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kiskereskedelmi forgalom: -4%;
dráguló élelmiszerár, dráguló üzemanyagár;
az Orbán-rezsim befektetői szemmel is kiszámíthatatlan, ezért hiteltelen;
kiszámítható és igazságos gazdaságpolitikai fordulatra van szükség.
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Melyik Fidesznek lehetne hinni, amelyik 1 millió új munkahelyet ígér, vagy
amelyik elüldözi és tönkreteszi a munkaadókat?
Melyik Fidesz mondott igazat, amelyik azonnali radikális adócsökkentést ígért, de
kormányra kerülve már 30 hónap alatt 30 új adó bevezetéséről tud csak számot
adni?
Melyik Rogán Antalnak higgyünk? Aki elmegy a Náci ellenes megmozdulásra, vagy
amelyik együttműködési megállapodást írt alá a Jobbikkal?
Melyik Semjén Zsoltnak higgyünk? Aki a keresztényi szeretetet hirdeti, vagy
amelyik büszke rá, hogy karaktergyilkosnak használták és lekaraktergyilkolta a
miniszterelenököt?
Melyik Kocsi Máté a hiteltelenebb? Aki számított a romák szavazatára is
Józsefvárosban, vagy a MIÉP-ből jött Fidesz kommunikációs igazgatóra, aki burkolt
zsidózó és a cigányokat gyilkosnak tituláló felirattal meri csak fogadni a Fidesz
székház előtt tüntetőket?
Melyik Navracsics Tibor a hiteltelen? Aki egyik nap elítéli a náci eszméket hirdető
Bayer Zsolt párttagtársát, vagy aki másnap meghunyászkodik és egyetért a
szélsőséges írás tartalmával?
Melyik Orbán Viktor a szavahihetőtlenebb? Az az Orbán, aki a Parlamentben meg
akarja védeni minden honfitársát, vagy amelyik:
- idegenszívűnek nevezi ellenfeleit
- azonosítja magát a hazával, mikor egyik bukott választása után azt mondja „a
haza nem lehet ellenzékben”

-

„genetikai” alapon megkülönböztetett ellenfeleiről beszél
eltűri a Fidesz 5-ös számú tagkönyvének tulajdonosát a pártjában, miközben
az arról ír, hogy „sajnálom, hogy nem sikerült mindet nyakig elásni az
orgoványi erdőkbe”



Melyik Orbánnak lehet kevésbé hinni?
-

aki magasztalja a parancsait végrehajtó, de ezzel a magyar gazdaságot
tönkretevő Matolcsyt, vagy aki elismeri a szoci kormány sikerét
Kecskeméten?
aki azt állítja magáról, hogy mindent megtett a tandíj ellen, vagy aki ezt
Hoffmann Rózsával bevezetteti?

Az MSZP plakátkampányával és ellenzéki munkájában csak a tényekről, a valóságról
beszél. Tükröt tartunk.

