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MSZP: vonja vissza a felsőoktatási keretszámokat a kormány!

Debrecen, 2012. december 11., kedd (MTI) - Mesterházy Attila a felsőoktatási
keretszámok visszavonását követelte a szerdai kormányülés résztvevőitől, továbbá
kijelentette, hogy kormányra kerülve a mostani kabinet más döntéseit is "első
intézkedésükkel" vonják majd vissza.
Az MSZP elnöke keddi debreceni sajtótájékoztatóján kifejtette: a "röghöz kötés" eltörlése
mellett minden, a megkövetelt pontszámot elért hallgatónak ingyenessé tennék az első
tanévet, ezalatt időt hagyva nekik, hogy bizonyíthassanak.
A szocialisták véleménye szerint azoknak a tanulóknak sem szabadna teljes mértékű
költségtérítést fizetniük, akik a második évben kikerülnek az állami finanszírozásból.
A hallgatói befizetések mértékét egy arányszám alapján állapítanák meg, amelyet a
rektorokkal és a hallgatókkal egyeztetve a szociális helyzet, a tanulmányi eredmények és a
demográfiai trendek figyelembevételével alakítanának ki - fejtette ki Mesterházy Attila az
MTI kérdésére.
A politikus szerint a jelenlegi keretszámok "hadüzenetnek" tekinthetők a felsőoktatásba
készülő fiataloknak és családjaiknak. "Nem történik más, minthogy radikálisan nő a már
bevezetett tandíj és csak felgyorsul a fiatalok elvándorlása" - mondta, hozzáfűzve, hogy a
következő években a pedagógusok létszámában is 15 százalékos csökkenéssel kell számolni,
ha ebben a formában elfogadják a keretszámokat.
Az elmúlt két évben 45 százalékos, 186 milliárd forintos forráskivonás történt a
felsőoktatásból, ilyenre 1947 óta nem volt példa - hangoztatta a szocialista pártelnök.
Mesterházy Attila a versenyképes felsőoktatás megteremtésében modellértékűnek
nevezte Debrecent, ahol az egyetem és a magas hozzáadott értékkel dolgozó helyi ipar
együttműködése valósult meg. Szerinte a vidéki intézmények egymással és az ipari
megrendelőkkel történő szorosabb együttműködése teheti versenyképesebbé a
felsőoktatást.
Kathiné Juhász Ildikó, az MSZP megyei elnöke, illetve Bangóné Borbély Ildikó elnökségi tag
arra hívta fel a figyelmet, hogy a leszakadó és hátrányos helyzetben lévő Hajdú-Bihar
megyében és egész Kelet-Magyarországon a színvonalas oktatás lehet a szegénységbe
születő fiatalok egyetlen felemelkedési esélye. Megítélésük szerint a csökkenő állami
finanszírozás csak tovább rontja a térség mutatóit a fiatalok elvándorlása és
munkanélkülisége terén.

Fővárosi Közgyűlés - MSZP: minisztériumi főosztály szintjére süllyedt
Budapest

Budapest, 2012. december 12., szerda (MTI) - Az MSZP szerint a Fővárosi Önkormányzat
egy minisztériumi főosztály szintjére süllyedt, függése a központi költségvetéstől és a
kormányzati akarattól száz százalékos.
Tüttő Kata frakcióvezető-helyettes közölte: már nem az önkormányzat dönti el, hogy mik a
prioritások, azt kell leírnia, hogy milyen költséggel kell elvégezni az alapvető
közszolgáltatásokat, amelyekkel a város működőképes maradhat.
Horváth Csaba frakcióvezető szerint a koncepció kísérletet sem tesz arra, hogy tervezzen,
ami nyílt beismerése annak, hogy Budapest vezetése hogyan ellenpontozza a negatív
kormányzati intézkedéseket. A képviselő arra kérte Tarlós István főpolgármestert, hogy
döntse el, a budapestiek, vagy a kormány oldalán áll-e.
Elfogadta a jövő évi költségvetési koncepciót a Fővárosi Közgyűlés szerdán, e dokumentum
alapján készítik Budapest 2013-as büdzséjét.
Az előterjesztés vitájában Horváth Csaba, az MSZP frakcióvezetője "szösszenetnek"
nevezte a kilencoldalas dokumentumot, s úgy vélte: a koncepció beismerő nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a városvezetésnek fogalma sincs, mi fog történni Budapesttel 2013-ban.

OGY - Támogatta Salamon László alkotmánybíróvá választását az
alkotmányügyi bizottság

Budapest, 2012. december 12., szerda (MTI) - Támogatta a kereszténydemokrata
Salamon László alkotmánybíróvá választását a parlament alkotmányügyi bizottságának
kormánypárti többsége és egy független képviselő a testület szerdai ülésén.
Az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága hétfőn jelölte
Salamon Lászlót alkotmánybírónak.
Az MSZP korábban közölte, hogy az alkotmánybíró-jelölés szabályai és gyakorlata miatt
nem állítanak jelöltet és nem vesznek részt az alkotmánybíró-választásban.

