
Az MSZP hónapokkal ezelőtt figyel-
meztetett arra, hogy a válságadók, 
különadók terhe a fogyasztókra, a 
lakosságra hárul majd. Azzal, hogy 
a Fidesz az emberek mindennapi 
életét (a banki ügyintézés díját, a 
bevásárlóblokkokon, telefonszám-

lákon szereplő összegeket) érintő 
védőakciót hirdetett, gyakorlatilag 
elismerte, hogy a szocialistáknak 
igazuk volt. A védelmi politika 
meghirdetése baljós jel a magyar 
emberek számára: a megszorítások 
java még csak ezután következik.

Tukacs István képviselő szerint 
az energiaárak emelkedése kap-
csán az MSZP szintén többször 
kérte a kormányt: folytasson felelős 

gazdaságpolitikát, hiszen csupán 
a kedvező forint–dollár árfolyam 
segíthet az energiahordozókat vi-
szonylag kedvező áron beszerezni. 
A Fidesz–KDNP Orbán Viktorra 
hallgatott, aki szerint az energiaára-
kat igenis meg lehet állítani az or-

szághatáron. Nem lett iga-
zuk, kudarcot vallottak, 
ennek az árát viszont most 
ismét a magyar emberek 
kénytelenek megfizetni. 
Az MSZP már hónapok-
kal ezelőtt felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy az 
egykulcsos adórendszer 

nem csak társadalmilag igazságta-
lan, hanem gazdasági szempontból 
is haszontalan, hiszen nem segíti elő 
a fogyasztás bővülését és a növeke-
dést. Ám ebben sem hallgattak a 
tapasztaltabb pártra, hanem áteről-
tették a gazdagoknak kedvező sze-
mélyi jövedelemadót, amellyel saját 
minisztereik, államtitkáraik zsebét 
ugyan megtömték, de az emberek-
nek kevesebb maradt a borítékban.

– Hatalmas elánnal és sűrű törvény-
kezési programmal látott munkához 
a Fidesz-kormány. Hogyan értékeli 
az elmúlt 10 hónapot? 
– A Fidesz új rendszerváltást akar 

rákényszeríteni Magyarországra, pe-
dig az elmúlt 20 év azt bizonyította, 
működnek a demokratikus intézmé-
nyek. A fülkeforradalom működése 
a Horthy-rendszert juttatja eszünk-
be. Ha hatalomról van szó, a Fidesz 
nem riad vissza a szabadság elleni 
nyílt támadásoktól sem, nem tisz-
teli a jogállamiságot. Az egykulcsos 
adóval szegényíti a szegényeket, és 
gazdagabbá teszi az amúgy is jómó-
dúakat. A közmunkaprogram elsilá-
nyítása, a gyógyszerkassza csökken-
tése és az egyéb szociális kiadások 
megnyirbálása feszültségekhez ve-
zet. Nem beszélve a magánnyug-
díj-megtakarítások államosításáról, 
amivel hárommillió embert zsarolt 
meg és kényszerített magántulajdo-
náról való lemondásra. Én marad-
tam a magánnyugdíjpénztárban, és 
vállaltam politikustársaimmal, hogy 
ha ismét kormányerő lesz az MSZP, 
akkor visszaadjuk az állami nyug-
díjjogosultságot. A Fidesz arrogáns 
és kioktató. A diktátumszerű tárgya-
lási mód azzal a veszéllyel fenyeget, 
hogy Magyarország elszigetelődik 
Európában. S minderre akkor kerül 
sor, amikor a magyar EU-elnökség 
idején a nemzetközi figyelem ha-
zánkra irányul! 

– Fontos önök számára az alkotmá-
nyozás? Lesz MSZP-s alternatíva 
az alkotmányra?

– Sürgetőbb feladat lenne a devi-
zahitelesek és a kilakoltatások prob-
lémájának a megoldása. Szerintünk 
nincs alkotmányozási kényszer. 
A kormány az egész folyamatot pél-
dátlan gyorsasággal kívánja lezárni, 
társadalmi egyeztetés nélkül. Az új 
alkotmány kizárólag a Fideszé lesz, 
nem pedig az egész nemzeté, hiszen 
a mi baloldali és demokrata érté-
keinkkel szöges ellentétben álló ér-
tékrendet fog képviselni. Az Orbán 
Viktor által meghirdetett politikai 
rendszerváltás egyik pillére ez, amit 
mi soha nem fogunk elfogadni. Mi is 
kidolgoztuk saját alkotmánykoncep-
ciónkat, s a különbségek lényegesek. 

– Ha jól értem, nem vesznek részt az 
alkotmányozás vitájában? 
– Az orbáni rendszerváltást nem 

fogjuk legitimálni. A március 15-ével 
kezdődő vitában egészen biztosan 
nem veszünk részt. Azon fogunk 
dolgozni, hogy megismertessük a 
saját alkotmányos javaslatainkat. 
„Hallasd a hangod” címmel március 
15-től kampányba kezdünk. Az ösz-
szes választókerületben legalább egy 
rendezvényt szervezünk, hogy meg-
hallgassuk az emberek napi prob-
lémáit és bemutassuk a mi prog-
ramunkat. Részországgyűléseket 
tartunk, napirendre tűzve minden, 
az ország sorsát befolyásoló kérdést. 
Február végén a megszorításokról, 
márciusban a médiáról, áprilisban 
pedig az alaptörvényről rendezünk 
nemzetközi konferenciát.

– Magasabb fokozatba kapcsol az 
MSZP, megindult a szellemi pezs-

gés – ehhez hasonló nyilatkozatok 
hangzanak el. Miben bíznak, mitől 
nő majd meg a párt népszerűsége?
– A Fidesz-rendszer ellenzéke-

ként kemény küzdelemre készü-
lünk. A választások utáni időszak 
bizonyította: az MSZP nem esett 
szét, sőt, nemcsak hogy stabilizálta 
táborát, de mozgósítani tudott tö-
megeket, gondoljunk a tavalyi nagy-
gyűlésünkre a Papp László Sportaré-

nában, ahol évértékelőt tartottam. 
Nem beszélve arról, hogy a közvé-
lemény-kutatások várakozásaival 
ellentétben jobb eredményt értünk 
el az önkormányzati választásokon. 
Az MSZP számára 2011 az építkezés 
éve, ami alapvetően két feladatot 
jelent: az egyik, hogy a parlamenti 
ellenzék legnagyobb pártjaként al-
kalmassá váljunk az ébredező ellen-
zéki csoportokkal való szövetségi 

együttműködésre. Másrészt alter-
natívát kínáljunk a csalódottaknak, 
a ma még bizonytalanok táborához 
tartozóknak. Mi más Magyaror-
szágot képzelünk el, mint a Fidesz. 
Ez az út a modernizáció, az európai-
ság, a jólét, a szabadság és a jogállam 
keretei között kívánja megteremteni 
a nemzeti egységet. 

 5. oldal 

Petíciós kampányt, nagygyűléseket és részországgyűlést szervez az MSZP

Újra együtt,  
újra lendületben!

Eddig kevésbé látványos műhelymunkák, átalakítások folytak 
a párton belül, most azonban mindenki akcióban. Mozgósítják 
a párttagokat, aktivistákat, petícióhoz gyűjtenek aláírásokat és 
nagygyűléseket szerveznek, részországgyűlésekre kerül sor. 
A szocialisták a kormányzó Fidesszel szemben kínálnak alter-
natívát, de olyat, ami nem pusztán dacos tagadás, hanem valós 
megoldást nyújt. Építkezésben, szellemi pezsgésben, ismét len-
dületben az MSZP. Mesterházy Attila pártelnök-frakcióvezetőt 
kérdeztük a részletekről. 

Csak most jönnek  
a megszorítások

Már nem szabad a sajtó 

Irányított vélemények 
A választások előtt a kormánypárt 
vezetői még cáfolták a média gyors 
átalakítását, fél év alatt mégis totáli-
san átrendezték az intézményrend-
szert és kiszolgáltatottá tették a saj-
tót. Összevonták a közmédiumokat, 
és olyan súlyos szankcióval fenyege-
tik a hírcsatornákat, amivel anyagi-
lag ellehetetleníthetik őket. Európa 
és Amerika is ránk figyelt, hetekig a 
médiatörvény volt a külföldi lapok 
fő témája. 

Lendvai Ildikó, szocialista or-
szággyűlési képviselő, az MSZP 
volt elnöke szerint a jogszabály 
szükségtelenül és aránytalanul 
korlátozza a sajtó- és szólássza-
badságot – Magyarország Európa 
szégyenpadjára ült a médiatörvény 
miatt, az újságírók teljes jogbizony-
talanságban kénytelenek dolgozni, 
miközben a kormány részéről csak 
szánalmas védekezéseket hallunk 
– mondta Lendvai Ildikó.

A politikus a médiatörvény szük-
ségtelen és aránytalan rendelkezé-
sei közé sorolta az új médiumok 

előzetes regisztrációjának beveze-
tését, ami szerinte a médiabiztos 
azon új hatásköréhez jelent hasonló 
fenyegetettséget, amely alapján akár 
jogsértés nélkül, csupán valamely 
érdeksérelem gyanújával is átvizs-
gálhatja az újságírók számítógépeit.

Mandur László országgyűlési 
képviselő szerint az ország presztí-
zsének rendkívül sokat ártott, hogy 
a kormány lebecsülte a médiatör-
vényt bíráló külföldi meghatározó 
médiumokat, illetve nyugat-európai 
vezető politikusokat.

Mesterházy kemény ellenzéki küzdelmet ígér

Sem a gazdaság, sem a 
foglalkoztatás növekedése 
nem indult be
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A kampányban a Fidesz 
még azt ígérte, megvédik 
a magánnyugdíj- 
pénztárakat

Aktuális2

Milyen nyugdíjra számíthatnak  
a jelenleg dolgozók?

SiMonovitS AndráS
közgazdász

Orbán nyilatkozata túl általános. Ha szó szerint venném, 
akkor már a 24 százalékos, két hete átnevezett munkál-
tatói hozzájárulást sem lehetne a nyugdíjkifizetésre fordí-
tani. Nincs olyan ország, ahol a munkavállalókat rá tudták 
kényszeríteni, hogy ne menjenek korhatár alatt nyugdíjba. 
Ráadásul a nőket érintő újabb kedvezmény ennek teljesen 
ellentmond. A miniszterelnök a sok rossz után most a be-
fektetőknek akart üzenni, de hogy mit tervez, nem derült 
ki.

néMeth GyörGy
közgazdász

Ha a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a mindenkori já-
rulékbevételből lehet kifizetni a mindenkori nyugdíjat, ak-
kor egy öregedő társadalom esetén ez azt jelenti, hogy 
„nem lesz jó üzlet” a nyugdíjrendszer tagjának lenni. A 
magánpénztárak felszámolása úgy értelmezhető, mint egy 
majdani nyugdíjcsökkentés. A speciális nyugdíjasadó be-
vezetése pedig a nyugdíjszabályokba van belerejtve: a já-
rulékfizetők fizetnek egy „rejtett”, „titkos” nyugdíjasadót, 
amiről nem dönt a kormány és az Országgyűlés.

