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Orbán merengjen még egy kicsit valamelyik romkocsmában a
felsőoktatásról
A Societas - Baloldali Ifjúsági Mozgalom szerint Orbán Viktor nem a tandíj, hanem a
diákok ellensége, hiszen a hallgatók állami támogatása közel 50%-kal csökkent 2012ben a felsőoktatási intézményekben. A Societas - Baloldali Ifjúsági Mozgalom arra kéri
Orbán Viktort, hogy merengjen egy délutánt valamelyik romkocsma félhomályában,
hogy a szocializmus idején helyes volt-e az az elv, amit gyakorlatilag most restaurál a
Fidesz, miszerint állami pénzen képzi a kádereit?
Orbán Viktor tegnap a Fidesz társult ifjúsági szervezetével, a Fidelitas-szal konzultált
felsőoktatással kapcsolatban a diák-érdekképviseletek helyett. Érthető ez, hisz a
szervezet része a kormányt kiszolgáló lojális nomenklatúrának. Így nem tiltakoztak,
hanem tapsoltak a Hoffmann Rózsa elképzeléseit dicsőítő miniszterelnöknek. A Societas
- Baloldali Ifjúsági Mozgalom szerint Orbán Viktor nem a tandíj, hanem a diákok
ellensége, hiszen a hallgatók állami támogatása közel 50%-kal csökkent 2012-ben a
felsőoktatási intézményekben.
A Societas - Baloldali Ifjúsági Mozgalom szerint sem a papír számít, de egyszerűen
badarság az, amit a miniszterelnök mond: az egyetemek közötti verseny szűkítésével,
tehát a választható intézmények és szakok csökkentésével, nő a diplomák munkaerőpiaci értéke. Még egy ötödikes diák számára is világos, hogy a kormányzat téved, mert az
oktatás színvonala nem így növelhető, viszont azt érik el, hogy a tehetséges, ám de
szegényebb családból származó gyermekek nehezebben tudják megszerezni a diplomát.
Aggodalommal halljuk, hogy a kormányzat a felsőoktatás szétverése után, most a
szakképző rendszerhez szeretne hozzá nyúlni.
A miniszterelnök szavaiból süt a már megszokott kormányzati arrogancia: Orbán szerint
itt "melósokat" képeznek, szerintünk pedig szakembereket. A Societas - Baloldali Ifjúsági
Mozgalom arra kéri Orbán Viktort, hogy merengjen egy délutánt valamelyik romkocsma
félhomályában, hogy a szocializmus idején helyes volt-e az az elv, amit gyakorlatilag
most restaurál a Fidesz, miszerint állami pénzen képzi a kádereit?

Orbán jól mondta, dől a pénz: így szórják Miskolcon
Egy lista szerint ismét prémiumok kiosztására készül a Miskolc Holding Önkormányzati
Vagyonkezelő ZRt., annak ellenére, hogy dr. Kriza Ákos miskolci polgármester
februárban jutalom-és prémiumstopot rendelt el. Rendkívüli sajtótájékoztatón követelte
az MSZP, hogy a városvezetés menessze a holding igazgatóságát.
Mint ismeretes, az eladósodott vagyonkezelő cég öt vezetője összesen 8 millió forint év
végi jutalmat kapott februárban. Az akkori közfelháborodás miatt a polgármester
jutalom- és prémiumstopot rendelt el, az érintettekkel pedig visszaﬁzettette a pénzt.
A Blikk múlt hét pénteken viszont arról számolt be, hogy egy, a birtokukba került lista
szerint kilenc vezetőnek összesen mintegy 34 millió forintot ítélt meg május 11-i ülésén
a Miskolc Holding igazgatósága.
Értesülésük szerint Vécsi Györgynek, a tanács saját elnökének munkáját két esetben is
elismerte, ugyanis az év első felében még a hőszolgáltató ügyvezetőjeként
tevékenykedett, ezt követően került a Holdinghoz. Neki összesen 7,8 millió forintot
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vezérigazgatója több mint 8 millió forintot remélhet, de nem kevés összeg juthat Pálffy
Kingának, aki 2011. december 15-től lett a Holding vezetője. Mivel a múlt évért járó
prémiumokról van szó, ő erre a két hétre érdemelte ki a 390 ezres prémiumot.
Ennek kapcsán még aznap rendkívüli sajtótájékoztatón követelte az MSZP, hogy a
városvezetés menessze a Miskolc Holding igazgatóságát, hiszen dr. Kriza Ákos
polgármester tájékoztatása szerint Miskolcon jutalom- és prémiumstop van érvényben.
A mai napig hallgatnak az ügyben, a Miskolc Holding igazgatósága csupán egyetlen
közleményt adott ki. Pénteken egyebek mellett azt írták, hogy a város cégénél és a
vállalatcsoportnál,
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javadalmazási rendszer működik, és egy vállalat normál működéséhez tartozik, hogy
elvégzi a kiértékelést, arról az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság határozatot hoz, a
jogszabályoknak és a belső szabályozásnak megfelelően. "De prémium kifizetésre
egyelőre engedélyt nem adott az igazgatóság, így a Miskolc Holding Zrt.-nél és

