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Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon
"A szocialista és a néppárti európai parlamenti képviselők együttes szavazataival
sikerült elutasítani azt a javaslatot, amely az EU állatjóléti stratégiájának részeként
betiltotta volna a hízott libamáj forgalmazását. A döntés jelentős magyar siker,
különösen

azért,

mert

a

libahízlalásban

érdekelt

országok

(Franciaország,

Spanyolország Bulgária, Belgium, Magyarország) kisebbségben vannak az Európai
Parlamentben" - fogalmazott Tabajdi Csaba, az EP Mezőgazdasági Bizottságának
szocialista tagja.
A szocialista EP képviselő emlékeztetett arra, hogy 2008-ban a Négy Mancs állatvédő
szervezet indított kampányt a magyar libatenyésztők termékeinek bojkottálására, amely
két milliárd forintra becsült kárt okozott a magyar baromfitenyésztőknek. "Ahogy arra
az Európai Bizottsághoz benyújtott kérdésemben is megfogalmaztam akkor, a Négy
Mancs kampánya kifejezetten a magyar termelők ellen irányult, hiszen ugyanezt a
gyakorlatot más országokban nem sérelmezte. A szakszerű és kíméletes libatömés az
uniós szabályozás értelmében jogszerűen folytatható Magyarországon, amint azt az
Európai Bizottság is kifejtette a kérdésemre adott válaszban. Az EP Mezőgazdasági
Bizottságának mai döntésével ezt az érvényben lévő szabályt megerősítettük."

Javíthatatlan költségvetés
Évközben nem lehet felelős, megalapozott költségvetést készíteni. Az MSZP szerint a
2013-as büdzsé legnagyobb vesztese az egészségügy és az önkormányzati szféra.
Tukacs István, a parlament gazdasági bizottságának MSZP-s tagja csütörtökön
sajtótájékoztatón javíthatatlannak nevezte a jövő évi költségvetési javaslatot, és ismét
annak visszavonására szólította fel a kormányt.
Kifejtette: a büdzsé júniusi beterjesztésének egyetlen oka a 2,2 százalékos GDP-arányos
hiánycél rögzítése, amivel megítélése szerint a kormány jelezheti, hogy fenntartja a
fiskális szigort, ezzel pedig növelheti manőverezési lehetőségét a nemzetközi
szervezetekkel folytatott tárgyalásokon.

Az MSZP szerint azonban a költségvetési javaslat megalapozatlan, ugyanis évközben,
júniusra nem lehet felelős költségvetést összeállítani például az inflációs és a gazdasági
növekedési mutatók hiányában, és ezek ismerete nélkül megjósolni a következő évi
folyamatokat.
Tukacs István a javaslatot véleményezve elmondta: a kormány adóemelésekkel növeli a
bevételeket, miközben a kiadási oldalon a szinten tartás, a lefaragás és a megszorítás
jellemző. Szerinte a tervezet legnagyobb vesztes az egészségügy, a gyógyszerkassza és az
önkormányzati szféra, amelynek állami támogatása - a feladatok szűkítésével jelentősen csökken, miközben a kormány a helyi bevételek egy részét is elveszi. Szintén
bírálta a szociális támogatások befagyasztását.
A szocialista politikus leszögezte, hogy pártja őszre alternatív költségvetést készít,
amelynek középpontjában a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzése,
valamint Kelet-Magyarország felzárkóztatása áll majd, és amelyet egy progresszív
személyi jövedelemadózásra, a tőkejövedelmek megadóztatására és munkaadói
járulékcsökkentésre építő adócsomag alapoz meg.