MeSterházy AttilA,
az  MSZP elnöke

Most az úgynevezett svéd nyugdíjmodellről beszélt Or-
bán, pedig a Fidesz a választási kampányban azt állítot-
ta, nem vezetik be Magyarországon ezt a modellt. A svéd 
nyugdíjmodell jellegzetessége ugyanis az, hogy az állami 
nyugdíjalap a jövőben nem fizethetne több nyugdíjat, mint 
amennyit beszed a nyugdíjjárulékokból. Az Országgyűlés 
tavaly év végén teremtette meg annak lehetőségét, hogy 
a nők negyven év munkaviszony után nyugdíjba vonulja-
nak, s most azt sem lehet tudni, hogy a kormányfő máris 
meg akarja-e semmisíttetni a jogszabályt. 

Vélemény

Mintegy százezren döntöttek úgy, 
hogy nem engedve a zsarloásnak, 
nem adják át eddig felhalmozott 
megtakarításukat az államnak. Ők 
„kiszerződtek” az állami nyugdíj-
pillérből: a 2011. december 1. után 
megszerzett, járulékalapot képező 
jövedelmeik után nem szereznek to-
vábbi szolgálati időt az állami rend-
szerben, annak ellenére, hogy fize-
tésük után a munkaadó továbbra 
is az állami társadalombiztosításba 
utalja a 24 százalékos munkáltatói 
járulékot. A decemberben elfoga-
dott törvény szerint a továbbiakban 
csak a pénztárba utalt 10 százalékos 
járulékrész után számíthatnak já-
randóságra. Egyvalamit kaphatnak 
a befizetésért cserébe: ha kevés lesz 
a nyugdíjuk, időskorúak járadékára 
lehetnek jogosultak. Ilyen segély 
most is van, jelenleg az az idős ve-
heti igénybe, aki legalább 62 éves, 
és akinek a jövedelme nem haladja 
meg a mindenkori minimálnyugdíj 
80 százalékát. A ma hatályos jogsza-

bály szerint a maradók elesnek az 
ingyenes egészségügyi szolgáltatás-
tól is, a háziorvosi vizsgálatért vagy 
a kórházi kezelésért is fizetniük kell 
majd. Ezt azonban Nagy Anna kor-
mányszóvivő sietett cáfolni, és mint 

mondta „ha kell, törvényt módosí-
tanak”. Ez azonban csak egy ígéret. 

A kényszerből átlépők és a 
pénztárban maradók is az Alkot-
mánybíróság döntésében bíztak, a 
testület ugyanis megsemmisíthetné 
a jogszabályt. Ehhez viszont időben 
kellett volna lépniük, mivel a tagsá-
gi jog március végéig marad fenn, 
addig a visszalépők számára sem 

történik helyreállíthatatlan dolog. 
Csakhogy a döntés legkorábban 
március–áprilisra születhet meg, 
így marad az eredeti kormányzati 
elképzelés, a pénztárban maradók-
tól mindent megvon a kormány. 

Az MSZP élesen bírálta a kor-
mány döntését. Dr. Simon Gábor 
országgyűlési képviselő Miskolcon 
elmondta: újra átnézte a Fidesz ta-
vaszi választási ígéreteiről szóló 
kiadványokat és a kétharmados 
parlamenti többséggel bíró Orbán-
kormány programját, de ezekben 

szó sem volt arról, hogy 
a kormány megzsarol há-
rommillió állampolgárt, 
s ellopja magán-nyugdíj-
pénztári megtakarításai-
kat.

Dr. Varga László ar-
ról beszélt Miskolcon, 
hogy az Orbán-kormány 
egészen az önkormány-

zati választásokig, vagyis október 
elejéig óriási lelkesedéssel titkol-
ta a magánnyugdíjpénztárakkal 
kapcsolatos terveit. A képviselő 
bejelentette: ha az MSZP ismét kor-
mányra kerül, megszünteti ezt az 
uniós elvekkel is ellentétes jogsza-
bályt, egyúttal visszaállítja minden 
magán-nyugdíjpénztári tag állami 
nyugdíjjogosultságát.

Elfogadhatatlan, hogy az új 
szabályok alapján a  
magán-nyugdíjpénztári 
rendszerben maradók  
– annak ellenére, hogy 
munkáltatójuk befizeti a 
járulékot – nem jogosultak 
állami nyugdíjra

102 ezren maradtak a magánnyugdíjpénztáraknál

Szemben  
a kormánnyal

Sokat kockáztattak a kor-
mánnyal dacolók, hiszen 
azok, akik a magán-nyugdíj-
pénztári tagság mellett dön-
töttek, a decemberben elfo-
gadott jogszabály értelmében 
nem kaphatnak majd állami 
nyugdíjat, rokkantság esetén 
sem jogosultak ellátásra, és 
idős korukban az ingyenes 
egészségügyi szolgáltatást is 
megtagadják tőlük.

A jelenlegi nyugdíjasok megélhetését is veszélyezteti a kormány

Ismét a nyugdíjakon spórolnak

Hamarosan akár 16 százalékkal 
csökkenhet a jelenlegi nyugdíjasok 
ellátása, ha Orbán Viktor beváltja 
ígéretét. A miniszterelnök nemrég 
azt mondta, törvényben kell rögzí-

teni, hogy nyugdíjat csak nyugdíj-
ra befizetett összegből lehet fizetni. 
Csakhogy a jelenlegi kifizetések-
nek csupán 84 százalékát fedezik 
az erre a célra befizetett járulékok, 
16 százalékát, mintegy 550-600 
milliárd forintot a központi költ-
ségvetésből kell pótolni. A demog-
ráfiai és a foglalkoztatási mutatók 

alapján tisztán állami ellátást nem 
lehet majd a jelenlegi színvonalon 
finanszírozni. Ma 100 aktív korú 
közül 57 dolgozik, járulékaikból 37 
nyugdíjas ellátását fizetik. Negyven 

év múlva még akkor is 
rosszabb lesz a helyzet, 
ha sikerül megvalósítani 
a Fidesz által ígért teljes, 
vagyis 70 százalékos fog-
lalkoztatottságot. Ebben 
az optimális esetben is 70 
dolgozóra 81 nyugdíjas 
jut majd. Ez azt jelenti, 
hogy a nyugdíjszínvonal 
a legkedvezőbb esetben 
is a mai 62 százalékára 
esik vissza. Ha a foglal-
koztatási ráta mégsem nő 
a kormány tervei szerint, 
akár 45 százalékkal is ke-
vesebb lehet az ellátás. 

Ha a kormány nem egészíti ki a 
nyugdíjbevételt, más veszélytől is 
tartani kell. A bérekhez viszonyít-
va csökkenhet az ellátás összege, 
megszűnhet az özvegyi és a mél-
tányossági nyugdíj. Csökkenhet az 
éves nyugdíjemelés mértéke, átala-
kulhat a rokkantakat támogató re-
habilitációs rendszer, és jelentősen 

emelkedhet a korhatár. A szolgálati 
évek beszámításánál szigorításra le-
het számítani, és eltűnhet a koren-
gedmény, illetve a korkedvezmény 
rendszere.

– A magán-nyugdíjpénztári 
rendszer megszüntetése a nyugdíj-
rendszer fenntarthatóságát veszé-
lyezteti, mivel az aktív korúak és 
a nyugdíjasok romló aránya miatt 
az állami nyugdíjrendszert nem 
lehet majd a jelenlegi színvonalon 
finanszírozni – mondta Kiss Péter 
országgyűlési képviselő, volt szociá-
lis és munkaügyi miniszter.

Tavaly februárban Orbán Viktor 

pártelnökként arról beszélt, hogy a 
jelenlegi nyugdíjrendszer legalább 
30 évig fenntartható, nincs szükség 
drasztikus beavatkozásra, a nyug-
díjkasszát továbbra is ki kell egészí-
teni a központi költségvetésből, és 
nem gondolkodnak új modellben. 
Orbán Viktornak mindig is hullám-
zó volt a viszonya az idősekhez és a 
nyugdíjrendszerhez. 1991-ben még 
eltartottnak nevezte őket, később, 
1999-ben pedig ellenük szavaztak 
pártja képviselői, amikor csök-
kentették a mintegy 20 százalékos 
nyugdíjemelés mértékét. Akkor 
úgy döntöttek, hogy azok az idősek, 

akik 30 ezer forintnál magasabb el-
látást kapnak, csak 11 százalékos 
nyugdíjemelésben részesülhetnek, 
akik annál kevesebbet, 25 száza-
lékos emelésre, de legfeljebb 3500 
forint többletre jogosultak. Emiatt 
csupán 14,2 százalékos volt a nö-
vekedés. Ezzel a határozatukkal az 
idősek többségének egész életére 
hátrányos helyzetet teremtettek. 
Az akkori veszteséget igyekezett 
kompenzálni 2002 júliusában a 
Medgyessy-kormány, amikor 19 
ezer forintos egyszeri juttatást fize-
tett a nyugdíjban, illetve nyugdíj-
szerű ellátásban részesülőknek. 

Nemcsak a jövő nyugdíjasait, hanem a jelenlegi ellátottak 
megélhetését is veszélyezteti a kormány. Kiss Péter szocialista 
képviselő elmondta: ha valóban úgy lesz, ahogy a kabinet terve-
zi, és csak a nyugdíjkasszából fizetik az ellátásokat, hamarosan 
legalább 16 százalékkal csökkenhetnek a járandóságok. A meg-
szorítás miatt eltörölhetik az özvegyi nyugdíjat, megszűnhet a 
méltányossági nyugdíj, és felszámolhatják a korkedvezményt.

Veszélyterületek a  
nyugdíjrendszerben:

 Megszűnhet az özvegyi 
nyugdíj.

 Eltörölhetik a méltá-
nyossági nyugdíjat.

 Csökkenhet az éves 
nyugdíjemelés mértéke.

 Felborulhat a rokkant- 
és rehabilitációs rendszer.

 Emelkedhet a korhatár.

 Szigoríthatják a szolgá-
lati évek beszámítását.