Az MSZP az Orbán-kormány idei tizenkét "bűnét" sorolta fel

Budapest, 2012. december 12., szerda (MTI) - Az Orbán-kormány 2012-ben elkövetett
tizenkét "bűnét" sorolta fel szerdai sajtótájékoztatóján a szocialista Burány Sándor,
álszentnek és szélsőségesen konzervatívnak nevezve a kabinet politikáját.
Az ellenzéki országgyűlési képviselő - a december 12-én 12 óra 12 perckor tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: ez az időpont a számmisztika szerint is jó alkalom arra, hogy
számba vegyék az Orbán-kormány idei tizenkét legnagyobb hibáját, bűnét.
Ide sorolta, hogy a kormány szerinte minden korábbinál igazságtalanabb adórendszert
vezetett be, emellett elmaradt a szükséges bérkompenzáció, csökkentek a reálbérek, és
felpörgött az infláció, aminek jelentős részét a kormány gerjesztette az áfa-emeléssel.
Burány Sándor bűnként rótta fel a kormánynak azt is, hogy idén "se szeri se száma" nem
volt a különadóknak, ennek árát pedig a lakossággal fizettették meg, miközben leállt a
hitelezés és nem jöttek létre munkahelyteremtő beruházások. Emellett szerinte példátlan
ütemben és nagyságrendben épültek le patinás cégek, a versenyszférában csökkent a
foglalkoztatás és hetente láttak napvilágot az egyre brutálisabb megszorítások.
Az ellenzéki politikus ugyancsak a hibák közé sorolta, hogy miközben Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter "piros pöttyökről vizonált", külföldön "gyűltek a fekete pontok",
mert a kiszámíthatatlan lépéséket ostoba megnyilatkozások kísérték. Hetente írták át a
költségvetést, recesszióba vitték a kormányváltás idején még növekvő gazdaságot, és bár
végig hazudtak róla, de bevezették a tandíjat - folytatta a felsorolást. Burány Sándor szerint a
kabinet bűne az is, hogy 2012 a példátlan méretű kivándorlás éve volt, illetve, hogy
"számolatlanul osztogatták" a milliárdokat a "haveroknak".
A képviselő szerint ez nem unortodox, hanem "egy álszent, intézményesített korrupcióval
és hűbéri rendszerrel súlyosbított, szélsőségesen konzervatív, elitista politika", amely az
adórendszerrel, a családtámogatási rendszerrel és a tandíjjal kizárólag a felső tízezret
szolgálja, a közbeszerzésekkel pedig a hűbéreseket jutalmazza, mindenki mást viszont az út
szélén hagy.
Kijelentette: ez a politika vállalhatatlan, az MSZP azért dolgozik a kormányváltásért, hogy
felkarolhassa mindazokat, akiket az Orbán-kormány az út szélén hagyott.

MSZP: a 2014-es tanévben a diákok ingyenesen kezdhetnék meg
felsőoktatási tanulmányaikat

Budapest, 2012. december 12., szerda (MTI) - Az MSZP kormányra kerülése esetén eltörli
a hallgatói szerződések rendszerét és vállalja, hogy 2014 szeptemberében minden diák
ingyenesen kezdheti meg tanulmányait a felsőoktatásban - mondta Mesterházy Attila
pártelnök, az MSZP szerdai elnökségi ülése után tartott sajtótájékoztatóján.
A pártelnök közölte: az elnökség egyhangúan támogatta kedden, Debrecenben tett
kezdeményezését, így ha az MSZP 2014-ben kormányra kerül, akkor vállalják, hogy a
szeptembertől kezdődő első tanév tandíjmentes lesz minden diák számára, aki elérte a
bekerüléshez szükséges ponthatárt, az első év után pedig szociális és tanulmányi alapon
dőlne el, hogy a továbbiakban ki folytathatja térítésmentes vagy térítéses képzésben.
Hozzátette: emellett eltörölnék a hallgatók röghöz kötését, mert ez rossz eszköz a
hallgatók elvándorlásának megoldására.
Arra a kérdésre, hogy az ingyenes tanévkezdést miből finanszíroznák, Mesterházy Attila
kijelentette: "a szocialista párt azt mondja, hogy lesz Magyarországon a felsőoktatásban
tandíj, csak egy igazságosabb módszerrel", így az a tandíj nem önköltségi lesz, mértéke jóval
kevesebb kell, hogy legyen és nem 10 500 államilag finanszírozott helyet tartanának fenn.
Hozzátette: az MSZP szerint kell egyéni anyagi áldozatot vállalni a felsőoktatásban, de ez
két oldalról, a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet oldaláról korlátos lenne, éppen
annak érdekében, hogy "például Fejér megyéből, kisebb falvakból, más fiatalok is lehessenek
jogászok és miniszterelnökök a következő húsz évben".
Arról, hogy az MSZP az államilag támogatott helyekre milyen keretszámokat vezetne be, a
pártelnök azt mondta, hogy nem konkrét számot mondanának, hanem az adott évben
érettségizők számának arányában állapítanának meg egy keretet.
Mesterházy Attila arra a kérdésre, hogy első ingyenes tanév hogyan érintené azokat, akik
2014-ben részösztöndíjjal vagy önköltséggel tanulnak és már felvették a diákhitelt, azt
mondta: ezeket a kérdéseket a rektori konferenciával és hallgatói érdekképviseletekkel
közösen szeretnék rendezni, ugyanakkor jelezte, a Diákhitel 2-őt ebben a formában nem
tartanák meg, mert szerintük az nem segíti, hanem eladósítja a hallgatókat. Szerinte olyan
konstrukciót kell kitalálni, amely nem terheli végletesen a magyar költségvetést.
Hangsúlyozta: az elnökség egyetértett azzal is, hogy a kormány "cinikus és pofátlan"
magatartást folytat az ügyben, hiszen amikor a miniszterelnöknek volt szüksége arra, hogy
egyeztethessen a hallgatókkal, akkor nagy örömmel fogadta őket, most viszont, amikor a
hallgatóknak lenne szükségük a magyar miniszterelnökre, akkor visszautasítja őket.
Szerinte ez elfogadhatatlan, főként annak fényében, hogy a miniszterelnök ellenzékben
még egyértelműen kizárta a tandíj bevezetését, és arról is beszélt, hogy ő maga sem lett
volna jogász, ha tandíj lett volna abban az időszakban, amikor ő jelentkezett egyetemre.
"Ebből látszik, hogy a miniszterelnök hazudott és a felsőoktatásba készülő hallgatókat is
becsapta" - fogalmazott.
Közölte: az MSZP visszautasítja a kormányfő önfenntartó felsőoktatásról szóló
elképzelését, az egyetemi autonómia csorbítását és a kancelláriarendszer bevezetését is. A
szocialisták ezzel ellentétben olyan rendszert képzelnek el, ahol az egyetemi autonómia
gazdálkodásban, személyi feltételekben és az oktatásban ki tud teljesedni - hangsúlyozta.

