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demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati törekvés, hogy a művészeti
elismerés fokmérője a teljesítmény helyett a politikai nézetazonosság;
a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény a magyar kultúra történetének
sötét lapjaira való;
a Műcsarnok az államé!
120 milliárdos kivonás az iskolák államosítása, a közoktatásban tűzoltás zajlik;
részmegállapodás a pedagógus-sztrájkbizottság és a minisztérium között egy új
sztrájkbizottság felállítását eredményezte;

Bangóné Borbély Ildikó, Kormos Kata:








a rezsicsökkentés pont a legszegényebbeket nem érinti;
egyre dermesztőbb a szegénység;
egymillió embernél kikapcsolták a gázt és az áramot, tartozás miatt;
ma a családok harmadának a fizetése a rezsire és az alapvető élelmiszerekre
megy el;
ezeknek a családoknak a rezsicsökkentés semmi, főleg az elmúlt években
bevezetett adók hatása miatt;
4 millió ember él létminimum alatt! Másfél millió szegénységi küszöb alatt!
az MSZP közüzemi minimumszolgáltatás bevezetését javasolja.

Magyar Szocialista Párt
1066 Budapest, Jókai u. 6.
telefon: 06/1 459-7200
fax:
06/1 210-0081
web:
mszp.hu

NAPI HÍREK
Kósa-Kovács vita az MSZP nemzetpolitikájáról

Budapest, 2013. január 21., hétfő (MTI) - Kovács László, az MSZP volt elnöke
helyesnek tartja, hogy pártjának elnöksége kolozsvári ülésén korábbi álláspontját
újragondolva hangsúlyosabb szerepet szán a nemzetpolitikai kérdéseknek. Kósa
Lajos, a Fidesz alelnöke ezzel szemben úgy gondolja: a szocialisták primitív
szavazatvadászatba kezdtek.
A két párt meghatározó politikusa erről hétfőn, az M1 Az Este című műsorában
vitatkozott.
Kósa Lajos szerint az MSZP a hétvégén azért tartott elnökségi ülést Erdélyben, hogy
szavazatokat nyerjen a magyar kettős állampolgároknak a választásokig várhatóan
mintegy félmilliósra bővülő körében. A szocialisták mindent megtesznek a hatalom
megszerzése érdekében, "most a bocsánatkérésnek jött el az ideje" - fogalmazott Kósa
Lajos arra utalva, hogy Mesterházy Attila pártelnök vasárnap elnézést kért a határon túli
magyaroktól, amiért az állampolgárság kiterjesztéséről szóló 2004. december 5-i
népszavazáson "egy rosszul feltett kérdésre rossz választ" adtak. A Fidesz alelnöke
megjegyezte, az MSZP-től teljes mértékben távol áll a nemzetpolitika területe, amit a
párt elnökének megfogalmazása is bizonyít, hiszen szerinte azzal újra megbántotta a
határon túli magyarokat.
Kovács László reagálásában úgy fogalmazott, hogy Erdély nem Fidesz-domínium,
ahova más párt ne tehetné be a lábát. Kiemelte: nem igaz, hogy az MSZP soha nem
törődött volna a határon túli magyarsággal. A korábbi szocialista kormányok érdemeként
említette például a kisebbségi jogokat elismerő, Szlovákiával és Romániával kötött
alapszerződéseket, valamint a státustörvény uniós szabályoknak való megfeleltetését,
illetve romániai és szlovákiai alkalmazását.
A volt külügyminiszter hangsúlyozta, a Fidesz ezzel szemben szinte az összes környező
országban megosztotta a határon túli magyarokat, ami érdekképviseletük gyengüléséhez
vezetett például Szlovákiában és Romániában is.
Kósa Lajos ezt súlyos tévedésnek nevezte. Példaként hozta a Romániai Magyar
Demokrata Szövetséget (RMDSZ), amelyet szerinte a kezdetektől csak a kényszer tartott
össze, míg máshol a helyi magyarság vezetői tettek olyan lépéseket, amelyek
megosztották szavazóikat. Utóbbira a szlovákiai Most-Híd párt megalapítását említette,
az szerinte "vegyes felvágott", és inkább a szlovák érdekeket képviseli.
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MSZP: a politika fenyegeti a művészet szabadságát