 Megszűnhet a koren-
gedmény és a korkedvez-
mény rendszere.
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 várkonyi tibor

Leleplez megint a Fidesz instruálta jobboldali kor-
mánysajtó. Alátámasztandó Kósa Lajos „szenzációs 
fölfedezését”, hogy az MSZP áll az Orbánékat bíráló 
nemzetközi hadjárat mögött, rábukkant egy olyan 
háttéranyagra, amelyet az EU-parlament szocialista 
képviselői adtak át strasbourgi barátaiknak. Külö-

nös „vádirat”. Tényszerűen az van benne, amiről he-
tek óta a világsajtó ír, minden aktív politizáló tudott 
róla. Tegyünk mindehhez egy új „leleplezést”. 

Minden szónak, ami ebben a titokzatos háttér-
ben szerepel, személyesen Orbán Viktor a forrása. 
Egyszerűen azt sorolja föl, amit a parlamenti kéthar-
mados Fidesz-többség tavaly április óta elkövetett. 
Az Alkotmánybíróság jogkörének a csorbítását, a 
magánnyugdíjpénztárak megsarcolását, a válság-
adókat, a költségvetési tanács likvidálását és a többi 

ismertet, nincs benne tehát semmi államtitok. De ne 
legyünk olyan szűkkeblűek, mint a „vádirat” össze-
eszkábálói, pillantsunk a történelmi háttérre. Arra a 
nyolc teljes évre, amely alatt a Fidesz még ellenzéki 
pártként minden skrupulust elvetve aláásta az ak-
kori, igaz, más színű kormány nemzetközi reputá-
cióját. A sorozatos följelentgetésekre az EU néppárti 
frakciójánál, személyesen Orbán is élenjárt ebben, 
megtörtént az is, hogy uniós támogatásoktól pró-
bálták megfosztani az országot. Nem volt olyan ré-
gen, hogy feledhetnénk, miként vitték ki Brüsszelbe 
Morvai Krisztinát és jelenlegi jobbikos barátait (Ba-
log Zoltán fideszes képviselő szíves személyes köz-
lése) „rendőrterrorról” regélni. Ha ennek a tizedét 
cselekedték volna a szocik, talán dorgálást érdemel-
nének, de nyolc évükért a fideszesek akár jelképes 
bunkót is.

De maradjunk a jelennél. Nincs olyan „árul-
kodás”, amely fölérne a kényszerű beismeréssel. 
Navracsics úr, a kormány második embere még 
„technikai csekélységnek” mondta a brüsszeli biztos 
érdemi megjegyzéseit a médiatörvényről, másnap 
viszont Martonyi külügyminiszter úr már „útmuta-
tó jellegű” levelet említett, amelynek hatására készek 
fölülvizsgálni az addig körömszakadtáig védelme-
zett jogi furcsaságot.

Ki bunkózza hát le a kormányt?

Bunkó

 Sebes György

Most már valóban ideje, hogy az Európai Unió 
rendszerét és szabályait Magyarországéihoz igazít-
sák. Mindenekelőtt azt kell kimondani, hogy aki-
nek otthon kétharmados parlamenti többsége van, 
annak a kétharmadát az unióban is tartsák tiszte-
letben. Tehát ne lehessen a kormánynak feltenni 
mindenféle gonosz kérdéseket – amelyeket persze 
a hazai ellenzék sugallt –, ne lehessen külföldről 
még csak úgy tenni sem, mintha beleszólnának a 
hazai belügyekbe – szintén balliberális sugallatra –, 
valamint és főképpen ne lehessen kínos helyzetbe 
hozni hazánk örökös miniszterelnökét – még ha 
maga sétál is be a csapdába –, mert ezzel nemze-
tünkre támadnak. A folyton kekeckedők erre azt 
mondhatnák, hogy na de ez már pofont jelentene 
a demokráciának, mire mi persze azt válaszolnánk, 
hogy előbb a kétharmad, aztán a demokrácia. Mint 
itthon.

De amíg mindez be nem következik, addig a 
nemzeti együttműködés kormánya magyarázko-
dásra kényszerül, és arra is, hogy látszólag bele-
menjen nem kívánt konzultációkba. Mert hiába 
erősítik megint egyszer, hogy a médiatörvény úgy 
jó, ahogy van, és pontosan megfelel minden uniós 
kívánalomnak, biztos maradnak még – a szocia-
listák által felbujtott – kétkedők. Ezért az Európai 

Bizottságnak írt válaszlevélben személyes egyeztetést is 
javasol a kormány, de biztosak lehetünk benne, csak jobb 
híján. A kormányzati kommunikációért felelős államtit-
kár úgy fogalmazott, ideje, hogy érdemi beszélgetés kez-
dődjön „a süketek párbeszéde és a rosszindulatú vádas-
kodások” helyett. Süketek és vádaskodók azonban nem 
csak az unióban vannak. Amikor ugyanis hiába a nemze-
ti együttműködés nyilatkozata – kint minden falon –, és 

hiába a jó szó, a kétkedők itthon csak követelőznek. Az 
érdekképviseletek a bérekről, a sztrájkok lehetőségéről 
vagy a nyugdíjakról, a médiában érintettek a róluk szó-
ló törvényről konzultálnának, és nem értik meg, hogy a 
kétharmad egyszer és mindenkorra eldöntött mindent. 
Hogy itt már fölösleges a beszéd, a kormányt fölhatal-
mazták, és kész. Ez a magyar demokrácia. Kicsi, sárga, 
savanyú, de a miénk. 

És még az uniót is le kell szerelni. Itt az ideje, hogy 
képünkre formáljuk a világot. Vagy legalább Európát.

Nincs olyan „árulkodás”, 
amely fölérne a kényszerű  
beismeréssel 

 zsebesi zsolt

Európa bajban van. Méghozzá nagy bajban, mert nemcsak a gazda-
sági világválság és az európai államadósságfrász tartja immár láz-
ban, de Magyarország miatt is kiveri a veríték. A kontinens avas 
demokráciái egyszerűen képtelenek felismerni és a helyén értékelni 
a kis Magyarország és vezető pártja intellektuális teljesítményét. A 
magyar kormánynak azt a nem mindennapi képességét, hogy olyan 
innovatív és nem konvencionális elemekkel tudta tovább cizellálni 
az európai demokrácia értékrendszerét, melyek előtt Párizs, Berlin 
és Brüsszel, de még Varsó is kénytelen fejet hajtani, vagy legalábbis 
lesütni a szemét. 

A minket körülvevő maradi és elfogult világ elhitte, hogy a mi 
Orbán Viktorunk és az ő fideszesei az éj leple alatt rátörtek volna a 
magyar demokráciára. Az Alkotmánybíróságra, a Magyar Nemzeti 
Bank függetlenségére, elvették a magánnyugdíjpénztárak tagjainak 
megtakarított pénzét, megsarcolták a hazánkban hangyaszorgalom-
mal profitot termelő külföldi nagyvállalatok egy részét, és ráadásnak 
egyéb, a demokratikus ellensúlyozást szolgáló intézményekbe a saját 
embereiket ültették. 

Úgy mellékesen karácsony előtt felszámolták a sajtószabadságot is. 
Azt állítják, hogy a kétharmados győzelmével visszaélve a Fidesz 

egypárti diktatúrát készül kiépíteni, amelyben a törvények és az al-
kotmány testre szabásával be akarja betonozni a saját politikai és gaz-
dasági hatalmát. Eddig a rossz hír.

A jó az, hogy a Magyar Nemzetből megtudhatjuk, a remény haj-
nalpírja hasad a horizonton, mert az Európai Parlament néppárti 
képviselői ki fognak állni testvérpártjuk, a Fidesz mellett, és mert szá-
mos jobboldali és konzervatív újság már változtatott a hangnemén, és 
arról ír, hogy nem is olyan ördögtől való a magyar sajtótörvény, amit 
továbbra sem olvasott senki. 

Mi a baja Európának? 
Brüsszelnek a kormány megmagyarázza, hogy a sajtótörvény a 

legjobb Európában, bármit is állít róla a világ széplelkű értelmisége. 
Lenyomja az Európai Központi Bank torkán az új jegybanktörvényt 
is, amely a parlamentre bízza a Monetáris Tanács tagjainak kijelölé-
sét, és ezzel elveszi a Nemzeti Bank függetlenségét. 

A 13 Brüsszelben árulkodó, megsarcolt multit elküldi a jó édes 
hazájába. A hárommillió magán-nyugdíjpénztári tagot pedig hibát-
lanul megvédi Selmeczi Gabriella, a magyar Signore Corleone. És 
nemsokára csinál nekünk alkotmányt a Fidesz, és az is a legjobb lesz 
a világon.

Ki érti ezt?

Mint itthon

A kétharmad egyszer és  
mindenkorra eldöntött mindent. 
Ez a magyar demokrácia. Kicsi, 
sárga, savanyú, de a miénk

 nagy n. Péter (Forrás: Népszabadság)

Egy rossz szót nem lehet szólni arról, amit Orbán Viktor teg-
nap évértékelésként mondott. De jót sem, mert szinte sem-
mit sem mondott. Akárha playback-koncerten lettünk volna. 
Hang van, élet nincs. 

Pedig „régi vágya Magyarország polgárainak, hogy mind-
arról, amit a kormány tagjai egy-egy évben megvalósítanak, 
arról, amit az elkövetkezőkben terveznek és arról, hogy mind-
ezt milyen megfontolásból teszik, mihamarabb – és lehetőleg 
minél pontosabban – az ország polgárai első kézből értesül-
jenek”. Ezt így mondta Orbán Viktor az első évértékelésén 
1999-ben. Most korrigálta az állítást, kimondatlanul is. 

Igaz, nem is nagyon hibázott, ami nyertesnek ítélt hely-
zetben eredményes taktikai megoldásnak tűnhetett számára.  
1999-ben még nem így volt. Akkor hat hónap kormányzás 
után közölte a Vigadó közönségével, hogy Magyarország 
gazdasági növekedése az Európai Unióénak kétszerese lesz 
1999-ben, 10 százalékkal nő a magyar áruk exportja, 60 száza-
lék alá kerül az államadósság, a keresetek vásárlóértéke 3,6, a 
nyugdíjaké több, mint 4 százalékkal emelkedik. Az inflációt 
egyszámjegyűre zsugorítják. Most? Próbáljunk a legfonto-
sabb mondatok mögé nézni, hátha vannak ott valahol üze-
netek.

„Lehet, hogy bennünket sem folyó, sem vas nem fog...” 
Lehet, de ebből nem bomlik ki semmi.

„Sok millió magyar ember közös terve valósul meg...” Jó, 
tegyük fel, de mi a terv?  „Az utolsó lehetőség ez a haza előtt, 
vagy az utolsó utáni...” Belegondol a szónok, hogy ha valaki 
kétszáz év múlva olvassa a jegyzőkönyvet, mit ír a lap szélé-
re, ahová a glosszákat szokták régen, mikor még nem gon-
dolták, hogy négyéves ciklusonként fordul a haza sorsa?