Négymillióan a létminimum alatt
Gazemberségnek nevezte Korózs Lajos, hogy a kormány kötelezővé tenné a 62 évesnél
idősebb közszolgák nyugdíjba vonulását. A politikus kételkedik abban, hogy az
egészségügy felmentést kaphat az intézkedés végrehajtása alól.
A szocialista párt elnökségi tagja csütörtökön sajtótájékoztatón azt mondta: a gazdasági
tárca 14-15 ezer embert küldene nyugdíjba, köztük ötezer pedagógust, ami iskolák
ellehetetlenülését okozná a szaktanárhiány miatt, és hét-nyolcezer orvost, egészségügyi
dolgozót, ami pedig kórházi osztályok felszámolásához vezetne, de hátrányosan érintené
az intézkedés a szociális ellátórendszert is.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a 2013-as költségvetési javaslatot
ismertetve a múlt héten közölte, hogy az önkormányzati intézmények államosításával
250 ezer közalkalmazott kerül a központi igazgatás alá, és mivel a 62 éven felülieket

nyugdíjba küldik, a költségvetésnek húszmilliárd forintos megtakarítása származik
ebből.
Szócska Miklós egészségügyi államtitkár viszont az MTI-nek szerdán úgy nyilatkozott:
megvalósíthatatlan, hogy minden, 62 évnél idősebb egészségügyi dolgozót kötelezően
nyugdíjba küldjenek, ezért azt képviseli, hogy az ágazat kapjon mentességet ez alól.
Ezzel kapcsolatban Korózs Lajos úgy reagált: ebben az ügyben nem Szócska Miklós fog
dönteni, és kételkedik abban, hogy kérését a kormány meghallgatja. Arra emlékeztetett,
hogy a Fidesz a korhatár előtti nyugdíjak megszüntetését előkészítve még azt ígérte,
hogy ez a bányászokra és a művészekre nem vonatkozik majd, aztán két hónap múltán
kiderült, hogy mindenkit érint.
A politikus a költségvetési javaslatot azért is bírálta, mert a jóléti kiadások stagnálnak azaz reálértéken csökken a családi pótlék, az anyasági és a gyermekvédelmi támogatás, a
gyes és a gyed összege -, az adóterhelés pedig 460 milliárd forinttal nő. Kifogásolta
továbbá, hogy a gyógyszerkasszát az idei 277 helyett 198 milliárd forinttal tervezi a
kormány, és mint mondta, a legnagyobb mértékben a daganatos betegségben szenvedők
gyógyszereinek támogatását csökkentik.
Korózs Lajos kifejtette: a támogatások leértékelése már két éve zajlik, aminek nagy
szerepe van abban, hogy a létminimum alatt élők száma egymillióval nőtt, így mára 4
millió ember él a létminimum alatt.

Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés!
Az általunk bevezetett és felfuttatott nyári gyermekétkeztetési program sikeres volt,
mert a hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek nyári étkeztetését egyre jobb feltételekkel biztosította.
A program keretösszege fokozatosan nőtt: 2002-ben 200 millió forintból 30 ezer
gyermeknek biztosítottunk meleg ételt, 2009-ben e célra már 2,4 milliárd forintot
különítettünk el. Ez már 120 ezer gyermek 54 munkanapon át történő étkeztetésére volt
elegendő.
A kormányváltás óta a támogatási összeg nem változott, a rászorulók viszont egyre
többen vannak. Egyre több család kerül a szakadék szélére, nem tudja fizetni a hitelét,
nincs munkája, gyermekének nem tudja biztosítani a napi legalább egyszeri meleg ételt.
Mi lesz ezzel a generációval, ha már a most felnövő fiatalok fele is külföldre készül?
Az idén csak azok az önkormányzatok pályázhattak rászoruló gyermekek nyári
étkeztetésének támogatására, amelyek biztosítani tudják a melegétkeztetést, és azt, hogy
30 százalékban magyar kistermelőktől veszik az élelmiszereket. Az önkormányzatok
több mint 110 ezer gyermek napi egyszeri étkezését biztosítják ebből a támogatásból. A
legszegényebb településeknek azonban nincs melegkonyhájuk, illetve nem tudnak egyik
évről a másikra átállni a saját termelésű élelmiszerek felvásárlására. Mi lesz azokkal,
akik ilyen településeken élnek? Több tízezer rászoruló fog tartósan elesni a mindennapi
étkezés lehetőségétől!
A problémát ugyanis nemcsak az jelenti, hogy nyáron hogyan tudnak melegételhez jutni
a gyermekek, hanem hogy mi lesz velük az év többi napján.
Mint a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke, határozati javaslatban rögzítettem, hogy
halaszthatatlan intézkedésekre van szükség a betegség és

az alultápláltság

felszámolására, valamint a társadalom valamennyi csoportjának, különösen a szülőknek
a tájékoztatására annak érdekében, hogy gyermekeink egészségesen táplálkozzanak.
Tisztelt kormánypárti képviselők!