NAPI HÍREK
Mesterházy az MSZP kormányzási elképzeléseit ismertette
Washingtonban

Pogár Demeter, az MTI tudósítója jelenti:
Washington, 2013. január 24., csütörtök - A szocialisták kormányzati
elképzeléseit ismertette és a Demokrata Párt kampányszakembereivel tárgyalt a
héten Washingtonban Mesterházy Attila, az MSZP elnöke, aki erről csütörtökön
számolt be az MTI-nek az amerikai fővárosban.
"Természetesen mindenkit az érdekelt, hogy mi mit tennénk másképpen, ha a
szocialista párt hatalomra kerülne, sokkal kevésbé érdekelte partnereimet az, hogy a
mostani kormányzat milyen hibákat követ el" - nyilatkozott a pártelnök.
Mesterházy Attila, aki héttagú delegáció élén a héten Washingtonban és New
Yorkban tárgyal, az amerikai külügyminisztériumban találkozott a Magyarországgal,
illetve a térségünkkel foglalkozó szakterületi vezetőkkel. Emellett eszmecserét
folytatott Tomicah Tillemannal, a külügyminiszter tanácsadójával (a néhai Tom Lantos
képviselő unokájával) és Charles Gatival, a Johns Hopkins Egyetem professzorával. A
pártelnök a Német Marhall-alap szervezésében politikatudományi szakértőknek előadást
tartott a belpolitikai és a gazdasági helyzetről.
Az MSZP első embere találkozott Barack Obama elnök kampányszakembereivel,
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akikkel az internetes kommunikációról, az adatbázis-építésről és a közvéleménykutatásról, a választói mobilizációról, valamint a jövőbeni potenciális együttműködésről
folytatott megbeszélést. A szocialista küldöttség New Yorkban a Freedom House
nemzetközi civil szervezet szakértőivel és a helyi magyarság képviselőivel fog találkozni,
valamint részt vesz az ENSZ éves holokauszt-megemlékezésén is.
Mesterházy washingtoni tárgyalópartnereinek és hallgatóságának hangsúlyozta, hogy
pártja szerint Magyarországon egyszerre demokratikus-közjogi, gazdasági, szociális és
politikai válság van és hogy az MSZP-nek mind a négy krízis megoldásra van "transzparens
és reális" programja.
Összefoglalója szerint tárgyalópartnereit elsősorban az MSZP gazdasági elképzelései
érdekelték, de hangsúlyosan foglalkoztak a közjogi kérdésekkel is.
"Elmondtam: gazdasági programunk fő célja az, hogy visszaállítsuk a magyar
gazdaságpolitika iránti bizalmat, a kiszámíthatóságot, ami szoros összefüggésben áll a
jogbiztonság kérdésével" - mondta Mesterházy Attila, hangsúlyozva, hogy pártja komoly
erőfeszítéseket kíván tenni a befektetések ösztönzése érdekében.
"Ehhez vissza kell térni a piacgazdasághoz és a gazdaságpolitika fókuszába a
növekedést és a munkahelyteremtést kell állítani" - jelentette ki Mesterházy, hozzátéve,
hogy a szocialisták szerint ez szorosan összefügg "egy új politikai kultúrának a
meghonosításával is, amely nem az erőszakra és az állandó konfrontációra, hanem a
határozott érdekérvényesítésre és a párbeszédre, a kompromisszumra és a
konszenzuskeresésre helyezi a hangsúlyt".

Botka László: kormányváltásra van szüksége az országnak

Szeged, 2013. január 24., csütörtök (MTI) - Kormányváltásra van szüksége az
országnak, az elmúlt hónapok közvélemény-kutatásai alapján pedig már a lakosság
többsége is így gondolja - jelentette ki Botka László (MSZP) szegedi polgármester
csütörtökön a csongrádi megyeszékhelyen.
A Fidesz elvesztette támogatóinak több mint felét, és bár a 2010-es vereséget
követően azt állították, hogy az MSZP nem tud többet talpra állni, ma már látszik, a
szocialisták nélkül nincsen demokratikus kormányváltás - mondta az MSZP országos
választmányi elnöki posztját is betöltő politikus a Közéleti Kávéház évadnyitó
rendezvényén a szegedi városháza dísztermében mintegy kétszáz ember előtt.
Az MSZP-nek nyitott szövetségi politikát kell folytatnia, és összefognia minden
demokratikus erővel, hogy 2014-ben leváltsa a Fideszt – hangsúlyozta a politikus.
„Le tudjuk győzni a Fideszt, mert a választók többsége kormányváltást akar már
most, és még inkább azt fog akarni 2014 tavaszán” - közölte a választmány elnöke.
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„Belegondolni is szörnyű, hogy ha 2014 tavaszán ez a mostani kormányzat újra
mandátumot kapna, mi történne. Nemcsak azt gondolnák, a magyar nép megbocsátott,
hanem azt, jóvá is hagyja ezt a rombolást, amit a magyar demokráciában és
gazdaságban műveltek” - mondta az ellenzéki országgyűlési képviselő.
A 2014-ben életbe lépő összeférhetetlenségi szabályok kapcsán feltett kérdésre, hogy
az országos politikai tisztség és polgármester poszt közül melyiket választja, Botka
László kijelentette, számára Szeged a legfontosabb: amíg a szegediek szükségét érzik,
addig a városért fog dolgozni.
Botka László szerint Szeged sokkal nehezebb helyzetbe került, mint volt két éve.
Csökkenő forrásokból kell gazdálkodnia az önkormányzatnak, a város költségvetésének
főösszege várhatóan 36 milliárd forint lesz idén, szemben a három évvel ezelőtti 70
milliárd forinttal.
A kormány éves szinten egymilliárd forinttal több pénzt vett el Szegedtől, mint
amennyi feladatot átvállalt az állam - mondta.
A szocialista politikus úgy látja, ha nem vették volna el az önkormányzatok
bevételeit, nem lenne szükség adósságkonszolidációra, ami - mint fogalmazott - ráadásul
igazságtalan is, hiszen azok a települések kapnak nagyobb támogatást, amelyek több
adósságot halmoztak fel.