„Nem lehet előbb a disznótoros, mint a disznóvágás.” Jó, 
rendben.  „Létezik bűn, amire nem ad feloldozást származás... 
vagy a nemzetközi kapcsolati háló.” Ez az állítás megfejthető, 
bár ne lenne az!  „Csak a tetemet sodorja az ár...” Oké. „Ma-
gyarország átszervezésének kulcskérdése az új Alkotmány, 
mert a jelenlegi nem a magyarok alkotmánya.” Ha van va-
lami, ami az elpusztíthatatlannak hit szocialista világrend-
szerből egyebek közt a nagy magyar szellemi teljesítménnyel 
való békés kimenekülést jelképezi, az épp ez az ütött-kopott 
alkotmány. Ha ennek nincs köze Magyarországhoz, akkor a 
rendszerváltásnak sincs.

„Elkötelezettnek kell lenni a jó iránt.” Ígérjük, azon le-
szünk.

Befejezzük az idézetek faggatását. Lelkesedésünk hiányát 
igazolva látjuk azzal is, hogy a szónok számára kedves kö-
zönség Grosics Gyula köszöntésétől eltekintve csak mintegy 

fél órányi beszéd után érezte úgy, hogy tapsolnia kell. Majd 
még talán kétszer.

A sterilitásában tökéletes évértékelésben egy rontást még-
is találtam. Miközben Orbán Viktor került mindent, ami a 
tények világával összevethető lenne, idézett egy mondást, 
amely szerint fontos a terv, és fontos a határidő, de egy mon-
datba ne kerüljenek. Márpedig azok így együtt ott vannak a 
nyilvánosságban, még ha most nem is engedné meg magának 
ezt a „politikai luxust”. Azért behívta az emlékezetünkbe: tíz 
év, egymillió munkahely. Ez az ígéret. Ami most azzal a fel-
ismeréssel gazdagodott, hogy a magyar ember tisztességes, 
számára a munka becsület dolga, de nem mindenki él ezzel a 
lehetőséggel. Pedig mindenkinek dolgoznia kell.

„Nagy hiba lenne egyenlőségjelet tenni azok közé, akik 
dolgozni akarnak, de nem kapnak munkát, és azok közé, akik 
tudnának ugyan dolgozni, de úgy gondolják, hogy segélyen 
vagy egyéb állami juttatáson élni mégiscsak kényelmesebb, 
és amellett ebből-abból pénzt is lehet csinálni. Ha másból 
nem, hát tyúklopásból.” 

Itt bizony érezni a tervet és a határidőt is. A lehető legrö-
videbb időn belül vissza fogják venni a rászorultaktól a segé-
lyek nagy részét.  De hogy lehet pénzt csinálni a lopott tyúk-
ból? Azt nem eladni, enni lopják. Jobb lett volna megúszni, de 
mégis csak ígért valamit a miniszterelnök.

Orbán tyúkja
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A fideszes polgármesterek szembekerülhetnek a kormánnyal

Padlóra küldik
az önkormányzatokat

A kormány padlóra küldi az önkor-
mányzatokat és közben kifosztják 
az embereket - fogalmazott Török 
Zsolt szóvivő. Hozzátette: az elmúlt 
hetek, hónapok kormányzati dön-
téseinek eredményeképpen egyre 
súlyosabb és súlyosabb veszteségek 
érik az önkormányzatokat és az 
embereket. A szocialista politikus 
- aki szerint létszámleépítéseket, 
iskolabezárásokat, beruházások 
elmaradását lehet tapasztalni - azt 
firtatta, hol marad a jobboldali ön-
kormányzatok és közgyűlések szá-
mára a kormányzati segítség. Ezt 
nem nagyon lehet látni, azt látni, 
hogy visszalépés van mindenütt.

– A pluszadókat nem közvet-

lenül vetik ki az emberekre, s nem 
közvetlenül állítják le a fejleszté-
seket, beruházásokat, hanem az 
önkormányzatokon keresztül. A 
nemzeti átverés kormánya az ön-
kormányzatokkal viteti el a balhét 
- fogalmazott.

Élő Norbert, az MSZP kőbányai 
frakcióvezetője a Panel-program és 
az Öko+ program megszüntetését 
tette szóvá. Szerinte, ha ezeket nem 
állítják vissza nagyon nagy baj lesz, 
e két programon keresztül ugyanis 
a rezsiköltségeket 30 százalékkal le-
hetett csökkenteni.

Pál Tibor, ferencvárosi önkor-
mányzati képviselő a Közmunka-
programról szólva úgy fogalmazott: 

azt a kormány fél pénzzel kívánja tá-
mogatni, „félvállról veszik ezt a kér-
dést”. Mint kifejtette: 2010-ben több 
mint 120 ezren vettek részt a közfog-
lalkoztatásban, az önkormányzatok 
voltak a legnagyobb közfoglalkozta-
tók, sokan tudtak átlépni a munka-
erő-piacra. Év végén azonban több 
tízezer közfoglalkoztatottnak kellett 
felmondani, mert a költségvetés 
nem biztosított forrásokat. Utalva 
az új pályázati kiírásra hozzátette: 
míg korábban egyéves foglalkozta-
tás volt, most három hónapra lehet 
pályázni, négyórás munkaidőre. Így 
elég lesz a fél pénz. A fajlagos költ-
ség így nagyobb, mintha nyolc órát 
foglalkoztatnak valakit.

A nemzeti átverés kormánya az önkormányzatokon keresztül veti ki az emberekre a pluszadókat

Rekordbenzinár: miért nem csökkentik?
A különadók mindenképpen csökkentik a lakossági fogyasz-
tást és emelik az árakat, illetve késleltetik a beruházásokat 
– írta tavaly ősszel elemzésében a Költségvetési Tanács. Mint 
ismeretes, a kormány összesen 161 milliárd forint összegű 
különadóval sújtja a távközlési, energia- és a kereskedel-
mi szektort. Az elemzésnek igaza lett, 2011-ben soha nem 
látott magasságba kúsztak fel a benzinárak, és a kormány 
semmit nem tesz ez ellen. Pedig ugyanezek a politikusok 
voltak azok, akik alig évvel ezelőtt harsogva követelték a 
szocialista kormánytól a benzin jövedéki adójának mérsék-
lését. – Kezdeményezzük, hogy a kormány javaslatával és 
szándékával ellentétben a benzin árát terhelő jövedéki adó 
mértéke az EU-s minimumszintre csökkenjen – mondta 
Szijjártó Péter 2009-ben a ténytár.hu összeállítása szerint. 
Most, kormányra kerülve feledésbe merültek a követelések. 
Amit a szocialistáktól elvártak volna, azt ők maguk nem 
teszik meg: Nagy Anna kormányszóvivő végleg eloszlatta az 
üzemanyagok jövedéki adójának esetleges csökkentésével 
kapcsolatos reményeket, amikor kijelentette, hogy jelenleg 
nincs napirenden a jövedéki adó csökkentése – és azóta sem 
került napirendre. 

Hogy is áll a közbiztonság?

A kormány két hét alatt ígérte megváltoztatni a helyzetet, 
nos, változás lesz is: a településőrség megszűntetésével 
kivonnak kétezer embert a közbiztonság fenntartói közül Az 
MSZP úgy értékeli, hogy a településőr-program leállításával 
a kormány megszegte a közbiztonság garantálására tett 
ígéretét. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő elmond-
ta: a Bajnai-kormány által elindított program leállításával 
a kabinet 2-2,5 milliárd forintot spórolt meg, ugyanakkor 
több mint kétezer embertől vette el a lehetőséget, hogy 
tegyen lakóhelye közbiztonságáért. Ugyanakkor a kormány 
tavaly több mint tízmilliárd forintot költött a Terrorelhárítási 
Központ felállítására, amely idén mintegy tizenhárom mil-
liárd forintból működhet. – Amíg a pár száz fős elitalakulat 
munkatársai akár háromszázötven-négyszáz százalékos 
pótlékot is kaphatnak munkájukért, addig a végrehajtó 
állomány, a közbiztonságot fenntartó tiszthelyettesi kör az 
adóváltozások és a cafeteria-rendszer átalakulása miatt a 
jövőben havonta mintegy öt-tízezer forintos reálbércsök-
kentést szenvedhet el.

Matolcsy-mellébeszélések

Miközben Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 
azzal vádolja a Bajnai-kormányt, hogy meghamisította a 
2010-es költségvetést, arról valahogy egy szót sem ejt, 
hogy idén januárban már 122 milliárd volt az államház-
tartás hiánya. – Arról meg végképp nem szól a Matolcsy-
fáma, hogy a szocialista kormányzás utolsó három évében 
a fegyelmezett gazdálkodás hatására rendre mintegy 30 
milliárd forintos többletet produkált az államháztartás az 
év első hónapjában – közölte Burány Sándor képviselő, az 
MSZP gazdaságpolitikai kabinetjének tagja. A Fidesz–KDNP 
által produkált januári „horror hiány” világosan mutat-
ja, hogy az emberekre háruló extraadókkal, valamint a 
magán-nyugdíjpénztári vagyon lenyúlásával nem lehet 
egyensúlyban tartani a költségvetést. Ahhoz a kiadási ol-
dal ráncba szedése, vagyis az amúgy a Fidesz–KDNP által 
beígért kisebb és olcsóbb állam is kellene. A tényszerűség 
kedvéért: az állami kiadások a Fidesz–KDNP-kormány ér-
kezése óta vészesen megnövekedtek: csak tavaly mintegy 
150 milliárd forinttal haladták meg a tervezetet. A bevételi 
oldalon pedig az idén bevezetett igazságtalan egykulcsos 
adórendszer üt mintegy 350 milliárd forintos lyukat.

Képzeletbeli adócsökkentések

A munkavállalók alig 10 százalékának kedvez az egykulcsos 
adó bevezetése, míg a közepesen és az átlag alatt keresők 
ezekben a napokban tapasztalják, hogy nem emelkedett a 
jövedelmük, vagy rosszul jártak. Szekeres Imre, a szocialis-
ták gazdaságpolitikai kabinetvezetője azt mondta: a szemé-
lyi jövedelemadó mérséklése csak havi bruttó 500 ezer forint 
fölött okoz érezhető jövedelemnövekedést, a bruttó kétmillió 
forintot kereső állami vezetők viszont már 350 ezer forinttal 
többet vihetnek haza havonta, ugyanakkor a dolgozók nagy 
részének jövedelme néhány százalékkal csökken. Szekeres 
az idei költségvetést felelőtlennek és fenntarthatatlannak 
tartja, mert a tervezett 3 százalékos növekedést szakértői 
vélemények nem támasztják alá, az infláció biztosan ma-
gasabb a kormány által megjelölt 3,5 százaléknál, ezért a 
jegybank kamatemelésekre kényszerül, ráadásul a büdzsé 
egyszeri bevételekre támaszkodik és nem segíti a foglalkoz-
tatás bővülését.