Nézzenek utána a tényeknek, nézzék meg, hogy a rászorulók étkezésére szánt állami
támogatás hogyan változott az utóbbi években! Aztán nézzenek magukba: biztos, hogy a
pártpolitikai küzdelmet a gyermekeink rovására is megéri folytatni?
Reméljük, a válasz után a parlamenthez benyújtott jövő évi költségvetés már
megnyugtató

számokat

fog

tartalmazni.

Felelősségteljes

gondolkodásra

és

gondoskodásra szólítjuk fel önöket! Vegyék mielőbb tárgysorozatba a szocialista
javaslatot és támogassák azt!
Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke,
az MSZP elnökhelyettese

Megyeházákból szellemházak?
Az Orbán-kormány államosítási lázának eredményeképp mára nem csak a megyei
önkormányzatok, hanem a hivatalaiknak fenntartott épületek is feleslegessé váltak.
Szellemházaknak viszont igen drágák.
Az Orbán-kormány egyik legnagyobb bűne, hogy országszerte leépítette az
önkormányzatokat. Különösen a megyei önkormányzatokat, amelyek mára gyakorlatilag
megszűntek létezni. Komárom-Esztergom megyében például az elmúlt két évben az
összes intézmény az államhoz került, érdemi feladat és hozzá kapcsolódó finanszírozás
pedig nem érkezett. A megyék megerősítése helyett a teljes megszüntetésük zajlik.
Mindezt jelzi, hogy feladat és hatáskör hiányában már csak két-háromhavonta ülésezik a
megyei közgyűlés.
Azt sem tudni, mi lesz a sorsa a megyei önkormányzat épületének. Ezért az MSZP
kezdeményezi, hogy a megye lakossága kapjon tájékoztatást a megyei hivatalok további
sorsáról. Az embereknek ugyanis joguk van tudni, hogy mi lesz az ő pénzükből
fenntartott intézményekkel. Maradnak-e a megyeházán, vagy pedig hárommilliárd
forintból a volt Omega Plaza épületébe költöznek?

S ha ez utóbbi változat mellett döntenek, mi lesz a megyeházával, amelyek fenntartása
továbbra is igen sok közpénzbe kerül?
Ujházy Emil,
Komárom-Esztergom Megyei önkormányzati képviselő,
nemzetiségi tanácsnok

Egy tankönyv mind felett?
A Fidesz megkezdte a hazai tankönyvpiac teljes befagyasztását. Múlt héten képviselői
indítványként beadott törvényjavaslatuk teljesen átalakítaná a tankönyvszabályzás
rendszerét.
Veszélybe sodorná az összes ma létező és akkreditált tankönyv jövőjét, a mai átlátható
működés helyett zárt, ismeretlen és átláthatatlan, kizárólag a miniszter kegyein múló
struktúrát hozna létre.
Egy még ki sem dolgozott pályázati rendszert vezetnének be, amelyben újra kellene
minősíteni minden tankönyvet. A pályázati feltételekről egy szót sem szól a javaslat,
azonban azt eldöntené, hogy kizárólag a miniszter hagyhat jóvá egy-egy új tankönyvet.
Amit pedig a miniszter kiválaszt, ahelyett nem választhatna mást egyetlen iskola sem.
Ezzel az iskolai és pedagógiai igényekhez, a tanulói felkészültséghez, a pedagógiai
módszertan sajátosságaihoz választható tankönyvek mai rendszere helyett az egyetlen,
vagy néhány tankönyv világa jönne létre.
Mindezt elsősorban az idő hiányával indokolják az előterjesztők, mint mondják, gyorsan
kell cselekedni a szabályzással, mert nemsokára már az új – ismeretlen pályázat alapján
elfogadott – tankönyvekre lesz szükség. Ezt az időhiányt azonban ők maguk állították elő
az értelmetlen és szükségtelen új törvényekkel, az oktatásban működő szakmai
közösségek jelentős hányada által is kritizált, elhibázott Nemzeti Alaptantervvel.
A szakmai indokolhatatlanságon túl felmerül a gyanú, hogy kinek áll érdekében a
tankönyvjóváhagyás bezárása?