MSZP: januárban indulhatnak az együttműködési tárgyalások a
demokratikus ellenzéki szervezetekkel

Budapest, 2012. december 12., szerda (MTI) - Az MSZP pozitív visszajelzéseket kapott
attól a nyolc ellenzéki szervezettől, amelynek két hete küldtek együttműködési felhívást,
így január első hetében közjogi-alkotmányjogi kérdések megvitatásával kezdődhetnek meg
az egyeztetések - jelentette be Mesterházy Attila pártelnök, az MSZP szerdai elnökségi
ülése után tartott sajtótájékoztatóján.
A pártelnök november végén jelentette be, hogy szakpolitikai egyeztetésekkel kezdődő, a
jövő év végére a közös jelölt- és listaállításig, azaz egy választási szövetség létrehozásáig
vezető tárgyalásokat kezdeményez az MSZP a demokratikus ellenzéki pártokkal és
szervezetekkel. A szocialisták az Együtt 2014 választói mozgalom alapítóit - a Haza és Haladás
Egyesületet, a Milla Egyesületet és a Magyar Szolidaritás Mozgalmat -, az LMP-t, a
Demokratikus Koalíciót, a 4K!-t, a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot (MSZDP) és a
Szövetségben, Együtt Magyarországért (SZEM) pártot keresték meg.
Mesterházy Attila szerdán azt közölte: minden általuk megszólított szervezettől pozitív
észrevétel, visszaigazolás érkezett, ezekből az a közös téma körvonalazódott, hogy közjogialkotmányjogi kérdésekben kell és van értelme az egyeztetésnek. Mint mondta, ezzel még a
4K! és az LMP is egyetértett.
Így a pártelnök szerint az MSZP arra készül, hogy január első hetében megkezdődhetnek az
egyeztetések arról, mit kell tenni ahhoz, hogy Magyarországon újra köztársaságról,
jogállamról, demokráciáról lehessen beszélni.
Közölte azt is, hogy Bajnai Gordonnak, a Haza és Haladás Egyesület elnökének szerdán
levelet juttat el, amelyben az MSZP elnöksége nevében deklarálják, hogy az Együtt 2014
erkölcsi alapvetéseiről szóló dokumentumával - amelyet a szervezet juttatott el az MSZP-nek
- teljes mértékben egyetértenek, így erről nem tartanak indokoltnak további egyeztetéseket.
Mint mondta, az MSZP elnöksége részletesen megtárgyalta az Együtt 2014 elvi
alapvetését, és egy 53 oldalas dokumentumot is készítettek, amelyben ezt összevetették az
MSZP elmúlt két évben követett politikájával.
Ennek alapján szerinte az Együtt 2014 erkölcsi alapvetéseiben megfogalmazottak "100
százalékban fedik" az MSZP 2010 óta folytatott erkölcsi-elvi-politikai tevékenységét.

Hallgatói tiltakozás - MSZP: minőség- és szegényellenes a kormány
felsőoktatási koncepciója

Budapest, 2012. december 13., csütörtök (MTI) - Minőség- és szegényellenesnek tartja a
kormány felsőoktatási koncepcióját Hiller István volt oktatási miniszter, aki csütörtökön a
szocialista párt nevében szolidaritásáról biztosította a tiltakozó hallgatókat,
középiskolásokat és egyetemi vezetőket.
Az MSZP-s politikus sajtótájékoztatóján azt mondta: a kormány felsőoktatási koncepciója
téves, önfenntartó felsőoktatás nincs.
Véleménye szerint a kormány elképzelése minőség- és szegényellenes, gátolja a társadalmi
mobilitást. "Ez a kormánypolitika azt üzeni, ha van pénzed, tanulhatsz, ha nincs, akkor Isten
veled" - mondta, megjegyezve, a fiatalok értik az üzenetet, és egyre többen hagyják el az
országot.
Hiller István hangsúlyozta: a hallgatók és a rektorok nem egyes részletkérdések - például a
Diákhitel 2. kamatának mértéke - miatt tiltakoznak, hanem a kormány felsőoktatási
politikájának egésze ellen, azért, mert becsapták őket.
Négy évvel a tandíjellenes népszavazás után világos, hogy a jelenlegi kormánynak fogalma
sincs, hogyan kell finanszírozni a felsőoktatást - jelentette ki.
Megismételte, hogy az MSZP minden bekerülőnek ingyenessé tenné az első évet a
felsőoktatásban, majd a hallgatók teljesítménye és szociális helyzete alapján döntenék el,
hogy kinek kell fizetnie a képzésért, és ki kap ösztöndíjat.
"Ha szegényebb családból való vagy, és bizonyítod a tehetségedet, akkor számíthatsz arra,
hogy ha a szocialisták kormányoznak, akkor a közösség elismeri, amit csinálsz. Ha vagyonos
családból való vagy, és nem tanulsz, akkor fizetsz, mint a katonatiszt" - összegzett.
Azt is megerősítette, hogy a szocialisták a hallgatói szerződések mellett a Diákhitel 2-őt is
megszüntetnék.
Újságírói kérdésre a volt oktatási miniszter elmondta, a diákok törvényes tiltakozását
támogatják. Arra a felvetésre, hogy Török Zsolt MSZP-szóvivő a Facebookon
kormányhivatalok, minisztériumok elfoglalására biztatta a tiltakozókat, Hiller István úgy
válaszolt: a szocialisták oktatáspolitikáját Mesterházy Attila pártelnök mellett ő és Kunhalmi
Ágnes elnökségi tag képviseli. "Kérem, hogy azt fogadják el, amit az MSZP
oktatáspolitikájának irányítójaként én mondok: szolidárisak vagyunk, kívánjuk, hogy
hallgatók, középiskolások, rektorok és oktatók kifejezzék véleményüket, és azt is, hogy
mindezt a törvények betartása mellett tegyék" - mondta.