Horváth Csaba szerint október óta 
káosz és koncepciótlanság van a fő-
városi egészségügyben, Budapest 
vezetése „lepasszolni” akar felada-
tokat, ahelyett, hogy a fővárosiak 
egészségügyi ellátásnak javításán 
dolgozna. Az MSZP fővárosi frak-
ciójának vezetője azt mondta, az 
egészségügyi ellátórendszer a város 
egyik legfontosabb szolgáltatása, 3,5 
millió budapestiért és agglomeráci-
óban élőért felelős, 12 kórházban 
közel 100 telephelyen látja el fel-
adatát, ezért óriási felelőssége van a 
fővárosi önkormányzatnak abban, 
hogy jó gazdája-e a területnek.

Az országos és helyi egészség-
politika szereplői eltérően nyilat-
koznak, hol államosítanának, hol 
integrálnának, de szóba került a 
privatizáció is. A mélypontra akkor 
jutottak, amikor Tarlós utasításá-
ra vagy anélkül, de Szentes Tamás 
egészségügyért felelős főpolgár-
mester-helyettes egy lendülettel 
lefejezte volna a teljes fővárosi el-
látórendszert és elküldte volna a 12 
kórházigazgatót.

Horváth Csaba – aki az előző 
ciklusban az egészségügyért felelős 
főpolgármester-helyettes volt – a 
kórházak államosításával kapcso-
latban kifejtette: az csak abban az 
esetben segítene, ha az állam képes 
a jelenleginél jobb finanszírozási 
struktúrát csinálni. Azonban nincs 

garancia arra, hogy jobb kézbe ke-
rül az ellátás, ha az állam veszi át, 
sőt, Horváth Csaba szerint rosszabb 
helyzetbe kerülnének a betegek, 
ezért azon lesznek, hogy ezt meg-
akadályozzák.

Az előző ciklusban elkészítették 
a Budapesti Egészségügyi Modellt, 

amelynek elindításához három-
milliárd forintra lett volna szük-
ség, a rendszer pedig ezt követően 
önfenntartó módon, a keletkező 
megtakarításokból tudott volna át-
alakulni, úgy, hogy 5-6 év alatt 36 
milliárd forint megtakarítást ért 
volna el.

Káoszba halnak a fővárosi kórházak 

„Lepasszolt” feladatok? 

Fővárosi egészségügy: megrokkan?



Interjú 5

Az mindenképpen figyelemremél-
tó, sőt elgondolkodtató, hogy míg 
2010. október 3-án a választópol-
gárok „csak” 42,8 százaléka, addig 
2011. január 16-án 45,6 százaléka 
tartotta fontosnak, hogy kinyilvá-
nítsa véleményét: melyik jelöltet 
tartja alkalmasabbnak arra, hogy az 
előttünk álló négy évben a település 
első embere legyen. A megmérette-
tés a Fidesz számára kudarccal zá-
rult. Ugyanis a januári voksoláson 
2612-en járultak az urnákhoz, s a 
végeredmény az lett, hogy Magyar 
László az érvényes voksok 58 szá-
zalékával, vagyis 1508 szavazattal 
megnyerte a választást. A győzelem 
meggyőző és fölényes, különösen 
annak fényében, hogy az ellenfél, a 
Fidesz–KDNP-s Kovács Judit mind-
össze 1084 szavazatot tudott begyűj-
teni, Magyar László tehát 424 szava-
zattal kapott többet riválisánál. 

– Vajon minek köszönhető, és mi-
ként értékelhető a siker? 
– Azt gondolom, az ismertsé-

gem és az eddigi eredményeink 
mindenképpen szerepet játszhattak. 
2002-től vagyok polgármester Nyír-
telken, de előtte is a településen dol-
goztam. Voltam ifjúsági vezető, tsz-
elnök, vállalkozó, s 1979-től 1986-ig 
ugyancsak itt tanácselnök. Egész 
eddigi életem Nyírtelekhez köt. 

– És most már biztos, hogy a követ-
kező esztendők is itt telnek, hiszen 
van tennivaló bőven.
– Abban tényleg nincs hiány. 

Nehezíti a helyzetünket, hogy a 
település szerkezete eléggé egye-
di. Kiterjedt a tanyavilágunk, amit 
az is mutat, hogy 2500 ember még 
ma is külterületen él. Nyírtelek 
1971-ben lett nagyközség, s nem túl 
régen, már a polgármesterségem 
alatt, 2005-ben kapott városi rangot. 
Azóta sokat fejlődtünk, szépült, 
gyarapodott a település, és elkezd-
tünk egy kertvárost is építeni. Az itt 
élő emberek dolgosak, szorgosak, 

szeretik a városukat, s itt akarnak 
boldogulni és dolgozni. 

– Ha már a munkát említi, a foglal-
koztatás területén mi a helyzet? 
– Valóban ez az első számú fel-

adatunk. Igyekszünk is sokat tenni 
annak érdekében, hogy mindenki 
találhasson munkát. Sajátos a hely-
zetünk, mivel Nyíregyháza mind-
össze 10 kilométerre van, sokan be-
járnak a megyeszékhelyre dolgozni, 
de szerencsére itt is akad munka. 
Az előző esztendőkben kialakítot-
tunk egy ipari területet, ahol már 
két gyár fel is épült, s ott több mint 
kétszázan dolgoznak. Ugyanakkor 
van egy honvédségi bázis, ahol 350 
embert foglalkoztatnak. Az elmúlt 
években több kisebb – főleg vas-
ipari – cég is ide települt, s ők szin-
tén helyi munkaerőt alkalmaznak. 
Az előző évben 130 közmunkást 
foglalkoztattunk, és ugyanennyien 
dolgoznak az önkormányzat intéz-
ményeiben. Polgármesterként, az 
önkormányzat vezetőjeként nem 
tudok embereket alkalmazni, vi-
szont tudunk olyan helyzetet, kör-
nyezetet teremteni, hogy minél több 
vállalkozás települjön ide, amelyek 
helybelieket foglalkoztatnak. 

– Mégis, mi történt itt október és ja-
nuár, vagyis a két választás között? 
Hiszen a korábbi szavazategyenlő-
ségből erősen az ön irányába billent 
el a mérleg. 
– Az biztos, hogy tavaly októ-

berben volt egy felfokozott politi-
kai hangulat, és a Fidesz minden 
elképzelhető, s korábban elképzel-
hetetlen módon próbálta lejáratni 
ellenfeleit. A kormánypárt felénk 
irányuló negatív kommunikációja 
itt is jelentkezett. Azt akarták elhi-
tetni, hogy kolbászból lesz a kerítés, 
ha ők kerülnek többségbe az önkor-
mányzatokban is. Így aztán Nyírte-
lek abban is élen járt, hogy a kilenc 
önkormányzati képviselői helyre 
negyvenöten pályáztak. Minden-
ki csodát várt. Közben eltelt több 
mint három hónap, és csodáról szó 
sincs. Egyre többen elégedetlenek a 
kormánnyal, az emberek elkezdtek 
gondolkodni, és talán ez is segített a 
mostani győzelemben.

Míg az őszi kampányban főleg 
a programomat, most az embereket 
állítottam a középpontba. Hiszen a 
programok is értük vannak. 

Időközi polgármester-választás Nyírtelken

Trendforduló, avagy 
döntetlen után kiütés

A 2010. október 3-án országosan megtartott helyi önkormányzati 
választásokat többségében a Fidesz–KDNP színeiben induló 
képviselő- és polgármesterjelöltek nyerték. Ám voltak kivé-
telek, sőt olyan települések is, ahol a polgármester-választás 
eredménytelen lett, mert a legtöbb voksot szerző két jelölt 
azonos számú szavazatot kapott. Ez történt a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei, 7200 lakosú kisvárosban, Nyírtelken is, ahol a 
Fidesz–KDNP színeiben induló Kovács Judit ugyanúgy 1036 
szavazatot szerzett, mint az MSZP-s Magyar László. Így a tör-
vény rendelkezései szerint meg kellett ismételni a voksolást, s 
a helyi választási bizottság 2011. január 16-ra írta ki az időközi 
választás időpontját, ahol szintén Kovács Judit és Magyar 
László szállt ringbe az elsőbbségért. A győztest, Nyírtelek 
régi-új polgármesterét, Magyar Lászlót kérdeztük.

egyre többen elégedetlenek a 
kormánnyal

Újra együtt,  
újra lendületben!

A sikertelen első forduló óta sem 
állt meg az élet Nyírteleken. A 
polgármester irányításával október 
óta három pályázatot nyertek, a 
többi között ezért épülhet meg a 
korábban tanyákból alakult telepü-
lésen a gyűjtőút. Most szennyvíz-
tisztítóra szeretnének 1,4 milliárd 
forintot nyerni, a település vezetője 
reméli, hogy még idén elkezdőd-
het a beruházás.

 1. oldal

– Ehhez viszont elengedhetetlen a 
szervezett pártépítés. Hol tart ez a 
folyamat? 
– A zavartalan működéshez szük-

séges a vidéki hálózat fenntartása, 
ami egyike a legfőbb prioritásoknak. 
Folyamatosan építjük a bázisunkat a 
szakszervezetekkel és a civil szerve-
zetekkel együttműködve, hiszen az 
Orbán Viktor-féle centrális erőtérrel 
szemben csak széles társadalmi ösz-
szefogás lehet az alternatíva. A nem-
zetközi kapcsolatainkat is újraépítjük: 
ennek első állomása volt a jelentős 
visszhangot kapott amerikai bemu-
tatkozó utam. Találkoztam a német 
szociáldemokrata párt, az SPD elnö-
kével Berlinben, s találkozom görög, 
spanyol pártvezetőkkel is.

– Felmérések szerint igen népszerű 
a Jobbik a fiatalok körében. Önök 
mivel tudják megszólítani ezt a 
korosztályt? Hogyan építik be az új 
embereket a pártba, lesz ennek vala-
milyen intézményes megoldása is?
– Modern kommunikációs csa-

tornákra építünk, a Facebookra, a 
Twitterre, a blogokra és természe-
tesen igyekszünk személyesen is 
megszólítani a fiatalokat. Kialakí-
tottuk a párton belüli képzési rend-
szert. Elindul a Táncsics Alapítvány 
szervezésében a Táncsics Akadémia, 
de szabadegyetemi formában széle-
sebb körű képzést is indítunk. Szer-
vezzük a nyári Szabadegyetemet, s 
fontos szerep jut a tavasszal beindu-
ló aktivistaképzésnek is. Táborokat 
szervezünk, ami a fiatalokkal való 
kapcsolattartás legközvetlenebb for-
mája, és nemzetközi diákcsereprog-
ramot indítunk.