tagvállalatainál jelenleg alkalmazásban álló vezetők számára vezetői prémium kifizetés
nem történt."
Az MSZP szerint nyilvánvaló, hogy hallgatásával maga a város vezetése ismeri el azt,
hogy nincs semmiféle jutalom- és prémiumstop a városi cégeknél, erre utal az is, hogy a
pénteken kirobbant botrány után nem voltak hajlandóak meneszteni a Miskolc Holding
vezetőségét.
- Öt teljes nap telt el azóta, hogy Magyarország legnagyobb példányszámú napilapja
közétette: az állítólagos polgármesteri tiltás ellenére 34 millió forintot osztott ki
prémiumként a Miskolc Holding igazgatótanácsa kilenc felsővezető között. Azóta a
Holding szánalmas magyarázkodásán túl érdemi lépés nem történt, a miskolci
városvezetés, amely a prémiumosztogató embereket kinevezte, mélyen hallgat, s még az
MSZP felszólítása ellenére sem meneszti a 34 millió forint sorsáról döntő embereket írta szerdai közleményében Földesi Norbert, a szocialisták miskolci önkormányzati
frakciójának vezetője. - Ez egyetlen dolgot jelent: Miskolcon nincs prémium- és
jutalomstop, a Holding igazgatóságának döntése dr. Kriza Ákos polgármester tudtával és
beleegyezésével történt. Dr. Kriza Ákos ebben az ügyben is hazudott a miskolciaknak.
A STOP próbálta elérni a miskolci polgármestert, de csak a Városháza szóvivőjével
sikerült kapcsolatba kerülni, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a Holding
közleménye a mérvadó. Szerintük nincs is ügy, mivel nincsenek kifizetett prémiumok.
Megkeresésünkre Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője
elmondta, nem prémiumokról, hanem jutalmakról van szó, melyekről a teljesítmények
kiértékelése után döntöttek. - A Miskolc Holding Zrt.-nél és tagvállalatainál a 2011.
évben jutalmat azok a dolgozók - nem vezetők - kaptak, akiknek belső szabályzat szerint
vagy teljesítményük után járt. Jutalomban részesülhettek például az MVK-nál (Miskolci
Városi Közlekedési Zrt.) balesetmentesen közlekedő sofőrök. Ők, akik minden nap a
város vérkeringését biztosítják, 7 évente balesetmentes munkájukért 49 ezer forint
jutalomban részesülnek. A Miskolc Holding értékeli a teljesítményt, a szorgalmas,
állhatatos munkát. Ezért kaptak a villanyszerelők, takarítók, diszpécserek, asztalosok és
központi fűtésszerelők teljesítményhez kötött jutalmat - szögezte le Pásztor Imre.
Szerző: -vp-
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Mindenki mehet, amerre lát?
Az orosházi 1 napos szemészeti osztályról tartott sajtótájékoztatót Fetser János a helyi
MSZP frakcióvezetője.
„Orosháza stratégiai lemaradása a megyén belül tovább fokozódik” – kezdte beszédét
Fetser János, aki példaként említette a turisztika területén, hogy visszaadták a megnyert
pályázati összeget, amit a fürdő megnyert a fejlesztésre, a környezetvédelemnél a
hulladékégetőről mondott le a városvezetés, illetve a városfejlesztésben, oktatásban és
egészségügyben is „hasonló példákat lehetne mondani”.
„Most ami aktuális, az az egészségügy területe. Hála istennek sem polgármesterként,
sem országgyűlési képviselőként nem kellett azt megélnem, hogy osztályokat zárnak be,
vagy jelentősebb leépítés legyen. A jelenlegi városvezetés komoly eredménynek tartja,
azt hogy a szarvasi körzetet visszacsatolták Orosházához. Hadd mondjam azt, hogy
annak idején Fideszes politikai döntés volt az - az ő irány irányításuk alatt -, hogy a
szarvasi térséget elcsatolták, gyakorlatilag, most azokat a hibákat nagyon helyesen
korrigálták, amiket annak idején elkövettek. De a legnagyobb problémának most azt
látjuk, hogy az a szemészet, amely 1967. májusában alakult meg az 5. emeleten, 24 aktív
ággyal, Dr. Vajda Péter főorvos úr vezetésével, gyakorlatilag az aktív ágyakat a
szemészeten különböző kiadások szerint megszűnnek és a szemészet 1 napos
szemészetté alakul át. Amit finanszírozási szempontból talán meglehetne érteni, de
egészségügyi szempontból és az itt levő betegek szempontjából azonban nem biztos,
hogy ez elfogadható.”
Az Orosházi kórház által kiadott Az egészségügy és a szemészet összefoglalójában az
utolsó mondatot idézte a pártvezető: „Az egészségügy közhely szerűen emlegetett
pénzhiánya nem lehet indok, hogy ne tegyünk meg minden lehetségest, betegeink a
lehető legkorszerűbb ellátása érdekében.” – majd hozzáfűzte: „Ez továbbra is fennáll,
hiszen ha rámegyünk az Egészségügyi Minisztérium honlapjára, azt látjuk, hogy a
műtétek nagy része Gyulához, illetve Szegedhez lesz csatolva. Ezt a jelenlegi
városvezetés nem mindig gondolta így. 2007. február 9-én az akkori testületi ülés