Budapest, 2013. január 22., kedd (MTI) - Az MSZP szerint a művészeti élet
szabadságát fenyegeti és korlátozza a kormány kulturális politikája, mindenekelőtt a
Magyar Művészeti Akadémia (MMA) növekvő befolyása.
Hiller István korábbi oktatási és kulturális miniszter kedden, a magyar kultúra napján
tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: demokráciában elfogadhatatlan az a
kormányzati törekvés, hogy a művészeti elismerés fokmérője a teljesítmény helyett a
politikai nézetazonosság, az ízlésbeli egyezés legyen. Ezért - tette hozzá - az MMA-ról
szóló törvény a magyar kultúra történetének "sötét lapjaira való".
Véleménye szerint a nyolcvanas évek közepén már szabadabb volt a művészeti élet
annál, mint ami a kormány jelenlegi terveiből kiolvasható.
Az MSZP-s politikus fölöslegesnek és undorítónak nevezte, hogy az MMA vezetője
egyszerre harcol a művészet szabadságát célzó felfogás ellen és nagyobb befolyásért a
kormányzaton belül. "Ebből egy jó kiállítás, egy jó kulturális rendezvény nem lesz" jegyezte meg, hozzátéve: az utóbbi időben neves művészek léptek ki a szervezetből.
Hiller István tiltakozott ellen, hogy egy törvényjavaslat alapján az MMA kapja meg a
Műcsarnok tulajdonjogát, és kifogásolta, hogy a kormány kultúrstratégiai szerepkört szán
a művészeti akadémiának, e szándékát pedig már törvénybe is foglalta. Szerinte ezt a
kifejezést 1989 óta egyetlen magyar kormány sem használta, és a mai Nyugat-Európában
is ismeretlen.
Szólt arról is, hogy tisztelettel adóznak a közművelődésben dolgozók előtt, akik az
elmúlt két évben folyamatos átszervezések és növekvő pénzhiány közepette végezték
munkájukat.

Hiller: 120 milliárdos pénzkivonással jár az iskolaállamosítás

Budapest, 2013. január 22., kedd (MTI) - Az MSZP-s Hiller István szerint csak
részmegállapodás született kedden Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter és a
pedagógus-sztrájkbizottság között, az iskolák államosítása pedig 120 milliárd forintot
meghaladó pénzkivonással jár.
A szocialista politikus, volt oktatási miniszter keddi sajtótájékoztatóján újságírói
kérdésre azt mondta: a felsőoktatáshoz hasonlóan a közoktatásban is "tűzoltómunka"
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folyik, a kormány egy évre szóló részmegállapodásokkal próbálja csökkenteni a saját
maga által okozott feszültséget.
Szerinte a közoktatási intézmények államosítása jelentős, 120 milliárd forintot
meghaladó pénzkivonással jár, ami a következő tanévben mutatkozik meg teljes
egészében.
Az iskolák átvétele meggondolatlanul, előkészítés nélkül zajlott le, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ első megnyilatkozásai pedig csak erősítették a félelmeket jelentette ki.
A Balog Zoltán szakminiszter és a pedagógus-sztrájkbizottság közötti megállapodást amely a jövőbeni együttműködés kereteit rögzíti, így például azt, hogy a
szakszervezetek milyen szerepet játszhatnak az iskolarendszer állami fenntartásba
vételének folyamatában, ellenőrzésében, szabályozásában - az érdekvédők közül Galló
Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Somogyi László, az Oktatási Vezetők
Szakszervezetének elnöke és Tóth József, a Magyar Közoktatási és Szakképző
Szakszervezet elnöke írta alá. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete viszont
kilépett és önállóan új sztrájkbizottságot hozott létre.

