal
hívta fel magára a figyelmet, hogy az államilag támogatott üdülőhelyeket a rászoruló
családoknak jóval drágábban adja, mint bárki másnak?
Az MSZP felszólítja Soltész Miklóst, az Erzsébet-program koordinációját korábban ellátó
(?) Nemzeti Erőforrás Minisztérium romjain alakuló Emberi Erőforrás Minisztérium
illetékes államtitkárát, hogy azonnal tisztázza:
- hogyan fordulhat elő az, hogy egy háromgyermekes család állami kedvezmény nélkül
olcsóbban tud nyaralni, mint az Erzsébet-program ”támogatásával”?
- mi indokolja, hogy a nagycsaládosok számára megnyitott pályázaton mindig csak az
egyik szülő veheti igénybe a kedvezményt, a másik viszont csupán plusz önerő
befizetése mellett nyaralhat együtt a hozzátartozóival?
- hogyan fordulhat elő olyan, hogy a korábban a Balaton partján még 3000 forintért
kínált, azóta a pályázók rendelkezésére bocsátott szállodai férőhelyet ma már 15000
forintért adja a programba bevont nonprofit Kft?
- milyen okok miatt döntött a kormány az Erzsébet-program beindítása kapcsán egy
állami vállalat bevonása mellett?
- milyen érvek szóltak a Humán-Jövő 2000 Kft. mellett?
- a jelenlegi rendszerben mi garantálja a pályázók számára, hogy a kötelező önrész
befizetésével valóban kedvezményesen juthatnak üdülési lehetőséghez?
- fel van-e készülve a felállított rendszer a mintegy 75 ezer nyertes pályázó nyári
fogadására?
Bangóné Borbély Ildikó,
az MSZP elnökségi tagja
Nemény András,
az MSZP Fejlesztéspolitikai kabinetvezetője,
országgyűlési képviselő

Szociális gettó: bele se kezdjenek!

A közel egy éve tartó kormányzati ígérgetés ellenére szerencsére tovább csúszik
az Ócsára tervezett, szociálisnak hazudott lakópark építése. Örülünk, hogy a
Fidesz még mindig nem látott hozzá a XXI. századi gettósításhoz, ám ez még csak
fél siker.
Se víz, gáz, villany, se kiépített úthálózat, munkahelyekről, óvodai, illetve iskolai
férőhelyekről nem is beszélve. A kormány által Ócsa határába tervezett, szociálisnak
hazudott lakópark szerencsére továbbra is csak egy rossz álom.
Többször elmondtuk: az otthonukat vesztett devizahitelesek és családjaik számára egy
szegregált környezetben létrehozott gettó nem a megváltást, hanem a röghöz kötött
nyomort jelentené.
Reméljük, az újabb késés hátterében ennek kormányzati felismerése áll, és a program
még az előtt megbukik, hogy érdemben beindulhatna. Másképp fogalmazva: ha eddig
nem kezdtek hozzá a gettósításhoz, már ne is fogjanak bele.
Ettől persze a gondok még nem oldódnak meg. A jelenleg is csupán papíron létező
nemzeti eszközkezelő mindmáig senkivel sem kötött szerződést lakhatásának
biztosítása érdekében, pedig a mintegy 150 ezer veszélyben forgó magyar otthont a
kilakoltatási moratórium lejárta miatt a bankok ma már akár el is árverezhetik.
Az MSZP továbbra is egy hatékony, az országban üresen álló több százezer lakás
hasznosítását célzó bérlakás-program kidolgozására szólítja fel a kormányt!
Korózs Lajos,
az MSZP elnökségi tagja