jegyzőkönyvébe, amikor is Varga Zoltán bejelentette, hogy megmarad minden osztály,
akkor Dancsó József, akkori alpolgármester azt mondta, hogy az ágyak mellé mindig
orvosok kellenek, és ápoló személyzetnek kell lenni, és meg kell teremteni a megfelelő
finanszírozást mellé. Úgy tűnik, hogy ha most megszűnnek az ágyak, akkor az orvosok és
az ápoló személyzet tevékenysége is megkérdőjeleződik. 2012. június 30-án volt egy
sajtótájékoztató, ahol elhangzott, hogy minden osztály megmarad az orosházi
kórházban. Azt mondta a polgármester és a kórház igazgatója, hogy az aktív ágyak
költségét megszüntetik. Akkor nem igazán érthető, hogy hogy marad meg az osztály.”
Az szocialista politikus továbbra sem látja az egészségügy hosszú távú finanszírozásának
a megoldását, azt nem tartja eredménynek, amit a jelenlegi város- és kórházvezetés
közös erőfeszítéseként kialakított, hogy „csinált egy irgalmatlan nagy adósságállományt,
és ezt átvette az állam. Fájlaljuk, hogy gyakorlatilag megszűnt a szemészeti osztály és ezt
a Fideszen belüli erőtlenségnek tudjuk be, hiszen Gyula és Szeged között azt gondolom,
szükséges egy olyan kórházi kapacitás, ami mint a példa is mutatja, hogy több 100
beteget látnak el. Természetesen lehet azt mondani, hogy továbbra is egyszerű
műtéteket végeznek az egy napos műtétek. Az orosházi állampolgárok nagyon komoly
veszteséget szenvednek el ebben a kórházi átalakításban, és mint tudjuk még nincs vége.
Szeretnénk felhívni a polgármester figyelmét, hogy ne engedje, hogy az orosházi kórház
újabb hátrányokat szenvedjen!”
Fetser János szerint, amit az egészségügyben átszervezésnek hív a kormány, az
valójában a pénzhiányra utal és a magyarok egyre rosszabb egészségügyi helyzetbe
kerülnek.
„A helyzet drámai, a városban és kistérségében drasztikusan fogy a lakosság, a környező
falvakból nehezebb is eljutni Gyulára vagy Szegedre. Mi csak megköszönni tudjuk Dr.
Vajda Péter főorvos áldozatos munkáját, melyet a szemészetért tett.”