MSZP: nem tudja keresletélénkítésre fordítani a megszorításokat a
kormány

Budapest, 2013. január 25. (MTI) - Az MSZP szerint a kiskereskedelmi forgalom
több mint négy százalékos visszaeséséből az látszik, hogy a kormány nem tudja
keresletélénkítésre fordítani a "brutális megszorításokat".
Erről Burány Sándor, a párt országgyűlési képviselője beszélt pénteken, Budapesten
tartott sajtótájékoztatóján, ahol azt hangoztatta, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) legfrissebb adatai nem meglepőek a rendkívül gyorsan dráguló élelmiszer- és
üzemanyagárak mellett.
Az ellenzéki politikus úgy látja, a végleges statisztikai adatok komoly recesszióról
számolnak majd be a múlt évről, aminek oka alapvetően a kormány elhibázott
gazdaságpolitikája. Burány Sándor szerint a kabinet elvesztette hitelét a befektetők
szemében és már megszorításokkal sem tudja felpörgetni a gazdaságot, miközben az
igazságtalan adórendszerrel az átlagos és alacsony keresetű munkavállalók zsebéből is
hiábavalóan "szivattyúzza ki a pénzt".
Az MSZP ezért arra tesz ígéretet, hogy egy kiszámítható és igazságos politikával
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növekvő pályára állítja a gazdaságot, az adópolitikát pedig "feje tetejéről a talpára
állítja".

KÖZLEMÉNYEK
Az MSZP Országos Központ közleménye - Megértjük Navracsics Tibort

Budapest, 2013. január 24., csütörtök (OS) Megértjük Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettest. Nem lehet könnyű együtt élni
azzal a gondolattal, hogy az elmúlt közel három évben a Fidesz-kormány második
embereként szó nélkül tűrte, ahogy Orbán Viktor özönvizet zúdított Magyarországra.
Navracsics Tibor szó nélkül hagyta az alkotmányos alapelvek felrúgását, a demokratikus
intézményrendszer kisajátítását, az önkormányzatiság kivéreztetését, a jogállam
bástyáinak szisztematikus lerombolását.
Megértjük Navracsics Tibort, de felmenteni nem tudjuk sem őt, sem az ország
lerombolásáért felelős párttársait. A szocialista párt kampánya a Fidesz eddigi
kormányzása elé tart tükröt. Ha Navracsics Tibornak nem tetszik amit lát, arról csak ő és
a pártja tehet.

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Zűrzavar a TB-körül

Budapest, 2013. január 25., péntek (OS) Mindennél ékesebben beszél a kormányzat szakmai tehetségtelenségéről, ami a
társadalombiztosítási alapoknál történik. A Matolcsy-féle unortodox gazdaságpolitikának
nevezett totális káosz itt is beérett, és meghozta romló gyümölcsét: a TB- alapok 120
milliárdos hiánnyal zártak tavaly.
A fideszes gazdaságpolitikusokra jellemző, hogy ilyen nagymértékben elszámolják
magukat. Se a nyugdíjkiadásokat, se a gyógyszerkiadásokat nem sikerült a tervezett
szerint betartani: 142 milliárddal költöttek többet.
Nem volt elég forrás még úgy sem, hogy egymillió nyugdíjast kivettek a rendszerből,
nem volt elég, hogy megadóztatták a volt szolgálati nyugdíjakat, hogy meggyengítették
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a szociális biztonságot, és folyamatosan százezreket aláznak meg a rokkantsági
felülvizsgálatokon.
Sajnos mindez nem meglepő, hiszen az orbáni bukott gazdaságpolitika következtében
alig érkeznek befektetők, nincsenek beruházások, nem létesülnek új munkahelyek,
recesszióban a gazdaság, így nincs elegendő adó- és járulékbevétel, amiből a szociális
kiadásokat pontosan fedezni lehetne.
Magyarországnak elege van a szakmai hibákat eltakaró kommunikációs trükkökből, a
nyugdíjrendszer körüli folyamatos zűrzavarból!
A kormányváltás után felálló új MSZP-kormány kiszámítható nyugdíjakat, és fenntartható
társadalombiztosítási-rendszert fog kialakítani.
Korózs Lajos
elnökségi tag