Tabajdi: az RMDSZ a romániai magyar közösség egyetlen parlamenti ereje

Brüsszel, 2012. december 13., csütörtök (MTI) - Gesztusértékű lenne, ha Victor Ponta
román kormányfőjelölt tárgyalásokat kezdene a romániai magyar nemzeti közösség
legitim képviselőjével, az RMDSZ-el - hangsúlyozta csütörtöki strasbourgi közleményében
Tabajdi Csaba szocialista európai parlamenti (EP-) képviselő, az EP nemzeti kisebbségügyi
munkacsoportjának társelnöke.
Beszámolt arról, hogy a frakcióközi munkacsoport megtárgyalta a romániai magyar
nemzeti közösség helyzetét a múlt vasárnapi romániai országgyűlési választások
eredményére figyelemmel. Meghallgatták Winkler Gyulát, az RMDSZ EP-képviselőjét és
Tőkés Lászlót, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét.
"A Szociálliberális Unió kétharmados győzelmével ugyan csökkent az RMDSZ koalíciós
szerepvállalásának esélye, de alkotmányozási kérdésekben, a jogállam megerősítésében, és a
kisebbségi törvény évek óta húzódó elfogadásában együttműködés alakítható ki a
kormánypártok és az RMDSZ között" - vélekedett Tabajdi. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy
minden magyar politikai erő egyértelműen kiálljon az RMDSZ, mint a romániai magyar
nemzeti közösség egyetlen parlamenti ereje mellett.
Az MSZP EP-delegációjának vezetője szerint a magyar és az európai kisebbségvédelem
nagy vesztesége, hogy Frunda György korábbi szenátor nem lesz ott az Európa Tanács
Parlamenti Közgyűlésében.
Tabajdi felhívta a figyelmet arra, hogy mindössze néhány tízezer szavazaton múlott, hogy
az RMDSZ megugorja a parlamenti küszöböt és ezzel biztosítsa a romániai magyar nemzeti
közösség politikai képviseletét.
"A Magyarországról gerjesztett megosztó politika majdnem katasztrofális eredményre
vezetett. A magyarországi politikai erőknek kivétel nélkül tartózkodniuk kellene attól, hogy
beavatkoznak a külhoni közösségek belügyeibe, és tiszteletben kellene tartaniuk a magyar
választók által legitimált politikai partnert" - hangsúlyozta.
A munkacsoport társelnöke beszámolt arról, hogy az ülés második részében állásfoglalást
fogadtak el a közelmúltban beterjesztett spanyol nyelvtörvényről is.
"A spanyol néppárti kormány oktatási minisztere által kezdeményezett jogszabály az
oktatás minőségére hivatkozva igyekszik kiszorítani a regionális nyelveket a spanyol oktatási
rendszerből. Ezzel az elmúlt 34 évben alkalmazott, a baszk, a galíciai és a katalán nyelvek
esetében mintaértékűnek tartott nyelvi rezsimet szüntetné meg a spanyol kormány. Ez
ellentétes az Európai Unió Alapjogi Kartájában rögzített elvekkel, a nemzeti kisebbségek
hátrányos megkülönböztetésének tilalmával, az Európai Tanács Regionális vagy kisebbségi
nyelvek kartájával és a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménnyel.
Elfogadhatatlan és veszélyekkel teli lépés elvenni ilyen fontos szerzett jogot több milliós
nyelvi közösségektől" - állapította meg Tabajdi Csaba.
A képviselő szerint azzal, hogy a spanyol kormány igyekszik korlátozni a nemzeti
közösségek önrendelkezését, csak felerősíti a katalán és a baszk függetlenségi törekvéseket.

Költségvetés - MSZP: jövőre sem lesz növekedés

Budapest, 2012. december 13., csütörtök (MTI) - Az MSZP szerint jövőre sem lesz
gazdasági növekedés.
Józsa István frakcióvezető-helyettes csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta: az idei
másfél százalékos visszaesés után jövőre sem nő majd a gazdaság, a kedden elfogadott - 0,9
százalékos GDP-növekedéssel számoló - 2013-as költségvetés ugyanis súlyos növekedési
kockázatokat rejt.
Az MSZP-s politikus szerint a büdzsé alkalmatlan arra, hogy növekedési pályára állítsa a
gazdaságot, és mivel a stagnáló gazdaság öt százalék feletti inflációval párosul majd,
stagfláció alakul ki.
A növekedési kockázatok közé sorolta, hogy a vállalkozások sorra mondják le tervezett
beruházásaikat, így nem várható a munkahelyek számának növekedése sem, fejlesztések
híján viszont versenyhátrányba kerülnek, és kiszorulhatnak a piacról a hazai cégek.
A szocialista frakcióvezető-helyettes szerint kevesebb bevétel folyik majd be a
költségvetésbe a vártnál a helyi iparűzési adóból, és úgy véli, a kormány az
energiaszolgáltatók adójának emelésekor és a tranzakciós illeték bevezetésekor sem számolt
az emiatt bekövetkező forgalmomcsökkenéssel.
A megszorítások, a reálbércsökkenés miatt a belső fogyasztás is elmaradhat a kormány
várakozásától. Ezek miatt jövőre újabb költségvetési kiigazítások várhatók - tette hozzá.
Józsa István kitért arra is, hogy kicsi a megállapodás esélye a Nemzetközi Valutaalappal. Az
MTI ezzel kapcsolatos kérdésére azt mondta, a devizakötvény-kibocsátás nem pótolja az
IMF-megállapodást, legfeljebb átmeneti megoldást jelenthet, ugyanakkor a forint árfolyama
ebben az esetben rendkívül sérülékeny marad.
Szót arról is, hogy a kormány stratégiai megállapodásokat köt egyes cégekkel. A
"kiválasztottakkal kötött háttéralkuk" feltételei azonban nem ismertek - jelentette ki,
megjegyezve, a kormánytól azt várják, hozza nyilvánosságra, hogy a megállapodások
mennyibe kerülnek az országnak, és mekkora hasznot hoznak. Mint mondta, "nem normális
állapot", hogy a cégeknek a kormánnyal kötött egyezségekkel kell biztosítaniuk a
működésüket.

Az MSZP Országos Központ közleménye

Budapest, 2012. december 11., kedd (OS) - A kormánytöbbség leszavazta azt a szocialista
módosító indítványt, amely megakadályozta volna az újabb "lex Klubrádió"
becsempészését az igazságügyi salátatörvénybe.
Az igazságügyi eljárásokról szóló törvény tervezete váratlanul megváltozatja a 2010-es
médiatörvényt is. Váratlanul, de nem véletlenül. Miután a Médiatanács minden létező pert
elvesztett a Klubrádióval szemben, most egyszerűen kiiktatnák az igazságszolgáltatásnak azt
a kellemetlen szereplőjét (a Fővárosi Ítélőtáblát), amely eddig mindig a Klubrádiónak adott
igazat. Az új szabály szerint a médiamindenhatóság döntései elleni jogorvoslatban a renitens
ítélőtábla helyét a legfelsőbb bírói fórum, vagyis a nyilván megbízhatóbbnak tartott Kúria
veszi át, a felülvizsgálati kérelmeket ő bírálja majd el.
Bárándy Gergely módosító indítványa törölte volna ezt a Klubrádióra szabott paragrafust. A
javaslatot a kormánypártok elutasították.
Nocsak. Ha az igazságszolgáltatás rendszeresen és következetesen nem a Szalai Annamária
vezette Médiatanácsnak ad igazat, akkor inkább megváltoztatják az egész rendszert? Innen
már csak egy lépés, hogy szükség esetén alaptörvénybe is foglalják: a Klubrádiónak soha,
sehol nem lehet igaza. De talán inkább annak van itt az ideje, hogy a bírósági döntéseket
semmibe vevő, magát az igazságszolgáltatás fölé helyező Médiatanácstól vegyünk búcsút.
Valójában nem a pályázatok, hanem a tanácstagok hátoldalát szeretnénk látni. Távozóban.
Lendvai Ildikó,
országgyűlési képviselő