A kormány rosszul kezeli a gazdasági válságot
Az MSZP szerint a kormány rosszul kezeli a gazdasági válságot. Kunhalmi Ágnes, a párt
országos elnökségének tagja csütörtökön Békéscsabán, sajtótájékoztatón kijelentette:
Magyarországon nincs gazdasági növekedés, az ország a régión belül is gyengén teljesít,
versenyképessége "befulladt", elhagyja a tőke, és nincs munkahelyteremtés.

Az MSZP konzultációsorozata keretében Kunhalmi Ágnes és Korózs Lajos elnökségi
tagok csütörtökön Békéscsabán és a megye több településén fórumot tartanak, amelyen
a kormány kétéves gazdaságpolitikájának értékelése mellett ismertetik az MSZP 2014-re
tervezett új, alternatív programjavaslatait.
Kunhalmi Ágnes a sajtótájékoztatón azt mondta: az ország problémáit nem az előző
kormányok és a válság idézte elő, hanem "Orbán Viktor és a kormány elhibázott
gazdaságpolitikája". A szomszédos országok eredményesebben kezelik a problémákat,
mint a magyar kormány, kifelé jönnek a válságból - jegyezte meg.
Kitért arra: a tranzakciós illeték tervezett bevezetése rosszabb pozícióba sorolja az
országot az IMF/EU-tárgyalásokon, mint az indokolt lenne. Az MSZP szerint
"színjátékról van szó", hiszen a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jogi értelemben sem
adóalany; a kormány lépése nem szól másról, mint az ország utolsó tartalékainak
megszerzéséről.
Kunhalmi Ágnes közölte: az MNB folyamatos támadása rossz üzenet a gazdaság számára,
a jogbiztonság hiánya elűzi a tőkét, kiszolgáltatottabb lesz az ország, mint amennyit
elbír.
Az oktatáspolitika elmúlt két évéről szólva azt mondta, a kormány a szakterületet érintő
valamennyi törvényt megváltoztatta, sokan rekednek kívül az oktatási rendszeren, az
innen kivont sok tízmilliárd forintból finanszírozzák "az elhibázott jövedelemadórendszert és a rossz gazdaságpolitikából fakadó többletkiadásokat".
Korózs Lajos kijelentette: hárommillió fiatal magánnyugdíj-megtakarításából semmi
sem maradt, az állami rendszerben pedig egyelőre nincs egyéni számla, azt "képtelen a
kormány megcsinálni".
A szocialista párt ajánlata Magyarországnak egy rugalmas és finanszírozható
nyugdíjrendszer bevezetése, amely tartalmazza a szolgálati és a korengedményes
nyugdíjat is - közölte a politikus.