Az MSZP Országos Központjának közleménye

Budapest, 2013. január 25., péntek (OS) - Horváth Csaba és Schmuck Andor nyílt
levele Tarlós Istvánnak
Tisztelt Főpolgármester Úr!
Nyilván Ön is értesült róla, hogy a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján - január 27-én,
vasárnap - idén a világ egyik legismertebb műemléke, a Colosseum világítását kapcsolják
le. Róma városa és a Római Zsidó Közösség így kíván tiltakozni a Jobbik "antiszemita
tettei és kijelentései"ellen.
Gianni Alemanno, Róma városának főpolgármestere, akit az egykori jobboldali Nemzeti
Szövetség színeiben 2008-ban választottak meg, felszólította az európai fővárosokat és
civil szervezeteket, hogy csatlakozzanak az akcióhoz.
Babits Mihály örök becsű sorait ajánljuk a főpolgármester úr figyelmébe: "vétkesek
között cinkos, aki néma".
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Éppen ezért, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Magyar Szocialista Párt
felszólítja Önt, hogy január 27-én, abban az órában, amikor elsötétül a Colosseum,
csatlakozzon Budapest az akcióhoz, és Ön is kapcsoltassa le a Parlament és a Hősök tere
díszkivilágítását. Ezzel adja tudtára országnak-világnak, hogy Magyarország is megálljt
kiállt, s nem ad teret az aggasztóan terjedő antiszemitizmusnak és a szélsőjobboldali
eszméknek.
Horváth Csaba,
az MSZP alelnöke, fővárosi frakcióvezetője
Schmuck Andor,
az MSZDP elnöke

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Köztestület helyett
párttestület

Budapest, 2013. január 25., péntek (OS) A múlt héten már jeleztük, hogy a Fidesz a Magosz segítségével antidemokratikus
kamarai választásra készül. A tények bennünket igazolnak. A magyar agrár- és
élelmiszergazdaság több százezer szereplője azzal szembesül, hogy egy, azaz egy
pártlistára szavazhat a kamarai választásokon.
Az agrárkamara átmeneti elnökségét döntő többségében a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnökségi tagjaiból jelölték ki. A
választásokat kizárólag a kamarai elnökség által felállított jelölőbizottság ellenőrizheti,
ebben a jelöltállító szervezetek képviselői nem vehetnek részt.
A politikai szándék világos: a február 11-én kezdődő országgyűlési ülésszakon napirendre
kerül az új földtörvénytervezet. A kormánynak azért volt szüksége az agrárkamara
Magosz-többségű ideiglenes elnökségére, hogy a már egy mindenben lojális kamarával
lehessen egyeztetni.
A felelősség egyértelmű: azok a vezetők, akik támogatták azt, hogy egyedül a Magosz
állítson listát, azt is támogatták, hogy ebből a köztestületből a magyar agrárgazdaság
szereplőinek többsége kizárásra került.
Az MSZP a konkrét kérdéseit, kifogásait elküldte a szakminiszternek. A törvényességi
felügyeletet biztosító Fazekas Sándornak ebben az esetben nincs más lehetősége, mint
hogy azonnal megállítja ezt az antidemokratikus folyamatot. Már ha tiszteli a
demokráciát.
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Ennek hiányában azt javasoljuk a regisztrált kamarai tagoknak, hogy ne vegyenek részt
ebben a színjátékban, és bojkottálják ezt a szavazást. Ez ugyanis csak egy szavazás, és
nem választás, amire nem szabad időt, és pénzt pocsékolni.
Megengedhetetlen, hogy ennek az antidemokratikus választási rendszernek a kiagyalói
csak biodíszletnek tekintsék az ágazat több százezer szereplőjét, illetve párttestületnek
a köztestületet.
Az MSZP kormányra kerülve eltörli a Fidesz pártközpontjából irányított, törvénytelen,
illegitim zártlistás, "kékcédulás" kamarai választási rendszert, amellyel most Orbán
Viktor a magoszos elvbarátait juttatja pozícióhoz.
Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke

Az MSZP Országos Központjának közleménye - Egyetértünk Orbán
Viktorral

Budapest, 2013. január 25., péntek (OS) Örülünk, hogy Orbán Viktor elismerte: Magyarország ma is profitál azokból az
eredményekből, amelyeket az általa zúdított özönvíz előtt a szocialista kormányok értek
el.
Egyetértünk a miniszterelnökkel: a kecskeméti Mercedes beruházás valóban
sikertörténet. Magyarország történetének egyik legnagyobb zöldmezős beruházása
munkahelyek ezreit hozta létre hazánkban, a gyár a magyar GDP-t gyarapítja.
A német autóipari óriás első Kelet-Közép-Európai nagyberuházásának előkészítése a
szocialista kormány idején indult meg. A Daimler-Benz konszern 2008 közepén jelentette
be, hogy a régióban először Magyarországon fogja gyártani a Mercedes A- és B-osztályos
modelljeit. Az alapkő letételre 2009 őszén kerül sor, a gyártósorok 2012 márciusában
indultak be.
Orbán Viktornak ebben a valóban példátlan gazdasági sikerben összesen annyi érdeme
van, hogy ezt megaberuházást nem verte szét ellenzékből úgy, mint például a
Gyöngyösre tervezett gumiabroncs-üzem létesítését.
A miniszterelnök által emlegetett sikertörténet másik részét ugyanakkor csak Orbán
Viktor és a Fidesz látja. A példátlan gazdasági kudarcot mutatja a működő és a szellemi
tőke menekülése Magyarországról.
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A kiszámíthatatlan gazdaságpolitika miatt a hazai termelés közel 7 százalékkal zuhan, és
például csak a Mercedes gyár húzóerejének köszönhetően nem kétszámjegyű az ipari
visszaesése.
Katona Tamás,
az MSZP Tudományos, Felsőoktatási és Innovációs Tagozatának elnöke,
volt pénzügyminiszteri államtitkár

A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának közleménye

Budapest, 2013. január 24., csütörtök (OS) - Az európai ügynökségek
összeférhetetlensége volt a téma az EP-ben
Az EP Költségvetési ellenőrző bizottságában az egyes szakterületekért felelős, de mind a
27 tagállam érdekében dolgozó uniós ügynökségeket érintő összeférhetetlenség kérdése
is napirendre került. Herczog Edit szerint először világos szabályozás kell, hogy azt végre
lehessen hajtani.
A bizottságban tárgyalt jelentés szerint jelenleg nem létezik átfogó, uniós
összeférhetetlenségi keretszabályozás, amely a függetlenségre és átláthatóságra
vonatkozó olyan összehasonlító minimumkövetelményeket szabna meg, amelyet
valamennyi uniós ügynökségre illetve a stratégiát, a működést és a döntéshozatalt
befolyásoló főbb szereplőre nézve érvényesíteni kellene. Ilyen keretszabályozás
hiányában az Európai Számvevőszék ellenőrzései során többek között az OECD idevágó
iránymutatását használja fel referenciaként, amely nemzetközi viszonyítási alapként
szolgál az átfogó összeférhetetlenségi koncepciók kidolgozásához.
A bizottsági vitában elhangzottak szerint az a cél, hogy a kívánatos összeférhetetlenségi
szabályozás ügynökségek egészére kiterjedően legyen egységes, egyértelmű és objektív,
átlátható, illetve egységes politikát és eljárásokat tartalmazzon. Emellett lényegesnek
tartják a képviselők, hogy az összeférhetetlenségi politika legyen összehangolva,
egyeztetve más uniós intézményekkel.
Felszólalásában Herczog Edit elmondta, hogy az ügynökségeknek a közérdekeket kell
képviselni, de szem előtt kell tartani az egyes szakterületek szakmai sajátosságát is.
Mint kifejtette, minél szűkebb egy szakma, annál nehezebb a teljes függetlenséget
garantálni. Éppen ezért tartja fontosnak a képviselő, hogy először a szabály legyen meg,
és csak utána alkalmazzuk a szabályt.
Herczog Edit,
EP-képviselő
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A Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációjának közleménye