A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának közleménye

Budapest, 2012. december 11., kedd (OS) - Tabajdi: Az Orbán-kormány csekkadója a
lakosságot sújtja! Az európai megoldás a pénzügyi spekuláció megadóztatása
"A magyar kormány által idén bevezetett, 2013-tól pedig még tovább szigorított, tranzakciós
illetéknek nevezett sarc teljes mértékben ellenkezik az európai tranzakciós adó szellemével.
Az Orbán-kormány csekkadója nem a spekulatív ügyleteket, hanem elsősorban a lakossági és
a vállalati pénzmozgásokat bünteti. A magyar munkavállalók adóznak azért, mert fizetést
kapnak a számlájukra, a munkáltatók azért, mert megfizetik a közterheket, a lakosság pedig
azért, hogy befizethesse a rezsiköltségeket. Az átlagos fizetés mellett évi 10.000 forint

kiadást jelent a tranzakciós illeték minden magyar állampolgárnak. Az Orbán-kormány
csekkadója helyett Magyarországnak is az európai tranzakciós adót kellene alkalmaznia,
amely a lakosság, valamint a kis- és középvállalatok helyett igazságos módon a spekulatív
ügyleteket adóztatja" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti
delegációjának vezetője, az európai tranzakciós adó bevezetése kapcsán rendezett európai
parlamenti vitában.
A szocialista delegációvezető kiemelte, hogy elsősorban azért van szükség az európai
tranzakciós adóra, hogy megfékezzük a spekulatív pénzpiaci ügyleteket, és ezzel a
reálgazdaság irányába tereljük a befektetéseket. "Ezek a befektetések teremtenek új
munkahelyeket, és járulnak hozzá a gazdaság teljesítményének növeléséhez" - hangsúlyozta
a szocialista EP képviselő, aki hozzátette, hogy az Európai Szocialisták már 2008 elején
javaslatot tettek az európai tranzakciós adó bevezetésére. A javaslat a 2008 szeptemberében
elfogadott Rasmussen-jelentésbe is bekerült, amelyet az EP döntő többsége támogatott.
Tabajdi Csaba,
EP-delegációvezető

Az MSZP Országos Központ közleménye - Magas infláció, növekvő árak

Budapest, 2012. december 12., szerda (OS) Az Orbán-rezsim elmúlt egy évében a KSH legfrissebb adatai szerint az infláció 5,2 százalékot
ért el. Ez éppen egy százalékkal magasabb a kormány által vártnál, de úgy tűnik, az Orbánkormányt sem ez, és semmilyen más, az emberek számára fontos és egyben elszomorító
gazdasági adat nem érdekli.
Nem érdekli a magas infláció, a csökkenő reálbér, a csökkenő hitelezés, a csökkenő belső
fogyasztás. Nem érdekli, hogy az élelmiszer árak egy év alatt jóval az infláció fölött
emelkedtek: összesen 7,1 százalékkal.
A kormányt nem érdekli, hogy az egyre inkább elszegényedő többség karácsony előtt miből
fogja megvenni a 34 százalékkal drágább tojást, a 13,5 százalékkal drágább sertéshúst, 12,6
százalékkal drágább lisztet, a 11,3 százalékkal drágább sonkát.
Orbán Viktor 2009-ben azt mondta: akinek nem tetszik a magas infláció, azoknak a
kormányváltást javasolja. Az MSZP ebben egyetért Orbánnal, a következő kiegészítésekkel:
akinek nem tetszik a magas infláció, a csökkenő reálbér, vagy a drasztikusan emelkedő
élelmiszerár, annak a kormányváltást javasoljuk.
Tukacs István,
országgyűlési képviselő

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Pánikba esett a hatalom

Budapest, 2012. december 12., szerda (OS) A hatalmát féltő Orbán-rezsim egyre-másra követi el a hibákat. Az MTVA Kunigunda úti
tüntetésével kapcsolatban ez különösen tetten érhető. A rendőrséget is koncepciós eljárásra
használják, mikor mindenáron belekötnek a hamisításmentes közmédiáért egy éve
tüntetőkbe.
A saját médiavilágát közpénzekkel telepumpáló Orbán-kormány egy éve vegzálja Nagy
Navarro Balázst és társait. Kedd éjjel odáig fajult a helyzet, hogy mondvacsinált indokkal
előállították őket a pánikba esett hatalmaskodók parancsára. Az eljárás során órákig
tartották fogdában a három demonstrálót, majd közlekedési szabálysértés címén fejenként
15 ezer forintos bírságot kaptak.
Közben az MTVA-ban maradtak szintén vegzálásnak vannak kitéve: sztrájkbizottságot
alakítottak, mert súlyosan előnytelen szerződést akar rájuk kényszeríteni a Böröcz István
vezette intézmény.
Orbán fülkeforradalmi országában mára az agresszív félelem igazgat. Míg a közmédiából
csoportosan távolítják el a rendszer számára feleslegessé váló médiamunkásokat, közben a
vezetők milliós jutalmakat kapnak, akinek pedig nem tetszik a rendszer, azt viszik a fogdába.
Az MSZP szolidáris a sajtószabadságért küzdőkkel és mindazokkal, akik kiállnak az Orbánrezsim antidemokratikus intézkedéseivel szemben. Ezeket is ki kell vizsgálnia az Országgyűlés
Kulturális és
sajtóbizottságának. Ezért arra kérjük a Tagozat nevében az MSZP bizottsági tagjait,
kezdeményezzék az ügy napirendre tűzését.
Török Zsolt,
az MSZP Sajtótagozatának elnöke