Hódmezővásárhely: a HVB megállapította a jogszabálysértést
A Hódmezővásárhelyi Helyi Választási Bizottság az MSZP polgármesterjelöltje, Kis
Andrea kezdeményezésére megállapította, hogy a városban terjesztett, szocialistákat
bíráló szórólap jogszabálysértő.
A szórólapot egy ismeretlen, nem létező, sehol be nem jegyzett csoport nevében írták alá
valakik, név nélkül pusztán a szervezet nevében. Az nyilván csak a véletlen műve lehet,
hogy egy, a Fidesz és a KDNP városi szervezetei által közösen jegyzett 2012. július 20-ai,
azaz a kérdéses szórólap megjelenése előtt egy nappal kiadott közlemény szinte szóról
szóra azonos a "civilek" szórólapjának szövegével. Biztosan az is csak fura egybeesés,
hogy ugyanilyen nevű civil szervez utoljára 2010-ben adott ki szórólapot az ország több
városában, meglepő módon akkor is "a szocialistákat" támadva.
Hódmezővásárhely hamarosan új polgármestert választ. Lázár János 10 éves
polgármestersége után Vásárhely az ország egyik legeladósodottabb városa, a
vásárhelyieket egy 2010-es kutatás alapján fejenként közel 450.000 ft-os adósság
terheli. Nem csodálkozunk azon, hogy Lázár és félelemgépezete mindent elkövet, hogy
továbbra is fideszes polgármester maradjon, aki egy darabig még fedezni tudja. Azon
sem csodálkozunk, hogy a korábbi fideszes kampányok környékén megjelent lejárató
eszközök, ismeretlen szervezetek, senki által nem jegyzett mocskolódó szórólapok
jelennek meg. A Fidesz nemcsak kormányozni, vezetni, de kampányolni is képtelen
tisztességesen.
Hódmezővásárhelyen változásra van szükség. Új, friss levegőre, egy új irányra, amely
jövőt tud mutatni a városnak Lázár 10 éves uralma, a város eladósítása után. Az
"ismeretlen civilek" hasonló kezdeményezéseire újra és újra rá fogunk világítani. Bízunk
abban, hogy a Helyi Választási Bizottság a jövőben a tagadhatatlan tartalmi
problémáknak is helyt ad majd, és legalább ilyen erős, világos jelzést küld mindenkinek,
aki esetleg hasonló alá nem írt, ismeretlen hátterű, hazugságoktól hemzsegű szórólapok
készítésén gondolkodna.

A Fidesz kettős beszédet folytat az antiszemitizmus kérdésében
Az MSZP szerint a Fidesz kettős beszédet folytat az antiszemitizmus kérdéskörében,
időnként ugyanis a szélsőjobboldal felé is gesztusokat tesz.
Erről Steiner Pál szocialista országgyűlési képviselő beszélt csütörtökön, Budapesten
tartott sajtótájékoztatóján. Úgy fogalmazott: felvetődik a kérdés, hogy Orbán Viktornak
és a Fidesz-KDNP-nek vannak-e erkölcsi, politikai értékei, vagy csak "alantas, politikai
hatalom iránti vágyódása".
A politikus az antiszemitizmussal összefüggő kormányzati kettős beszédre példaként
említette annak az általa is jegyzett törvényjavaslatnak a sorsát, amely parlamenti etikai
bizottságot hozott volna létre az antiszemita országgyűlési felszólalások ellen. Mint
mondta, előterjesztésüket a benyújtáskor Orbán Viktor személyesen is támogatta a
Házban, ám végül egy fideszes módosító javaslat hatására úgy fogadták el az indítványt,
hogy mégsem állhatott fel az a testület, amely Steiner Pál szerint az olyan eseteket
szankcionálhatta volna, mint amilyen a tiszaeszlári vérvádat felelevenítő jobbikos
Baráth Zsolté is volt.
Kitért arra is, hogy miközben Áder János államfőt "megdicséri Ilan Mor budapesti izraeli
nagykövet", addig Kövér László fideszes házelnök arról ír, hogy Nyirő József nem volt
antiszemita.
A politikus szólt arról is, hogy "a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű szélsőjobboldali
szervezet Bőny településen tervez kiképzőtábort tartani" úgy, hogy szerinte ehhez "egy
szavuk nincs" a magyar hatóságoknak.
Steiner Pál hangsúlyozta, hogy Magyarországon nem lenne szabad olyan "bornírt vitát"
folytatni, amely arról szól, hogy egy alkotmányosan bejegyzett párt EP-képviselőjenek
vannak-e zsidó felmenői. A szocialista politikus szerint ha ez a kérdés felmerül valahol,
akkor ott már nem lehet alkotmányos pártról beszélni.
Az MSZP képviselője emellett megemlítette a Csatáry-ügyet is, amelyben az ügyészség
szerinte "rendkívül hanyag magatartást tanúsított akkor, amikor direkt nem vette észre,
hogy hány éve lakik Magyarországon a nemzetközileg keresett háborús bűnös Csatáry

László". Hozzátette: a Fidesznek döntenie kell arról, hogy Európa része akar-e maradni,
és ennek érdekében fellép-e ezen jelenségek ellen.