A két orvosi ügyelet megmaradásáért kampányol az MSZP Miskolcon

Miskolc, 2013. január 22., kedd (MTI) - Aláírásgyűjtést kezdeményez az MSZP
Miskolcon, a város szocialista politikusai, országgyűlési és önkormányzati képviselői
azt szeretnék elérni, hogy továbbra is két orvosi ügyelet működjön a borsodi
megyeszékhelyen éjszaka és hétvégenként - közölte Gúr Nándor, az MSZP alelnöke
és Varga László, a párt miskolci szervezetének ügyvezető elnöke kedden,
sajtótájékoztatón.
Gúr Nándor úgy fogalmazott: Miskolc fideszes vezetése a lakosság ellenében
cselekszik. Hozzátette, jelenleg a csaknem kétszázezer lakosú városban és annak
környékén hétvégenként és éjszakánként két felnőttorvosi ügyelet működik - egy a
városi kórház területén, a másik pedig a diósgyőri városrészben -, a kettőből viszont a
városvezetés szándékai szerint csak egy maradhat.
Varga László hozzátette, hogy ez adott esetben akár tragédiákhoz is vezethet, hiszen
ha az ügyeletes orvost Répáshutára hívják, akkor egy kistokaji riasztáshoz nem tud
időben eljutni, ugyanis mindkét település a miskolci ügyeleti rendszerhez tartozik.
Megjegyezte: a gyermekügyeleti szolgálat is hasonló helyzetbe kerülhet.
Az MSZP alelnöke közölte azt is: mindaz, ami Miskolcon történik, nem az ott élők
érdekeit szolgálja.
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A szocialista párt az aláírásgyűjtéssel azt szeretné kikényszeríteni a városvezetéstől,
hogy a meglévő két orvosi ügyelet megmaradjon.
Bartha György, a diósgyőri városrész MSZP-s képviselője ugyanakkor azt mondta, tény,
hogy Miskolc közgyűlése közbeszerzési pályázaton ajánlatot kért egészségügyi
szervezetektől egy orvosi ügyelet működtetésére.

MSZP: a rezsicsökkentés pont a legszegényebbeket nem érinti

Budapest, 2013. január 22., kedd (MTI) - Az MSZP szerint az egyre "dermesztőbb
magyarországi szegénység" miatt pont a legrászorultabbat nem érinti a kormány által
kezdeményezett 10 százalékos rezsicsökkentés - jelentette ki Bangóné Borbély
Ildikó.
Az ellenzéki párt elnökségi tagja keddi sajtótájékoztatóján ismertette: a vezetékes
gázszolgáltatásból és az áramszolgáltatásból is több százezer családot kötöttek már ki a
szolgáltatók, vagy korlátozták a szolgáltatásukat a tartozásuk miatt. Az MSZP számításai
szerint ezek az intézkedések körülbelül egymillió ember életét érintik.
Bangóné Borbély Ildikó hangsúlyozta: a kormány által kezdeményezett 10 százalékos
rezsidíj-csökkentés pont ezeket az embereket nem érinti, pedig nekik lenne a
legnagyobb szükségük rá.
Hozzátette: az MSZP-hez érkezett visszajelzések szerint van olyan a 10 százalékos
csökkentés a valóságban sok helyen csak az 5 százalékot éri el, vagyis az "Orbán-kormány
megint becsapta a családokat".
Kiemelte: ma Magyarországon a családok harmadának a fizetése csak a rezsire és az
alapvető élelmiszerekre elegendő. A szocialista politikus szerint ezeknek a családoknak
szinte semmit nem jelent a rezsicsökkentés, főleg az elmúlt években bevezetett új
adók, valamint az élelmiszerek árának több mint 7 százalékos emelkedése mellett.
Ismertette: az országban jelenleg 4 millió ember él a létminimum alatt, 1,5 millió
pedig a szegénységi küszöb alatt. Az MSZP szerint ez az elmúlt majdnem 3 év "bukott
orbáni-gazdaságpolitikájának a hatása".
Kormos Kata az MSZP szóvivője a sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatban hozzátette: a
közműszolgáltatóknál a fogyasztók 60 napnál régebbi tartozásai az elmúlt hónapokban
50 százalékkal nőttek. Hangsúlyozta azt is: a rezsicsökkentés elsősorban a
gazdagabbaknak segít, hiszen ezzel az intézkedéssel az spórol többet, aki többet is
fogyaszt.
Megismételte azt is: az MSZP programjában szerepel egy úgynevezett közüzemi
minimumszolgáltatás meghatározása, amely minden esetben biztosítja a minimálisan
szükséges áram- és gáz-mennyiséget.
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KÖZLEMÉNYEK
Az MSZP Országos Központ közleménye - Tű a szénakazalban