Kinek áll érdekében, hogy ismeretlen pályázati rendszer alapján szórja ki mai
tankönyvek sokaságát a 16-18 milliárd forintot megmozgató tankönyvpiacról? Ki és
hogyan vállalja a felelősséget és az esetleges kártérítési kötelezettséget a mai
rendszerben jóváhagyott tankönyvek kivonását, azaz engedélyeik visszamenőleges
érvénytelenítését követően? Ha pedig csak egy tankönyv lesz tantárgyanként, akkor
vállalja-e a jóváhagyó miniszter a felelősséget azért, ha esetleg az az ”egy tankönyv”
egyik évről a másikra drágább lesz?
Végiggondolták-e az előterjesztők, hogy ha csak egyetlen tankönyvet engedélyez az
állam, akkor annak árát olyan magasan állapítja meg az adott kiadó, ahogy akarja, hiszen
más könyvet úgysem lehet majd használni?
A földbérleti pályázatok területén már ma is látszik, mit jelent a Fidesz gyakorlatában az
átláthatatlan pályáztatás. Titkolt, szubjektív elbírálási szempontok, hozzáférhetetlen,
fellebbezést, ellentmondást nem tűrő, egycsatornás rendszerek és láthatatlan, a Fideszállam által kijelölt védett piacon hatalmasat kaszáló vállalatok. Vajon most ez a terv a
tankönyvpiacon is? Jönnek a Fidesz tankönyv-oligarchái?
Kunhalmi Ágnes,
az MSZP elnökségi tagja

Az MSZP szolidáris a szenvedőkkel
Az MSZP szolidáris a kormány egészségügyi megszorító intézkedései miatt
szenvedőkkel, és követeli, hogy a stadionépítésre, valamint a Kossuth téri átalakításra
szánt költségvetési forrásokat azonnal csoportosítsák át a daganatos- és szívbetegellátás
folyamatosságának biztosítására!
Elfogadhatatlan, hogy az egészségügyben a rákbetegek után szívbetegek kárára
folytatódik az esztelen spórolás. Áprilistól a legtöbb vérnyomáscsökkentő gyógyszer
többe kerül a patikában, s a szakma tiltakozása ellenére az életmentő szívkatéteres
eljárásoknál is bevezetik a sorbaállást.

Hazánkban a rosszindulatú daganatok mellett a szívbajok, ezen belül is az infarktus
szedik a legtöbb áldozatot. Az Orbán-kormány intézkedései sorsukra hagyják ezeket a
betegeket, elvéve tőlük a gyógyulás esélyét is. A Fidesz rendezőelve az egészségügyben
is érvényesül: aki beteg, az annyit is ér.
A Magyar Szocialista Párt szolidáris a szenvedőkkel és követeli, hogy a stadionépítésre,
valamint a Kossuth téri átalakításra szánt költségvetési forrásokat azonnal
csoportosítsák át az egészségügy égető problémáinak megoldására!
Mesterházy Attila,
elnök-frakcióvezető