Minisztériumi kettős beszéd földügyekben
Az alapvető élelmiszerek áfájának mielőbbi csökkentését sürgeti az MSZP azután, hogy a
román kormány bejelentette, a jelenlegi 24 százalékos helyett 9 százalékos forgalmi adót
tervez bevezetni január 1-jével a mezőgazdaságból származó élelmiszerekre.
Gőgös Zoltán, a szocialisták agrárpolitikusa szerdán sajtótájékoztatón elmondta: ha az
Orbán-kormány nem dönt mihamarabb a forgalmi adó csökkentéséről, Magyarország
lesz a térség egyetlen olyan országa, amely kiemelkedően magas áfakulccsal sújtja az
élelmiszereket, ez pedig termelők csődjét és a feketegazdaság további terjeszkedését
okozhatja.
Az szocialista képviselő elsősorban azon alapvető élelmiszerek esetében sürgette az áfa
csökkentését, amelyeknél a mostani áfakulcs súlyos versenyhátrányt okoz. Véleménye
szerint mérsékelni kellene a húsfélék, a kenyér, a tej, valamint az itthon termő zöldségek
és gyümölcsök forgalmi adóját.
Gőgös Zoltán elmondta: mindez százmilliárd forintnál kisebb összegből megoldható
lenne, vagyis nem veszélyeztetné a hiánycélt. Kitért arra is, hogy az MSZP korábban
ötszázalékos áfakulcsot javasolt az alapvető élelmiszerekre, de elfogadhatónak tartanák
azt is, ha a környező országokban megszokott, tíz százalék körüli szintet határoznának
meg.
Hangsúlyozta, hogy az áfacsökkentés hozzájárulna a fogyasztás növekedéséhez, és
jelentősen szűkítené a feketegazdaságot, mivel 5-10 százalékos forgalmi adónál már
nem éri meg az áfacsalás.
A politikus a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a szocialisták elfogadhatatlannak
tartják az új földtörvény tervezetét, és ha kormányra jutnak, azonnal változtatnak az
ősszel a parlament elé kerülő jogszabályon, mert az véleményük szerint nem véd a
spekulánsok ellen, egy szűk réteg érdekeit szolgálja, és sokaknak vagyonvesztést okoz.

Az MSZP közérdekű adatigényléssel fordul az MTVA-hoz
A Magyar Szocialista Párt Sajtótagozata ma a 2011. évi CXII. törvény 28. paragrafus (1)
bekezdése alapján közérdekű adat igénylésével a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatójához fordult.
Az MTVA tájékoztatását a közmédia arculatváltásának teljes költségéről, és az
arculatváltást

érintő

szerződések

tartalmáról,

valamint

az

MTVA

honlapja

arculatváltásának teljes költségéről és az arculatváltást érintő szerződések konkrét
tartalmáról kérjük.
Az információkat a 2011. évi CXII. törvény 30. paragrafus (2) bekezdése alapján
elektronikus formában kérjük.
Végh Edvárd,
az MSZP Sajtótagozatának elnöke

Mi köze a Népszavának a Közgéphez?!
Az MSZP értetlenül fogadta, hogy a szociáldemokrata értékeket eddig következetesen
közvetítő Népszavában megjelent a Fidesz-közeli Közgép hirdetése. Pláne azután, hogy a
lap számos alkalommal – és teljes joggal – kritizálta a Fidesz és a gazdasági
holdudvarához tartozó oligarchák nemzetellenes tevékenységét.
A Népszava azon döntése, amely szerint a Közgéppel való bárminemű kapcsolat
fenntartása egy baloldali szellemiségű sajtóorgánum számára ma Magyarországon
megengedhető, felháborító és megmagyarázhatatlan. Egy magát szociáldemokratának
valló lap semmiképp sem vállalhat közösséget fideszes oligarchák cégeivel.
Az MSZP elhatárolódik attól, hogy a Népszava teret engedett a Közgép hirdetésének.
Felszólítjuk a lap vezetőségét, hogy azonnal szüntessen be minden gazdasági és egyéb
együttműködést az említett érdekcsoportokkal!