Budapest, 2013. január 21., hétfő (OS) "A hatóságoknak valamit most már lépniük kell. A terepen helyzet van, a kormányzat
hozzáállása ugyanis katasztrofális a területhez." Nem, ezt nem az MSZP, még csak nem is
Ron Werber mondja. Ezek Topolánszky Ákosnak, az első Orbán-kormány drogügyi
helyettes államtitkárának egyébként sajnos igencsak helytálló szavai.
Az MSZP véleménye változatlanul az, hogy az Orbán-kormány járványveszélynek teszi ki
Magyarországot, ahogy a kábítószerhelyzetet nem kezeli. 2009-ben a Fideszen kívül
minden parlamenti párt és a szakma által elfogadott drogstratégia 2010-es eldobása
után Magyarország ma lassan ott tart, ahol Oroszország vagy Ukrajna: se a megelőzésre,
se az akut problémák kezelésére nincs kellő anyagi és szellemi erőforrás. Három éve az
MSZP a szakmával együtt kongatja a vészharangot: nincs stratégia, nincs akcióprogram
és főleg: nincs pénz a kábítószer-problémára!
A tűcsereprogramra tűzoltó jelleggel beígért, de máig nem látott 6 millió forint szó
szerint tű az égő szénakazalban, miközben már a kormány is elismeri, hogy a hosszú távú
rendezés érdekében még csak most kezdődnek az előkészítő (!) munkák.
Az MSZP felszólítja az Orbán-kormányt, kezdjen haladéktalanul egyeztetésekbe a
szakmával és a politikai pártokkal, egy azonnali akcióterv érdekében! Ha jobb ötletük
nincs, folytassák az előző kormányprogramot. Az MSZP a helyzet súlyosságára való
tekintettel bármikor kész megosztani saját akciótervét a Fidesz szakpolitikusaival.
Winkfein Csaba
elnökségi tag

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Lássuk a tetteket!

Budapest, 2013. január 22., kedd (OS) Balog Zoltán fiatalos érzékenysége nem csupán a diákokhoz való hozzáállásában
mutatkozik meg: az Orbán-kormány "humán" miniszterét láthatóan a gyerekek elleni
erőszak kérdése sem érdekli. Hónapok óta ígérgeti a családon belüli erőszak
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büntetőjogba illesztését célzó törvényt, de azt még senki sem látta, így azt sem tudni,
mi szerepel benne.
Csak azt tudni, hogy Balog Zoltán továbbra is ragaszkodik a kapcsolati erőszak
fogalmához, holott a bántalmazások többsége nem az együtt élők, hanem a már elvált
felek és/vagy gyermekeik között történik. Ismét felhívjuk figyelmét, hogy tízből nyolc
gyermekbántalmazást családon belül történik, évente 30 gyermek hal meg bántalmazás
vagy elhanyagolás következtében, a veszélyeztetett gyermekek száma eléri 200 ezret.
Mindezeken túl Magyarországon ma minden feltárt gyermekbántalmazásra huszonöt
rejtve maradó eset jut, míg Nyugat-Európában ez az arány egy a tízhez. A családon
belüli erőszaknak a gyerekek a legnagyobb áldozatai, mert esélyük sincs elhagyni az
erőszakos szülőt, és a legnagyobb titokban igyekeznek tartani mindazt, ami történik.
S habár e súlyos probléma jobbára láthatatlan, az biztos, hogy láthatatlan
jogszabályokkal nem lehet orvosolni. Ezért azt mondjuk: elég a pusztába kiáltott
szavakból, lássuk a tetteket! Lássuk, megfogadta-e Balog Zoltán a civilek, a szociális
szakma és az MSZP gyermekbántalmazásokkal kapcsolatos érveit! Lássuk a kormány
javaslatát!
Kormos Kata
szóvivő