A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának közleménye

Budapest, 2012. december 12., szerda (OS) - "Érzékelhető, hogy stagnálnak az EU-Orosz
kapcsolatok. Uniós részről nem találták meg annak a magatartásnak az ellenszerét,
miszerint Putyin elnökről lepereg a mértéktartó és megalapozott bírálat, akárcsak Orbán
Viktor, magyar miniszterelnökről." - jelentette ki Tabajdi Csaba, az MSZP EPdelegációjának vezetője ma az Európai Parlamentben az EU és Oroszország kapcsolatairól
szóló parlamenti jelentés vitájában.
A szocialista politikus hangsúlyozta: "Az Európai Uniónak változatlanul elvi alapon kell

bírálnia az oroszországi antidemokratikus fejleményeket. Határozottan, de keménykedés
nélkül kell bírálni az igazságszolgáltatás hibáit Magnyitszkij ügyben, valamint a nemkormányzati szervezetek elleni fellépést és jogállamiságot sértő intézkedéseket."
"Ezzel egyidejűleg az Európai Uniónak támogatnia kell a vízumliberalizációt, a schengeni
vízum megszerzésének könnyítését az orosz állampolgárok számára. Ez egyaránt szolgálja az
Unió és Oroszország közötti lakossági kapcsolatokat." - hangsúlyozta a magyar EPdelegációvezető. A képviselő szerint "Európa és Oroszország a jövőben is kölcsönösen
érdekelt az energetikai együttműködésben. Ki kellene iktatnunk azonban azokat a zavaró
tényezőket, a növekvő bizalmatlanságot, amelyek az elmúlt években lefékezték az uniós
országok és Oroszország közötti gazdasági, politikai kapcsolatokat."
Tabajdi Csaba,
EP-delegációvezető

A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja közleménye

Budapest, 2012. december 12., szerda (OS) - Tabajdi: Kettős akadály nehezíti a magyar
euró-csatlakozást. Az Orbán-kormány hitelvesztése miatt Magyarország kiszorulhat az EU
jövőjét eldöntő vitákból
"Kettős fal épül az euróövezet körül, amely az Európai Unió egységét veszélyezteti. Az egyik
falat az eurót használó országok építik, míg a másikat azok az övezeten kívüli tagállamok,
amelyek gazdaságpolitikájukkal egyre távolabb kerülnek az övezettől. A bankunió, az
egységes bankfelügyelet és az európai bankmentő-alap szabályait az euróövezet tagjaira
szabták, a többi ország legfeljebb azt döntheti el, hogy kíván-e csatlakozni ahhoz, vagy sem.
Az egységes bankfelügyeletben érdemi képviseletet kell biztosítani a közös valutát ma még
nem használó államok képviselői számára is. Fontos, hogy a nem eurózóna tagállamok
bajbajutott bankjai is kaphassanak szükség esetén tőke-injekciót az európai bankmentő
alapból. Ellenkező esetben az Európai Unió egységes piaca kettészakad, s az eurózónán kívüli
pénzintézetek versenyhátrányba kerülnek" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP európai
parlamenti delegációjának vezetője, a decemberi Európai Tanács ülését előkészítő EP
plenáris vitában.
A szocialista delegációvezető kiemelte, hogy az eurózóna körüli másik falat egyes, az
eurózónán kívüli országok építik, és ezzel megnehezítik, sőt ellehetetlenítik saját
csatlakozásukat az övezethez. Magyarország esetében az Orbán-kormány kiszámíthatatlan
gazdaságpolitikája, szegényellenes adópolitikája távolítja az országot az eurózónától" - zárta
felszólalását a magyar képviselő.
Tabajdi Csaba,
EP-delegációvezető

Az MSZP Országos Központjának közleménye - A kormány aljas merényletre
készül a rákbetegek ellen

Budapest, 2012. december 13., csütörtök (OS) A betegek jogainak csorbítása mellett az elmúlt két év nem volt elegendő ahhoz, hogy a
kormány legalább egy olyan intézkedést kezdeményezzen, amelynek kedvezményezettjei a
betegek lettek volna.
Eddig mindig a kórházi kasszát csapolták meg, hosszabbak lettek a várólisták. Egyre több
méltánytalanság éri a legvédtelenebbeket, a fogyatékkal élő, akut fogfájástól szenvedő
gyermeket féléves várakozásra ítélik. A korszerű inzulinra szoruló cukorbeteg, aki nem
működik együtt az orvosával, nem tart megfelelő diétát (mert például erre nem futja), s ezért
elbukja a vértesztet, elveszíti hozzáférését a legkorszerűbb gyógyszerre.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelent rendelet tervezete szerint azok az
áttétes rákos betegek, akiknek már csak néhány hónapjuk van hátra, első körben nem
juthatnának hozzá az életüket nagy eséllyel meghosszabbító modern gyógyszeres
kezelésekhez. Így például a vastagbélrákosok közül csak azok részesülhetnek majd a célzott
gyógyszeres kezelésben, akiknél van esély arra, hogy véglegesen meggyógyulnak, vagy
operálható állapotba kerülnek. Több ezer végstádiumos beteg nem kaphat esélyt arra, hogy
meghosszabbodjon az az időtartam, amíg családjuk körében maradhatnak, sőt megőrizhetik
munkaképes állapotukat is.
A Magyar Szocialista Párt követeli, hogy a kormány hagyjon fel a legkiszolgáltatottabb
betegcsoportok sanyargatásával, azonnal vonja vissza a rákbetegek ezrei számára szenvedést
kínáló javaslatát. Ha az MSZP kormányzati felelősséget kap, elviselhetővé teszi a nyugdíjasok,
a krónikus betegségben szenvedők és a gyermeket nevelő családok rendszeres
gyógyszerkiadását.
Kökény Mihály,
az MSZP szakpolitikusa

A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának közleménye

Budapest, 2012. december 13., csütörtök (OS) - Tabajdi: EP-jelentés hív fel az emberi és
kisebbségi jogok tiszteletére
Az Európai Parlament Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupját (frakcióközi csoportját) vezető
politikus szerint a kisebbségvédelem és a szélsőségek elleni fellépés terén is lenne még
teendője az Európai Uniónak. "Amikor több tagállamban is, ahogyan Görögországban, vagy
éppen Magyarországon, tobzódnak a neonáci elemek, akkor igenis, ahogyan a jelentés is
kiemeli, európai eszközökkel kell hangsúlyosabbá tennünk a kisebbségek jogvédelmét.