– Ez egyben az értelmiség megszólí-
tását is jelenti?
– Így van. Szorosabbra fűzzük 

a szálakat saját szellemi holdudva-
runkkal, amelynek során számítunk 
a Politikatörténeti Alapítvány és 
Intézet műhelymunkájára. Rendez-
tük a párthoz kötődő alapítványok 
működési feltételeit, és új feladat-
köröket határoztunk meg. Ebben 
a munkában nagy szerepet vállal 
a Programtanács is, amely ideológiai 
bázist teremt a párt jövőképének 
kialakításához. A közpolitikai prog-
ram kidolgozása pedig újra a József 
Attila Alapítvány műhelyében kez-
dődött el.

– Sokat hallottunk korábban a kom-
munikáció megújításáról.
– Minden fontos hírre azonnal 

reagálunk, a hírekben jelentősen 
megugrott az MSZP-s szereplések 
száma. Mindez annak az új média-
stratégiának a része, amelynek célja 
a jobboldali médiatúlsúly ellensúlyo-
zása, ami persze kormányon valószí-
nűleg könnyebb feladat lett volna, 
de megvalósítása elmaradt. Emellett 
Balegyenes címmel megújult a frak-
ció hírlevele, első számát most tartja 
kezében az olvasó. Az mszp.hu is át-
alakul. S lehetőséget adunk a régiós 
honlapok beindításához. 

– Kemény kritikákat kapott a párt 
alapszabálya is.
– Cél, hogy a párt a kor követel-

ményeinek megfelelően működhes-
sen. A választókerületi és a megyei 
elnökök javaslatait összegyűjtve már 
összeállt egy koncepció arról, hogy 
milyen pontokon kell módosítani, 
hogy a pártdemokráciát és a haté-
kony működést egyaránt elősegítse 

a változtatás. Ez hamarosan a párt-
szervezetekhez kerül megvitatásra. 

– Mire készül tavasszal az MSZP, 
hogyan hallatják majd a hangjukat 
ellenzékből? Lesznek utcai meg-
mozdulások?
– A november 27-i rendezvényen 

meghirdettük azt az aláírásgyűjtést, 
amivel lehetőséget kívánunk terem-
teni ahhoz, hogy hallassák a hangju-
kat mindazok, akik szerint a kormány 
rossz irányba vitte az országot. A 
petíciós kampánnyal bebizonyítjuk, 
hogy az ellenzék legnagyobb pártja 
a népszavazáshoz szükséges aláírást 
képes összegyűjteni. Az interneten 
kemény, provokatív formában tesz-
szük ugyanezt. Március 15-én lesz 
egy újabb nagyrendezvényünk, aho-
vá azokat várjuk, akik nem értenek 
egyet a kormány antidemokratikus, 
a jogállamot semmibe vevő, az em-
berek életét megkeserítő politikájá-
val. Áprilisban és május 1-jén pedig 
ismét kimegyünk az utcára. Mozgal-
mas félév vár ránk!   M. L.

Új sorozatot indított honlapján (www.mesterhazyattila.hu) Mesterházy Attila 
pártelnök-frakcióvezető Új MSZP – Új politika címmel. A hetente megjelenő 
írások a legaktuálisabb politikai eseményekhez, hírekhez fűznek kommentárt, 
értékelik és elemzik az országban és a parlamentben zajló történéseket, illetve 
tájékoztatják a párttagságot és a baloldali szimpatizánsokat, miről hogyan 
vélekedik az MSZP, milyen eseményeket, programokat szervez. A rovat célja 
azokhoz szólni, akik pártállástól függetlenül baloldali nézeteket vallanak, 
illetve olyan építő kritikát fogalmaznak meg, amely a hazánkról az utóbbi hó-
napokban kialakult, nem éppen pozitív imázs javítását szolgálja. A pártelnök 
azokhoz is szólni kíván ebben a rovatban, akik úgy gondolják, hogy az Orbán-
kormány tévútra viszi a nemzetet.

Mesterházy Attila interjút adott a Pacifica Radio  
politikai elemző műsorának

Amerikai látogatás



A megújulást nem lehet párthatáro-
zatokkal letudni – állítja dr. Neupor 
Zsolt, a győri MSZP elnöke, frakció-
vezetője. A várható vereségek elle-
nére a jövő helyett inkább a jelenre, 
az egyéni túlélésre rendezkedett be 
a párt. Az értünk aggódók, szim-
patizánsok nem ezt várják tőlünk, 
hanem kemény és következetes 
hangot, lehetőséget az érzelmi azo-
nosulásra. 

A Fidesz fokozatos népszerűség-
vesztése ellenére az MSZP elhasz-
nálódott politikusai nem jelentenek 
alternatívát a magyar társadalom-
nak. Csak akkor bízzák ránk újra az 
ország irányítását, ha látják, hogy 
tanultunk a hibáinkból, és rendet 
tettünk a saját házunk táján. 

A közgyűlésben az egyetlen 
érdemi munkát végző frakció a 
miénk. Ma Győr a hatalmas adó-
bevételei ellenére komoly bajban 
van. Hiányzik a jövőkép, a távlatos 
gondolkodás. A város pénzét indiai 
díszkőre költik, közben a közszol-
gáltatás díjai indokolatlanul emel-
kednek. Az áremelések indokául 
a hivatalos előterjesztésben csak 

annyi szerepel, hogy „régen emel-
tünk”. A másik probléma, hogy 
bűzlik a város a korrupciótól. Hi-
hetetlen történeteket hallunk, me-
lyeket kötelességünk megvizsgálni. 
Tehát van munkánk bőven.

A soproni szervezetet néhány hó-
napja Kalmár István irányítja, aki 
úgy fogalmaz, nem kisebb a fel-
adat, mint az MSZP megerősítése, 
a váltópárt státus visszaszerzése. 
A 38 éves, kétgyermekes politikus 
a harmadik ciklusát tölti választott 
képviselőként az önkormányzat-
ban, közben 2002 és 2006 között al-
polgármesterként tevékenykedett, 
amikor a város szocialista irányítás 
alatt állt. Az elnökváltásra Kránitz 
László távozása miatt került sor, aki 
a média területén kapott feladatot a 
párttól. 

– Igazán lát esélyt e fenti célok meg-
valósítására? 
– Bizakodó vagyok. Túl vagyunk 

két olyan rendezvényen is, ame-
lyekből azt szűröm le, van bennünk 
erő és akarat. Legutóbbi fórumunk-
ra több mint százhúszan jöttek el. 
Ez azt mutatja számomra, hogy a 
pártot nem lehet leírni, képes visz-
szaszerezni támogatottságát. Új 
összetételű elnökséggel dolgozom. 
Nem könnyű kihívások előtt állunk 
az önkormányzati munkában sem, 
miután a helyi Fidesz az országos-
hoz hasonló módon arcátlan és ar-
rogáns stílusban politizál. 

– Mik történnek Sopronban?
– Botrányos, hogy a város dísz-

polgárának – példa nélküli módon 
egy aktuálpolitikust – a véresszájú 
Szájer József EP-képviselőt válasz-
tották meg. A régi-új polgármester 
szabadságkiváltás címén 2 millió 
forintot vitt haza, miközben például 
a közmunkaprogramra talán fele 
pénz sem jut. 17,5 milliárd forint 

adósságot halmoztak fel, gyakorla-
tilag lehetetlen költségvetést készí-
teni, de a maguk öntömjénezésére 
nyilván ismét futja majd. 

Nem kis gondot okoz számunk-
ra a nyilvánosság „beszűkülése”, 
hiszen kitiltották a közgyűlésekről 
a helyi tévét, és egy technikainak ál-
cázott SZMSZ-módosítással a felére 
csökkentették a képviselői meg-
szólalások idejét a közgyűléseken. 
Demokráciából Sopronban is „jeles-
re” vizsgáznak. Nekünk az is a fel-
adatunk, hogy ráébresszük a város 
polgárait, a helyi Fidesz nem képes 
az irányításra, nincsenek és nem is 
lesznek eredmények és fejlesztések 
városban.
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A Weöres Sándor Színház épületéhez 1,85 milliárd forintot sikerült szerezni  Fotó: MTI

Cél a váltópárt státusának visszaszerzése

Új elnök Sopronban

„Csak akkor bízzák ránk újra 
az ország irányítását, ha látják, 
hogy tanultunk a hibáinkból”

Az MSZP számára a sorok 
rendezése, a célok  
megfogalmazása mellett 
leginkább ez  
az erőgyűjtés ideje

Telekadó lesz Mosonmagyaróváron 
A Fidesz–KDNP a választási kampányban azt hirdette, csök-
kenti az adókat. A (kis)emberek zöme el is hitte nekik, és 
rájuk szavazott. Hálából most itt a telekadó Mosonmagyar-
óváron – mondja dr. Kovács Tamás helyi elnök. Minden 
négyzetméter után 100 forintot kell fizetni évente a tulajdo-
nosnak, ha a terület üresen áll. Az új adóval a hiányt akar-
ja csökkenteni a város. Azt mondják, ez a megoldás jobb, 
mintha a már meglévő adókat emelnék (sic!). Ez a nyugdí-
jasokat is érinti, akiknek évente két részletben kell fizetniük. 
„Jók” ezek az azonnali és nagy arányú adócsökkentések. 
Gratulálunk a Fidesz vezette mosonmagyaróvári önkormány-
zat „eredményes” munkájához!

Közéleti Kávézó Sárváron 

„A családban, a baráti körben, a politikában is azt keresem, 
ami a közösségnek a legjobb” – ezek Szabó Lajos Vas megyei 
politikus honlapján fellelhető gondolatok, melyek nem csak 
üres (kampány ízű) mondatok, hanem a sárvári elnök min-
dennapjait jellemző, valós hitvallás. Jól mutatja ezt az általa 
immár öt éve életre hívott, a megye határain túl is sikeres és 
kedvelt sárvári Közéleti Kávézó, mely kötetlen beszélgetésre 
invitálja azokat, akiket érdekel a közélet, a politikai, kulturá-
lis vagy sportélet egy-egy neves szereplőjének pályafutása, 
érdekes történetei. Természetesen a vendégek közel állnak 
az ő gondolatvilágához. Ezért jó hír, hogy a sárváriak töretlen 
lendülettel szervezik a Közéleti Kávézó további rendezvényeit 
– baloldali vendégekkel, elsősorban a baloldali közönségnek.