Mi érdemeltük ki a közlekedésbiztonsági PIN díját!
"Magyarország számára hatalmas elismerés, hogy idén mi érdemeltük ki az Európai
Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) PIN díját" - emelte ki dr. Gurmai Zita európai
parlamenti képviselő, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság póttagja 2012. június
20-án, a díjátadón mondott beszédében.
A közúti balesetek számát az Európai Unióban a 2010-es eredményekhez képest csupán
3 százalékkal sikerült csökkenteni 2011-ben, ami elég csekély eredménynek mondható.
Ehhez képest Magyarország az elmúlt tíz évben komoly eredményeket ért el a
közlekedésbiztonság terén, hiszen Európán belül hazánkban csökkent a legnagyobb
mértékben a közúti közlekedésben elhunytak száma.
Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) PIN díját Dr. Felkai László, a
Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára vették át a brüsszeli
rendezvényen.
Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) egy olyan non-profit, független
szervezet, melynek célja a közlekedési balesetek és a közlekedés során előforduló
halálesetek számának csökkentése Európában. Az ETSC egyébként tekintélyes
kapcsolatrendszerrel rendelkezik mind az Európai Bizottság, mind az Európai Parlament

irányában

kiemelkedő

lobby-tevékenysége

kapcsán.

A

PIN,

avagy

a

Közlekedésbiztonsági Teljesítmény Index 2006 óta létezik. Fő célja, hogy az európai
országok számára eszközt biztosítson a közlekedésbiztonság hatékonyabb kezeléséhez.
A PIN-projekt során a Tanács az éves jelentés eredményeit teszi közzé és PIN Díjjal
jutalmazza a legjobban teljesítő ország közlekedésbiztonsági politikáért felelős magas
rangú döntéshozóit.
"Magyarország számára különösen fontos a közlekedésbiztonság kérdése. Hazánk élen
jár az utak biztonságának növelésében, ezáltal követendő példaként szolgálhat a régió,
illetve az Európai Unió többi országa számára is." - zárta felszólalását dr. Gurmai Zita.

Fideszes belharc tétje a VOLT
Kedden Buday Zsolt a környezetvédelmi hatóság regionális vezetője úgy döntött, hogy
nem lesz VOLT! A dolog érdekessége, hogy mindössze három hete váltották le azt a
Németh Zoltánt a hivatal éléről, aki korábban Győr fideszes alpolgármestere volt (Borkai
Zsolt mellett). Németh nem csak 2011-re, de az azt követő két évre, azaz 2012-re is
megadta az engedélyt a fesztivál szervezőinek.
Külső szemlélőnek egyértelmű, hogy Illés Zoltán környezetvédelemért felelős
államtitkár keze van az ügyben. Az ő hatalmi harcának eshet áldozatul az idén jubiláló
20 éves fesztivál. Vajon milyen fideszes érdekcsoportok mozognak ott a háttérben, ahol
egyik ”jó elvtársat” egy másik váltja és azonnal visszavon minden korábbi jóváhagyást?
Elképzelhetetlen, hogy Magyarország második legnagyobb fesztiválja, amely közel
100.000 embert vonz, elmaradjon. Ezért felszólítjuk a fesztivál fővédnökét, Szájer
Józsefet és védnökét Molnár Ágnes államtitkár asszonyt, hogy kapcsolatrendszerüket
latba vetve intézkedjenek a Sopron védjegyévé vált VOLT megmentéséért.
Már az illetékes kormányhivatal fideszes vezetője is megijedt a botránytól és keresi a
megoldást, ezért remélhető, hogy idén is lesz fesztivál. De akkor miért kell a riogatás?
Miért van szükség a szervezőket a fesztivál kezdete előtt egy héttel ilyen helyzetbe hozni
(úgy, hogy a döntésről még csak a sajtóból értesültek!), miért kell a sok ezer fiatalnak
aggódnia kedvenc VOLTjukért?

Orbán Viktor már a dilettáns kétéves kormányzásában bebizonyította, hogy mindent
megenged magának. Átír és áthág minden korábbi írott és íratlan szabályt, hogy saját
hatalmát bebetonozza és saját érdekeit maximálisan kielégítse. Most ugyanezt látjuk és
nemcsak vidéki önkormányzati kiskirályoktól, de elvileg független hivatalok állítólagos
”szakembereitől” is.
Ide jutottunk két év fideszes kormányzás után, de a jó hír, hogy ebből a ciklusból már a
fele eltelt és kifele megyünk, ha úgy tetszik, vághatjuk a centit.
Kalmár István,
az MSZP soproni elnöke