Igenis, határozottabban kell ellenőriznünk a tagállami roma stratégiák végrehajtását is! Az
állampolgársággal nem rendelkező lettországi oroszok is védelemre szorulnak. A jelentés az
ő státuszuk rendezésére is felszólítja az Uniót. Amikor egy tagállamban az EU-csatlakozás
után erősítik meg a Benes dekrétumokban foglalt a kollektív bűnösség elvét, ahogyan
Szlovákiában történt 2007-ben, igenis szükség van arra, hogy az EU tegyen a nemzeti
kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tisztelete, az Európa Tanács Nemzeti
kisebbségek jogainak védelméről szóló keretegyezményének és a Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartájának ratifikálása érdekében." - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP
EP delegációjának vezetője írásbeli hozzászólásában az alapvető jogok uniós helyzetével
kapcsolatban.
A szocialista politikus kiemelte: "az alapjogok és a jogállamiság védelme olyan terület,
amelyben az Európai Bizottság és a demokratikus európai jobboldal is előrelépést vár,
nagyrészt a magyarországi helyzet miatt. "Ahhoz, hogy az EU megőrizze hitelességét az
állampolgárok, valamint az unión kívüli országok vezetői szemében, a közösségnek
hatékonyan kell fellépnie a tagállamokban tapasztalható emberi jogi jogsértésekkel, a
demokratikus értékek csorbításával szemben. Ezt várják el tőlünk az európai polgárok, ezt
jelzik az egyes tagállamokban sajnos egyre erősebb antidemokratikus folyamatok, amelyeket
az Európai Bizottság vezetői is elismertek." - áll a felszólalásban.
Tabajdi Csaba,
EP-delegációvezető

Az MSZP Országos Központ közleménye

Budapest, 2012. december 13., csütörtök (OS) - "Mentsük meg a fagyhalálra ítélt
embereket!" - Nyílt levél Magyarország miniszterelnökének
Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!
Bár sok mindenben eltérőek a nézeteink, bizonyosak vagyunk abban, hogy Ön is úgy
vélekedik: nincs olyan gazdasági szempont, vagy pártpolitikai érdek, amely az emberi élet
védelménél fontosabb lenne. Ezen meggyőződés által vezetve fordulunk most Önhöz.
Az elmúlt két és fél évben csaknem ezer honfitársunk vesztette életét kihűlés miatt. A
halálesetek fele otthon, fűtetlen szobákban történt, és zömmel egyedül élő, idős, beteg,
mozgásképtelen emberek voltak az áldozatok. Mindez nagy valószínűséggel szoros
összefüggésben áll azzal a szomorú ténnyel, hogy ugyanezen két és fél esztendő alatt
megháromszorozódott azok száma, akik kiszorultak az áram-, a gáz- vagy a távhőellátásból.
Ebben a számban nincsenek benne azok, akik fával, szénnel, sokszor összeszedett
hulladékkal próbálnak fűteni.
Azért, hogy az előttünk álló tél során egyetlen magyar ember se haljon meg fűtetlen
lakásban, az MSZP 10 milliárd forintos pénzügyi alap létrehozását javasolta. Az életmentő
intézkedés anyagi forrása rendelkezésre áll: azt a 10 milliárd forintot lehetne erre fordítani,
amely jelenleg felhasználatlanul hever egy számlán. Ezt a pénzt – az áramdíjba építve

beszedett szénipari szerkezetátalakítási támogatást – ugyanis az Európai Bizottság
jóváhagyása hiányában eredeti céljára nem lehetett kifizetni. Most honfitársaink életét
menthetné meg.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Több mint egy hónap telt el azóta, hogy az Országgyűlés szociális és lakhatási bizottsága
megszavazta az MSZP javaslatát a fagyhalál elleni alap létrehozásáról szóló előterjesztés
parlamenti tárgysorozatba vételére. A szocialista frakció azóta minden héten kérte az
Országgyűlést, hogy vegye napirendre ezt a súlyos, emberéleteket fenyegető problémát
orvosló javaslatot. A parlamenti többséget alkotó kormánypárti frakciószövetség azonban
november 26-án, majd december 3-án és 10-én is elutasította az indítvány napirendre
vételét. Ez előtt értetlenül állunk, ugyanis most valóban emberéletekről van szó, nem
pártpolitikai kérdésről. Ezen túlmenően a bizottságban még a kormánypárti képviselők is
lelkesen támogatták a javaslatot.
Tájékoztatom, hogy javaslatunk beadása óta több mint 30 magyar ember máris meghalt
kihűlés miatt az országban. Jó részük fűtetlen lakásban. Minden elvesztegetett nap, a
javaslat minden politikai célú negligálása emberéleteket veszélyeztet. Ön, mint az ország
miniszterelnöke nem mehet el e mellett a tény mellet szó és tettek nélkül.
Tisztelt Orbán Viktor Úr!
Ön korábban azt ígérte, hogy kormánya senkit sem hagy az út szélén. Most itt az idő, hogy az
ígéretből tett váljék.
Honfitársaink élete múlik azon, hogy képesek vagyunk-e azonnali segítséget nyújtani
azoknak, akiknek otthonában már kikapcsolták a villamosenergia- vagy a földgázellátást!
Tudunk-e segíteni azokon, akiknek nem jut tüzelőre? Ezért most nem követeljük, nem
felszólítjuk, de emberiességére apellálva tisztelettel kérjük, hogy a kétharmados törvényhozó
hatalmat gyakorló parlamenti többség vezetőjeként haladéktalanul intézkedjen annak
érdekében, hogy pártjának frakciója vegye napirendre a javaslatot, és ez által megmenthetők
legyenek azok a magyar emberek, akikre segítség nélkül a biztos, kihűléses halál vár saját
otthonukban!
Újfent hangsúlyozzuk: ezúttal nem pártpolitikáról van szó. Ha életet kell menteni, nincs
kormánypárti, vagy ellenzéki szempont. Ezért az emberiesség, és az élet mindenekfelett álló
védelme nevében kérjük Önt, haladéktalanul szakítson időt arra, hogy akár Kövér Lászlót, az
Országgyűlés fideszes elnökét, akár Rogán Antalt, a Fidesz frakcióvezetőjét győzze meg arról:
legalább az Országgyűlés idei utolsó ülésnapján vegyék napirendre a fagyhalál elleni alap
létrehozásáról szóló törvényjavaslatunkat! Kérem, tartsa szem előtt: ezzel közvetlenül
emberéletekről döntenek.
Bízva emberiességében és felelősségtudatában, várjuk intézkedését, ami legkésőbb a hétfői
napirendi szavazáskor mindenképp kiderül.
A Magyar Szocialista Párt parlamenti képviselőcsoportja nevében:
Lukács Zoltán,
frakcióvezető-helyettes