Zalaegerszeg: megtorpant költségvetés

Az MSZP önkormányzati frakciója nem szavazta meg a város 
idei költségvetését – mondta el Kiss Ferenc frakcióvezető. A 
Fidesz ígérete ellenére tovább csökkentette a települések ál-
lami finanszírozását, reálértéken a tavalyinál 5-6 százalékkal 
kevesebb bevétel érkezik az idén az államkasszából. Főleg 
az intézmények érzik a finanszírozás csökkenését, de a szo-
ciális feladatokra is kevesebb jut Zalaegerszegen. A frakció-
vezető nem helyesli, hogy a városi büdzsébe a koncepcióban 
szereplőnél is több működési hitelt terveztek, a fejlesztési 
hitelekről pedig úgy véli: nem szabadna többet felvenni, in-
kább rangsorolni kellene az új beruházásokról szóló terveket.

Kalmár istván

Ipkovich Györgyről azt mondják a 
környezetében élők, hogy semmit 
nem vett vissza a közéleti pörgés-
ből. Talán csak annyi változott, 
hogy a korábban a polgármesteri 
tevékenységnek szentelt idő egy 
részét ma a civil foglalkozás gya-

korlása viszi el, hiszen nyolcévnyi 
„Szombathelyért-közszolgálat” 
után újra ügyvédi praxisában 
tevékenykedik. Ebből adódóan 
– mint mondja – a parlamenti idő-
szakban a hét elején országgyűlési 
képviselőként, alkotmányügyi bi-
zottsági tagként a törvények meg-
alkotása, a hét második felében 
az irodájában pedig a törvények 

gyakorlati alkalmazása a feladat. 
Munka tehát van bőven.

A munkához való pozitív vi-
szonya sejlik ki szavaiból akkor is, 
amikor a párt feladatairól mond né-
hány szót, hiszen az MSZP számára 
a „sorok rendezése, a célok megfo-

galmazása” mellett, leg-
inkább a „munkaterápia” 
bevezetése szavak súlyát 
nyomja meg. Az MSZP 
számára ez az erőgyűjtés 
ideje – jellemzi a mostani 
időszakot, miközben az 
élet úgy hozta, hogy a Vas 
megyei és szombathelyi 
szocialisták munkájának 
gyümölcsét manapság 
éppen a Fidesz aratja 

le. Sorra söprik be az előző ciklus 
eredményeit, adták-adják át azokat 
a létesítményeket, mely beruházá-
sok a korábbi években indultak el, 
melyekért a helyi szocialisták moz-
gattak meg köveket évek hosszú so-
rán. Ilyen a Weöres Sándor Színház 
nemrégiben birtokba vett épülete, 
melyhez 1,85 milliárd forintot sike-
rült szerezni, vagy a szombathelyi 

belváros-megújítási projekt, s ennek 
részeként a korábban a város egyik 
szégyenfoltjaként számon tartott 
Kossuth utca 7. számú műemléki 
épület, mely az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával újult 
meg. 

De nem hagyhatjuk ki a ki-
emelésből a lukácsházi víztározót, 
melynek a megépítése ahhoz kel-
lett, hogy megszűnjenek a mintegy 
25 ezer ember életét, anyagi eszkö-
zeit veszélyeztető árvizek. 

E reprezentációs feladatokon túl 
azonban nem igazán lehet mit mon-
dani a fideszes önkormányzat gya-
korlati ténykedéséről, bár az első 
költségvetés megalkotásának ideje 
éppen napjainkra esik. A szom-
bathelyi városvezetés elképzelései 
azonban még most sem érhetők 
tetten, magyarul ezeknek nyoma 
sincs. 

A város fejlesztésére vonatkozó 
koncepciók nem látszanak, éppen 
ezért ezzel kapcsolatban kritikát 
sem tudok megfogalmazni – zár-
ja a helyzet értékelését Ipkovich 
György.

Tegyünk rendet saját házunk táján!

Munkánk van bőven

Ipkovich György: A Fidesz sorra aratja le az előző ciklus eredményeit

Munkaterápia

Zala: kettős  
beszédűek
A Fidesz által meghirdetett, hang-
zatos Széchenyi Terv nem szól más-
ról, mint az ÚMFT továbbviteléről, 
annak egy rossz, hiányos másolata 
– mondta Baracskai József Zala me-
gyei országgyűlési képviselő. Kima-
radt számos fontos feladat, például 
tanórán kívüli nevelési feladatok 
vagy a mozgáskorlátozott emberek 
foglalkoztatását, önálló életvitelét 
segítő műhelyek, a regionális vérel-
látó központok vagy a leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségek komplex 
beruházásainak támogatása. Óriási 
hiba, hogy a kormányváltással egy 
évre leálltak a pályázatok, nem jöt-
tek az uniós források a gazdaságba. 
– A több mint ezer zalai nyertes pá-
lyázó nevében is visszautasítom a 
miniszterelnök szavait, mellyel az 
előző pályázati rendszert bírálta. 
Zalába több mint 100 milliárd forint 
pályázati támogatás érkezett. Át-
látszó, kettős beszéd jellemzi a kor-
mánypárti politikusokat, mert amint 
átadnak egy beruházást, amire még 
az előző ciklusban lehetett pályázni, 
máris pozitív hangvételben szólal-
nak meg az eredményekről.



A fideszes képviselők közül 81-nek 
jár összességében egymillió forintot 
meghaladó díjazás, 48 honatyának 
utal az Országgyűlés 900 ezernél 
több forintot, illetve 27 járandóság 
ugrik 800 ezer forint fölé. Néhányan 
pedig a kétmilliós bérplafon fölött 
keresnek, ha valamennyi – állami 
pénzből származó – jövedelmüket 
összeadjuk. 

– Szijjártó Péter havi jövedelme 
meghaladja az állami szférában 

bevezetett kétmillió forintos bér-
plafont – mondta Molnár Csaba  
szocialista országgyűlési képviselő. 
Emlékezetes, tavaly az Orbán-kor-
mány kétmillió forint fölött a „jó 
erkölcsbe ütközőnek” minősítette a 
közpénzből kifizetett jövedelmeket 
és végkielégítéseket. Az MSZP-s 
politikus kijelentette: a parlamenti 
képviselő javadalmazásáról is ren-
delkező törvényt „Orbán Viktor 
házi kedvencére”, Szijjártó Péterre 
szabták, aki miniszterelnöki biz-

tosként az államtitkárokat megille-
tő 997 ezer forintos juttatás mellett 
országgyűlési képviselőként 1,229 
millió forintot vesz fel havonta, 
azaz jövedelme 2,226 millió forint. 
Molnár felszólította a kormányfő 
szóvivőjét: fizesse vissza a jövedel-
me és a többi államtitkár juttatá-
sa közötti, havi egymillió forintos 
különbözetet, amelyet mindeddig 
fölvett. A politikus erkölcstelennek 
és pofátlannak nevezte, hogy a mi-

niszterelnök szóvivője 
példátlan kiváltságot él-
vezzen. A pénz visszafi-
zetését abban az esetben 
is elvárja az MSZP, ha a 
parlament megszünteti 
azt a lehetőséget, amely-
lyel Szijjártó Péter az el-
múlt fél évben jelentős 

pluszjövedelemhez jutott.
Kétmillió forint fölött keres 

Budai Gyula elszámoltatási kor-
mánybiztos is (2 215 423 Ft). Ráadá-
sul a kormánybiztos az egykulcsos 
személyijövedelemadó-rendszer-
ben ezután havonta több mint 160 
ezer forinttal többet vihet haza, 
mint tavaly. 

Az Index szerint kétmillió fö-
lötti összeg jár Rogán Antalnak, 
Cser-Palkovics Andrásnak és Kövér 
Lászlónak is. 
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„Kezdjük ott, hogy a köztársasági 
elnök nem az alkotmányosság leg-
főbb őre Magyarországon, az az Al-
kotmánybíróság” – 2007-ben még 
így fogalmazott Orbán Viktor a 
demokratikus intézményrendszert 
érintő kérdésekről. Az első tagmon-
dat állításáról vélhetően nem vál-
tozott a miniszterelnök véleménye, 
hiszen Schmitt Pált, a Fidesz „aláíró 
emberét” emelte államfővé. Meg-
változott azonban a helyzet az Al-
kotmánybíróságot illetően, hiszen 
az előző kormányok idején nem telt 

el úgy parlamenti ülésnap, hogy a 
Fidesz ne állt volna elő valamiféle 
beadvánnyal, nagy hangsúlyt fek-
tetve a taláros testület döntéshoza-
talára, határozataira. 

A Fidesz–KDNP „demokratikus 
elkötelezettsége” egészen tavaly ok-
tóber 26-ig tartott ki, amikor a – két, 
Fidesz által delegált taggal már ko-
rábban kibővült – Ab egyhangúlag 
alkotmányellenesnek minősítette 
a végkielégítések visszamenőleges 
98 százalékos büntetőadójára vo-
natkozó törvényt. A jogszabály el-
len egyébként több mint nyolcvan 
beadvány érkezett az alkotmánybí-

rákhoz, akik egyértelmű és könnyen 
elkerülhető alkotmányellenességet 
állapítottak meg. Válaszul Lázár 
János fideszes frakcióvezető néhány 
órán belül olyan javaslatokat nyúj-
tott be a Háznak, amelyek jelentő-
sen csökkentik az Ab hatáskörét, 
hogy a testület ne vizsgálhasson 
költségvetést érintő jogszabályokat.

Lázár János indítványai nyomán 
az Ab előtt lévő, tiltott ügyeket is le 
kellett adnia a testületnek. Az Ab 
nem vizsgálhatja a 98 százalékos 
különadóról szóló törvényt, továb-

bá a magán-nyugdíjpénz-
tári befizetések elterelésé-
ről szóló jogszabályt sem. 
Az Ab jogkörének cson-
kítása miatt mindhárom 
ellenzéki párt kivonult 
az alkotmányozásból, ci-
vilek tüntettek többször, 
több helyen, az Orbán-

kormány jogállam- és alkotmány-
tiprására viszont éppen hogy foko-
zódott.

Az MSZP szerint a módosítá-
sokra azért van szükség, hogy a 
magánnyugdíjpénztárak pénzének 
einstandolása következményeit ne 
lehessen az Alkotmánybíróságnál 
megtámadni. 

– Parlamenti demokráciában 
súlyos félreértés úgy értelmezni a 
választók felhatalmazását, hogy 
azzal tudatosan alkotmánysértést, 
törvénysértést követhetnek el. Erre 
nem adtak a választók felhatalma-
zást sem a Fidesznek, sem Orbán 

Viktor miniszterelnöknek – mond-
ta Lamperth Mónika vezérszóno-
ki felszólalásában. A szocialista 
politikus megjegyezte: az is jelzi, 
mekkora fába vágta a fejszéjét a 
Fidesz, hogy a párt vezérszónoka 
beszédében egyszer sem ejtette ki 
azt a szót, hogy Alkotmánybíróság, 
miközben csonkolják a testület ha-
táskörét.