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Gurulnak a közpénzek a
fideszeseknek

Budapest, 2013. január 22., kedd (OS) A Fidesz Zrt. tagsága nem tétlenkedik. Ahogy közeledik a vesztük, úgy szednek ki minél
többet a közpénzekből. Most éppen Tiffán Zsolt fideszes országgyűlési képviselő cége
gyarapodik több mint százmillió forinttal. Tavaly májusban (a csupán ötszázezer forint
alaptőkével) alakult cége hamar pályázati pénzhez jutott. A kormánypárt legismertebb
borásza a Szársomlyó tövében építene jelentős köztámogatással panziót.
Rajta kívül persze több Fideszhez köthető vállalkozó is örülhet (pl. Lázár Vilmos CBA
résztulajdonos, vagy Simicska egyik üzlettársa), mégis a legfelháborítóbb dolog egy
országgyűlési képviselő ennyire pofátlan pénzhez juttatása. Igaz, jelentős rizikót rejt
magában: a szőlészeti támogatásokba sokan belebuktak már.
Egy honatya szőlőtelepítéshez felvett állami támogatás miatt kellett, hogy lemondjon
országgyűlési posztjáról, és Orbán Viktorék is hasonló botrány miatt váltak meg tokaji
szőlőbirtokaiktól.
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Tiffán százmilliós kistafírungozása lehet, hogy éppúgy törvényes, mint ahogy az előbb
említettek, de éppoly etikátlan is. Egy országgyűlési képviselő – főleg ha kormánypárti –
olyan előnyöket élvezhet, amiket egy "mezei" állampolgár nem. Éppen ezért joggal
háborodik fel minden jóérzésű, a törvényeket tisztelő és a fideszes korrupcióba
belefáradt ember, mikor nyilvánosságra kerül egy ilyen etikátlanság.
Elég volt!
Elég a fideszes zsebtömésekből, elég a rendszerszintű korrupcióból!
Új kormányra van szükség!
Török Zsolt,
szóvivő

Az MSZP Országos Központjának közleménye - 2013: a bérszívás éve

Budapest, 2013. január 22., kedd (OS) Az Orbán-kormány példátlan gazdasági intézkedéseinek következményeként
Magyarország ma ismét a fizetéscsökkentéstől tarthat. Az átlagos jövedelmű
munkavállalók idén már nem csak az igazságtalan, egykulcsos jövedelemadó "áldását",
hanem a Munka törvénykönyvében kínálkozó igen fantáziadús fizetéscsökkentési
lehetőségeket is a bőrükön érezhetik. És akkor cafeteria juttatások megvágásáról, vagy
az olyan megszorításokról, mint a csekkadó, a telefonadó vagy a munkanélküli ellátás
idejének harmadolása, még nem is beszéltünk.
Már most nyilvánvaló, de februárban minden átlagbérből vagy annál kisebb fizetésből élő
számára egyértelmű lesz: a Fidesz által 2010-ben beígért azonnali és nagyarányú
adócsökkentésből ő bizony megint kimarad. Sőt, a kormány ismét növelte adóját,
miközben Európa legmagasabb inflációja miatt egyre kevesebbet ér a pénze.
Magyarország ma már nem a Matolcsy-féle hazug őrültségeknek, hanem a tényeknek
hisz. Ezek pedig a romló életszínvonalról, a kilátástalan jövőről szólnak. A szocialista
párt gazdasági kilábalási koncepciója kiszámítható hétköznapokat ajánl mind a magyar
munkavállalók, mind pedig a munkáltatók számára.
Burány Sándor,
országgyűlési képviselő
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Az MSZP Országos Központ közleménye - Magánnyugdíj, nagyon