A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának közleménye

Budapest, 2012. december 13., csütörtök (OS) - Tabajdi: az ukrán választási törvénynél is
rosszabb a Fidesz választási rendszere! Az EU mindenhol lépjen fel a tisztességes
választások érdekében!
"Nagyon jó lenne, ha Európai Bizottság nem csak az unió határain kívül lépne fel a
demokratikus, tisztességes választások érdekében, hanem az unió határain belül is." hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációjának vezetője tegnap Strasbourgban, az
Európai Parlament az ukrajnai politikai helyzetről szóló vitáján. A szocialista politikus szerint
az Ukrajnában lezajlott, nemzetközi megfigyelők által bírált választást azért érdemes
tanulmányozni, mert Magyarországon hasonló, sőt, ennél is súlyosabb demokráciaellenes
folyamatok zajlanak a választási rendszer átalakítása terén.
"Felhívnám a figyelmet, hogy a magyar kormányzó többség által nemrég elfogadott
választójogi szabályozás az ukrán törvénynél is jobban szűkíti a demokráciát." - jelentette ki a
vitában Tabajdi. A szocialista képviselő szerint a kötelező regisztráció bevezetésével, a
győztest kompenzáló választási rendszerrel, a választó kerületek átszabásával, a kilenc évre
pártdelegáltakkal is telezsúfolt Nemzeti Választási Bizottsággal a magyar kormány
lehetetlenné teszi a demokratikus, egyenlő esélyekkel zajló parlamenti választást.
Tabajdi Csaba,
EP-delegációvezető

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Fideszes zsebekbe vándorló
fejlesztési pénzek

Budapest, 2012. december 13., csütörtök (OS) A dél-dunántúli régió friss szálláshelypályázatán a közel 90 baranyai jelentkezőből hat kapott
támogatást. Közülük kettő erősen fideszes kötődésű, Tiffán Zsolt pedig konkrétan a Fidesz
Baranya megyei elnöke, a fejlesztésekkel foglalkozni hivatott Baranya Megyei Közgyűlés
elnöke. Amellett, hogy a nyertes pályázók fele fideszes, a Baranyából elnyert támogatási
összegek 60 százaléka is fideszes pályázókhoz vándorolt.
A Hausmann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "Szálloda kialakítása belvárosi műemléki
épületben Pécsett" című pályázata 223 millió forint támogatást nyert. Bár a cég Hausmann
néven fut, valójában a Fidesz egyik helyi háttérembereként ismert Schneider János
érdekeltsége. Schneider korábban a Fidesz-KDNP színeiben a pécsi közgyűlés képviselője is
volt, jelenleg a Pécs Holding Igazgatóságának, valamint az Ipark felügyelőbizottságának tagja.
A Mátrix-Workmanlike Kft. Pogányban nyert 270 millió forintot. Bár a társaság honlapja igen

szegényes, hiszen másfél éve frissült utoljára, annyi bizonyos, hogy ügyvezetőjén, Zsuffa
Ákoson keresztül szervesen kapcsolódik az orbáni fogászati turizmus programirodához.
A főnyeremény azonban a villányi Colchicum Kft-jé, amely 108 millió forinttal gazdagodott. A
társaságot alig fél éve hozták létre 500 ezer forint tőkével, a társaság tagja Tiffán Ede villányi
borász és fia, Tiffán Zsolt, aki szintén borász, "mellesleg" pedig a Fidesz baranyai elnöke és
parlamenti képviselője, a megyei önkormányzat elnöke.
Tiffán Zsolt, akire a megye fejlesztési pénzeit, az adófizetők pénzét bízták csak a saját zsebét
tömi tele. Pozíciójával visszaélve elszívja a forrásokat a hétköznapi pályázók, vállalkozások
elől, miközben egy néhány hónapos céggel közel 110 millió kaszál. Ez lenne Baranya megye
jövője? Ez lenne a nagy Fidesz-ígéret vége?
Ha csak egy kicsi is maradt még Tiffán Zsoltban abból az általa oly sokat hangoztatott
keresztényi erkölcsből, akkor most azonnal lemond tisztségéről. Ha csak egy kicsi is maradt
még a Fidesz országosan is eljátszott becsületéből, akkor pedig olyan emberekre bízza a
megyei fejlesztéseket, akik nem csak a saját zsebüket képesek tömni. Ez esetben a leváltásuk
után talán még belenézhetnek a választóik szemébe.
Tóth Bertalan,
az MSZP elnökségi tagja, pécsi frakcióvezető
Nagy Attila,
a Baranya Megyei Önkormányzat tagja

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Szolidárisabb Budapestet
akarunk!

Budapest, 2012. december 13., csütörtök (OS) Ma Magyarországon egyre több embertársunk számára jelentenek a mindennapok
nélkülözést, az anyagi ellehetetlenüléstől való aggódást, vagy a végleges lecsúszástól való
félelmet. Olyan országban élünk, ahol négymillió ember él a létminimum alatt, ebből másfél
millióan mélyszegénységben. Az orbáni Fidesz-Magyarország a szegények országává vált,
ahol a rászorulóktól elvesznek, s azt a gazdagoknak adják. Pedig a Fidesz azt ígérte, hogy
kormánya az emberek kormánya lesz.
Most azt kérdezzük, hol van az a szociális gondoskodás, amit ígértek? Mit tesznek a
kormánypárti önkormányzatok, hogyan nevezheti Tarlós István sikernek azt, ami Budapesten
is történik? Miközben a Fidesz főpolgármestere szociális eredményekről beszél, idén már
ismét harmincan vesztették életüket az országban fűtetlen otthonokban, vagy az utcán. Ezek
az emberek is a mi embertársaink.
Az MSZP a napokban több helyen oszt ételt a rászorulóknak. Az akció decemberben
Budapest hat pontján zajlik, melyet januárban is folytatunk: a Jókai utcai MSZP-székházban, a
IV., a IX., a XV., a XVII. és a XXI. kerületben. Tudjuk ez csak csepp a tengerben, sokkal inkább
figyelemfelhívás, de vannak, akiknek egy kis segítség is sokat jelenthet.

Ezért arra kérjük a budapestieket, hogy szánjanak egy kis figyelmet a velünk élő elesettekre,
szegénysorban élőkre, és ha tehetik, támogassák őket.
Lendvai Anna,
a Fővárosi Közgyűlés tagja
Őrsi Gergely,
MSZP Karitatív Tagozat