Ellenkező esetben törölje fejlécéről a szociáldemokrata jelzőt, mert érdemtelen annak
használatára.
Lukács Zoltán,
frakcióvezető-helyettes

Jó versenyzést, szép sikereket az olimpiai versenyzőknek!
A XXX. Nyári Olimpiai Játékok előestéjén minden versenyzőnknek szívből kívánok szép
játékot, nemes versengést és kiváló eredményeket!
Mindannyiunk, az egész ország számára fontos, hogy sportolóink a legjobb teljesítményt
tudják nyújtani – nem függetlenül természetesen a magyar sport körülményeitől,
lehetőségeitől és persze az egyéni helyzetektől.
Bármilyen eredmény is születik, büszkék leszünk mindazokra, akik vállalják a
megmérettetést és minden erejükkel azon lesznek, hogy jó hírnevünket megőrizzék és
továbbvigyék, hogy méltó helyet szerezzenek hazánknak a világ legrangosabb
nemzetközi versenyén. Mert a mostani nagy nehézségek, a számtalan nemzetközi kritika
után bizony ez is nagyon ráférne Magyarországra.
Kívánom, hogy minden olimpikonunk a legtöbbet tudja kihozni magából, és méltósággal
küzdjön a versenyek során. Ha ez sikerül, az elért eredményektől függetlenül is méltó
példaképei lehetnek valamennyi magyarnak – gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
Szurkolunk, szorítunk, Veletek leszünk minden percben!
Hajrá, magyarok!
Mesterházy Attila,
elnök
MSZP, Sportegyesületek Országos Szövetsége

Munkahelyteremtés helyett kirakatkonzultáció
Sajnos Orbán Viktor a valódi munkahelyteremtés és a tisztességes bérek feltételeinek
előteremtése helyett továbbra is, a hozzá hű zsebpártokkal, udvari civilekkel és házi
szakszervezetekkel

folytatott

kirakatkonzultációkkal

igyekszik

fenntartani

a

kormányzóképesség látszatát.
Nem véletlen, hogy Orbán Viktor sem a magyar munkavállalókat reprezentáló
szakszervezeti konföderációkkal, sem a hazai kis- és közepes vállalkozások képviselőivel
nem állt le beszélgetni: az elmúlt kétéves gazdaságpolitikai ámokfutása után aligha állt
volna meg előttük. Ugyanakkor az a mai találkozó után is egyértelmű: a hazai gazdasági
élet meghatározó szereplői pártállástól függetlenül hasonló és alapvető problémákat
látnak a kormány gazdaságpolitikájában.
A nagy mellénnyel bejelentett munkahelyvédelmi akciótervről meg csak annyit, hogy a
jelenlegi adórendszer mellett pénz nincs, szükség pedig nem lenne rá, ha a kormány
növekedésbarát, beruházásösztönző politikára cserélné azt a rombolást, amit az elmúlt
két évben gazdaságirányítás címén művelt.
A kormány gazdaságpolitikája tarthatatlan és fenntarthatatlan, ezért azonnali és
radikális átalakításra szorul. A demokratikus pártok, a munkaadók és a munkavállalók
képviselőivel egyetértésben egy igazságosabb, beruházás- és foglalkoztatásbarát
adórendszerre,

növekedésösztönző gazdaságpolitikára,

valamint

biztonságot és

esélyegyenlőséget nyújtó egészségügyi és oktatáspolitikára van szükség. Olyanra,
amilyet a szocialista párt ajánl Magyarországnak.
Gúr Nándor,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke,
az MSZP alelnöke