Budapest, 2013. január 22., kedd (OS) Miközben az Orbán-kormány által erőszakkal államosított magán-nyugdíjpénztári
vagyonnak már alig 15 százaléka van meg, egy átlagos magán-nyugdíjpénztári betét
tavaly is több mint félmillió forint reálhozamot hozott. Vagyis még az Orbán-kormány kiés beszámíthatatlan gazdaságpolitikája sem bírta annyira felnyomni az inflációt, hogy ne
érje meg nagyon a Fidesz látókörén kívül eső pénztárakban biztosítani a nyugdíjas
éveket.
De mivel az úgynevezett Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, illetve az emberek
zsebéből kirabolt magán-nyugdíjpénztári vagyon sorsáról az ígéretek ellenére továbbra is
csak találgatások vannak, a következő kérdésekre várjuk az Orbán-kormány világos
válaszát:
Hol vannak az egyéni számlák? Mire költötték a 3000 milliárd forintos nyugdíjvagyont?
Mikor kér bocsánatot a Fidesz azért, hogy közel három év alatt totálisan bizonytalanná
tette hárommillió aktív munkavállaló jövőjét?
Korózs Lajos
elnökségi tag
U.i.: Mielőtt a reálhozamok alakulásáról szóló szokásos hazudozásba kezdenének,
jelezzük: Magyarország ma már nem kíváncsi a fideszes kommunikációs trükkökre. A
tényekre viszont igen.

Az MSZP Országos Központ közleménye - Mozgásjavító: pozitív döntést
várunk!

Budapest, 2013. január 22., kedd (OS) A Mexikói úti mozgásjavító szakközépiskolai osztályainak továbbműködését, az oktatás
folytatását és új osztály indítását várjuk a döntéshozóktól!
Az intézményfenntartó KIK főosztályvezetője megnyugtató megoldást ígér. Ezt csak
egyet jelenthet: hogy szeptembertől indul újabb középiskolai osztály. Bízunk benne,
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hogy a személyi és a tárgyi feltételeket is rendben találják, ha pedig nem, a Fővárosi
Önkormányzat – mint működtető – a szükséges forrásokat biztosítani fogja.
A kialakult helyzet ugyanis méltatlan. A főváros, mint a korábbi legnagyobb
intézményfenntartó a közgyűlés háta mögött hozott meg egy olyan döntést, amely a
súlyosan mozgássérült gyerekek életét érinti. Méltatlan Budapesthez és a
budapestiekhez, hogy egy pármillió forintos felújítást sem képes a város vezetése
biztosítani. De elfogadhatatlannak tartjuk a döntést akkor is, ha a nem integrálható
gyerekek jövője azon a 212 millió forinton múlik, amibe a városvezetés szerint a
felújítás kerülne.
A mozgásjavító ügye már ma is a városvezetés szégyene: az utca- és térátnevezéseknél
oly tettre kész döntéshozók mozdulatlanságra ítélnek több száz olyan gyermeket,
akiknek a Mexikói az egyetlen út. Azonban bízunk benne, hogy a nyilvánosság ereje
józan belátásra készteti a döntéshozókat. Hisszük, hogy a gyermekek és az iskola esélyt
kapnak a folytatásra. Ez az intézmény már bizonyította, hogy szükség van rá, s méltó a
budapestiek támogatására.
Lendvai Anna
fővárosi képviselő
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