Budapest, 2013. január 25., péntek (OS) - Gurmai Zita képviselte az Európai
Szocialisták Pártját Barack Obama beiktatásán
Gurmai Zita, az Európai Szocialisták Pártja (ESZP) Nőszervezetének elnöke is részt vett
Barack Obama, az Egyesült Államok 44. elnökének második elnöki beiktatási
ceremóniáján Washingtonban. A hivatalos látogatással az európai baloldali pártcsalád
szerette volna kifejezni szolidaritását amerikai progresszív társaival. Az utazás további
célja volt a tanulás Obama példa értékű kampányából, amelyben a nők és a nemek
közötti esélyegyenlőség ügye kulcsszerepet játszott.
Gurmai Zita az Európai Szocialisták Pártja képviseletében azzal a világos üzenettel
érkezett az Egyesült Államokba, hogy el kell ismerni a női szavazatok szerepét a
választási győzelemben. Obama győzelme jelentős részben szociáldemokrata
programjának, az esélyegyenlőség és a női önrendelkezési jog támogatásának, valamint
a jobb közszolgáltatások ígéretének köszönhető. Talán nem túlzás tehát kijelenteni,
hogy a női szavazatok döntötték el a választások kimenetelét.
A magyar képviselő elmondta, hogy a hivatalos programot a ceremóniára való
felkészülés, és a fenti üzenet szellemében állították össze. Az ötnapos látogatás során
sikerült elkötelezett demokrata nőkkel és férfiakkal, akadémikusokkal, civil szervezetek
képviselőivel, valamint kongresszusi képviselőkkel is találkoznia azzal a céllal, hogy a
kampánystratégiákkal kapcsolatban megvitassák a legjobb módszereket, és azt is,
hogyan érjék el a női szavazókat.
Megvitatták, miként vigyenek végig egy sikeres kampányt – különösen a nőket
megszólítva –, mely ügyek legyenek kiemeltek, és azt is, hogyan biztosítsák több női
jelölt indulását a következő európai választásokon.
Az ESZP Nőszervezetének elnöke az első este részt vett Sam Bennett, a nők politikai
részvételének növeléséért küzdő Women"s Campaing Found vezetője által szervezett
beszélgetésen, ahová tizenöt női aktivistát hívtak meg, köztük Eleanor Smealt, a
Feminist Majority Foundation elnökét, valamint Terry O’Neill-t, a National Organization
for Women elnökét. A vacsorán megvitatták, miként lehet előmozdítani a nők
szerepvállalását a politikai döntéshozatalban.
A következő napon a magyar képviselőnő ellátogatott az Egyesült Államok Holokauszt
Emlékmúzeumába, ahol találkozott Radu Ioanid-al, a múzeum vezetőjével, majd egy
magyar nyelvű tárlatvezetésen vett részt. "Egy fantasztikus utazást tettünk a múltba.
Érdekesség, hogy a látogatók kilencvenöt százaléka nem zsidó származású, ami azért
örvendetes, mert igenis fontos, hogy mindenki tisztában legyen a tényekkel, és a
múltbéli borzalmas eseményekkel. Csak így lehetünk benne biztosak, hogy a történelem
nem ismétli meg önmagát" – mondta a szocialista képviselő.
Az ESZP Nőszervezetének elnöke így fogalmazott: "A beiktatási ceremónia fantasztikus
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élmény volt, örülök, hogy részese voltam ennek a jelentős eseménynek, ahol szinte
karnyújtásnyira lehettem Barack Obama elnöktől. Határozott, előremutató és
értékközpontú beszédének fő üzenetei az esélyegyenlőség, a szolidaritás és az
összefogás voltak. Michelle Obama népszerűsége is jól mérhető volt a rendezvényen,
ahol hatalmas, többszázezres tömeg gyűlt össze, hogy kitűzőkkel, transzparensekkel,
valamint jelenlétükkel fejezzék ki támogatásukat és gratulációjukat a progresszív
politikát folytató elnöknek."
Gurmai Zita,
EP-képviselő
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