– Hogy a kormányoldalon is ért-
sék, focihasonlatot mondok – foly-
tatta Lamperth Mónika. – Ha vala-
kinek, mondjuk a Videotonból piros 
lapot mutat a játékvezető, annak 
bizony el kell hagynia a pályát, és 
a következő meccsig nem árt gon-
dolkodni azon, hogy legközelebb 
hogyan kerülje el a fiaskót. Nem ez 
történt. 

Ahelyett hogy a kormány, meg-
szívlelve az Alkotmánybíróság 
intelmeit, igyekezne kijavítani az 
alkotmánysértő rendelkezéseket, 
újabb erőszakot készül elkövetni 
demokráciánkon. És hogy szin-
tén mindenki értse a másik olda-
lon is, maradok a focipéldánál: a 
bíró felmutatta a piros lapot, de a 

videotonosok úgy gondolták, hogy 
ez így nem jó, ezért a nekik szur-
kolók felhatalmazására hivatkozva 
korlátozták a bíró hatáskörét. Vajon 
a szurkolók valóban arra adtak fel-
hatalmazást, hogy megváltoztassák 
a foci szabályait?

Az MSZP álláspontja szerint a 
köztársasági elnök elkötelezett párt-
katona, aki képes feláldozni a jogál-
lamiság eszméjét, a törvényességet 
és a demokrácia hagyományosnak 
tekintett értékeit a kormányzó párt 
érdekeinek oltárán. Ezek után alig-
ha lehet remélni, hogy az új alkot-
mány az ország és nem a hatalom-
éhes kormányzó párt érdekeit fogja 
szolgálni.

Mesterházy Attila pártelnök 
szerint a Fidesz arrogánsan és ci-
nikusan élt a kétharmados több-
ségével, ezzel szemben a baloldali 
kormányok nem korlátozták az 
Alkotmánybíróság jogköreit, nem 
törölték el a Költségvetési Taná-
csot, nem ültettek pártpolitikust az 
Állami Számvevőszék élére és nem 
akarták korlátozni a szakszerveze-
tek jogait.

A Fidesz arrogánsan és 
cinikusan élt kétharmados 
többségével

Megcsonkították  
az Alkotmánybíróságot

„Magyarország olyan ország, ahol az Alkotmánybíróság (Ab) 
döntései mindenkire kötelezőek. Nincs kibúvó, kiskapu, ez a ma-
gyar demokrácia egyik vastörvénye” – így gondolta Orbán Viktor 
ellenzéki pártelnökként 2007-ben. A második Fidesz-kabinet 
megalakulását követően azonban a régi-új miniszterelnök hamar 
meggondolta magát, és a testület a kormányzat áldozata lett. 
Az eredeti gondolat mára így módosult: az Ab döntései minden-
kire kötelezőek, kivéve a kétharmados többséggel bíró Fideszt.

Erkölcstelen és pofátlanság, 
hogy a miniszterelnök  
szóvivője kiváltságot élvez

Kétmillió fölött keresnek a fideszes képviselők

Feneketlen zsebekNem jártunk jól az 
egységes adókulccsal
Pápán a márciusi időközi válasz-
tásra készülve Katona Tamás, az 
MSZP elnökségi tagja, Gőgös Zol-
tán országgyűlési képviselő és 
Grőber Attila polgármesterjelölt 
tartott lakossági fórumot a Peda-
gógus Művelődési Házban. Grőber 
Attila szerint az új egykulcsos adó-
rendszerrel a munkavállalók döntő 
része nem járt jól. Ezer munkavál-
laló körülbelül 25 százaléka az, aki 
nem járt se rosszabbul, se jobban, 
főként azért, mert gyermeket nevel.  
– A fülkeforradalomtól eljutottunk az 
első Orbán-csomagig – így jellemez-
te a kormány elmúlt nyolc hónapját 
Katona Tamás. – Pedig ez a kor-
mány azzal került hatalomra, hogy 
azt ígérte mindenkinek, hogy jobb 
lesz. Ehhez képest az új adórendszer 
következtében még gazdagabbak 
lesznek az amúgy is gazdagabbak. 
Grőber Attila hozzátette, mindehhez 
mérhetetlen cinizmus társul. Mint 
mondta, a legbántóbb a kormány szó-
vivője, aki azt mondta, „aki gyerme-
ket nevel és dolgozik, az jobban jár”. 
– Több százezer embert sértett meg 
ezzel, hiszen sokan vannak ma Ma-
gyarországon, akik dolgoznak, gyer-
meket nevelnek, és mégsem járnak 

jobban. A kormány másik szóvivője 
meg nem veszi észre, hogy havon-
ta egymillió forinttal több érkezik 
a számlájára. Ez arculcsapása min-
denkinek, aki komolyan gondolko-
dik a szociális felelősségről. Ezt a 

cinizmust ragozhatnánk tovább. Azt 
gondoljuk, hogy a kormány térjen 
vissza ahhoz, amit a miniszterelnök 
úr mondott, hogy alázattal fognak 
politizálni, mi ezt várjuk – mondta 
Grőber Attila. 

Az embereknek a megszorítás, a 
fideszes politikusoknak luxus. Lázár 
János, a Fidesz frakcióvezetője, Hód-
mezővásárhely polgármestere csak 
a fokozódó társadalmi nyomás miatt 
vált meg az állami pénzen bérelt, 30 
millió forintot érő Audi S8-as luxus-
autójától, noha nemrég azt mondta: 
„nem tudom, ki jár luxusautóval, ez 
egy nagy talány számomra”.

Nos, a talány megoldódott: Lázár 
János jár luxusautóval, hiszen ne-
héz nem luxusautónak nevezni egy 
olyan Audi limuzint, amely alap-
áron 30 millió forintba kerül, de a 
végösszeg 38 millió is lehet. Ilyen 
drága autóval a miniszterelnök sem 
jár, de a sok adósságban úszó pol-
gármester a jelek szerint ezt meg-
engedheti. Lázár azt mondta, gyors 
és biztonságos autót kért, csakhogy 
ezeknek a kritériumoknak számos, 
10 millió forint körüli autó is töké-
letesen megfelelne, melyek bérlése 
sem kerülne annyiba. Erre ugyanis 
havi 600 ezret fizetett felesben a vá-
ros, illetve a Fidesz-frakció, és még 
nem említettük a havi 300 ezer forin-
tos üzemanyagszámlát. 

Miután Lázár János a siófoki 
frakcióülés után közölte, leadja szol-
gálati autóját, az MSZP azt nyilat-
kozta: bíznak abban, hogy Lázár, aki 
döntését a társadalmi nyomás hatá-
sára hozta meg, visszafizeti a gépko-
csi bérleti díját is.

Török Zsolt szóvivő emlékezte-
tett, hogy a Terrorelhárítási Központ 
megalakításával luxustestőrséget 
hoztak létre Orbán Viktornak, és 
hogy a magyar delegációt luxusuta-
zási iroda utaztatta a mexikói klíma-
konferenciára. S gondoljunk arra is, 
hogy a miniszterek és államtitkárok 
személyi jövedelemadója csökkent, 
de az átlagosan és az átlag alatt ke-
resők rosszul jártak az adóváltozá-
sokkal.

Lázár nehezen mondott 
le szuperautójáról

Fejlődik 
a Fidesz-
luxus
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A gép forog, az alkotó pihen

Több mint négymillió ember szemét, fülét, száját befog-
ni nehezebb feladat, mint meglékelni a polgári demokrá-
cia amúgy is ingatag hajóját. Ezért amíg az ellenzéki sajtó 
megszűnik, a középiskolába, a felsőoktatásba való bejutás 
kevesek kiváltságává válik, a civil szervezetek feloszlanak, 
a szakszervezeteket felváltják az állam által kreált kamarák, 
azt kell egyértelművé tenni, hogy mindenki csak az állam se-
gítségében bízhat, és aki ezt nem hiszi, annak nincs jelene, 
nem lesz jövője ebben az országban. Itt nem a Kádár-éra 
jelszava, „aki nincs ellenünk, az velünk van” alapján zajlik 
a konszolidáció. Itt nincs konszolidáció. Egyre világosabb a 
hatalom üzenete: „aki nincs velünk, az ellenünk van”, s aki 
ellenünk van, annak jó oka van félni. 

Fantommilliárdosok

A pofátlanság felső határa. Tényleg eszi az embert a frász, 
amikor megjelenik Szijjártó az újságírók előtt. Kijelenti, 
hogy a kormány garantálja a nyugdíjakat. Kérdezem: ki-
nek? Nekünk például, akik tagjai voltunk a magánnyugdíj-
pénztáraknak, és megkérdezésünk nélkül elvették befizetett 
pénzünket? Mit tudnak nekem garantálni Szijjártó meg a 
barátai, ha én 21 év múlva megyek nyugdíjba? Hol lesz már 
akkor a Fidesz Szijjártóval együtt? Ezért is nem értem Orbán 
magyar hangját, miért kever ebbe az ügybe valami fan-
tommilliárdosokat, akik „a nyugdíjcélú befizetéseket viszik 
a nyugdíjtőzsdére”. Mondja már meg végre Szijjártó név 
szerint, hogy kik ezek. Mert ha nem mondja, a mai milliár-
dosok, a Fidesz-barátok: Csányi, Demján, Széles vagy Vitézy 
milliárdosokra vagyok kénytelen gondolni. 

OlVasói leVelek

Kedves Olvasónk! 
A megújuló Balegyenes számít a véleményére. 
Kérjük, válaszaival segítse szerkesztőségün-
ket, hogy lapunk továbbra is az Ön kedvében 
járhasson! A kitöltők között kisorsolunk egy 
fődíjat:
– egy kétszemélyes hosszú hétvége a hajdú-
szoboszlói Korona Hotelben. 
valamint:
– 2 db rádiós kenyérpirító 
– 2 db könyvcsomag: Nyitott szemmel soro-
zat népszerű utazási város- és országkalauzai 
CD-vel
– 3 db kozmetikai ajándékcsomag 
 – 2 db képzőművészeti album

1. Kérjük, osztályozza, hogy összességé-
ben mennyire elégedett a megújult Bal-
egyenessel! (1 = egyáltalán nem elégedett, 
5 = teljesen elégedett)

 1 2 3 4 5

2. Megfelelőnek tartja a Balegyenes új 
megjelenését?
 1 – Igen, tetszik 
 2 – Nem, az előző szebb volt
 3 – Számomra nincs nagy különbség: 
a régi és az új egyformán tetszik 

3. Megfelelőnek tartja az újság méretét? 
 1 – Igen, jó kézben tartani 
 2 – Lehetne nagyobb az újság
 3 – Jó lenne, ha ennél kisebb lenne

4. Elégedett a lap betűméretével? 
 1 – Igen, jól olvasható 

 2 – Nem, lehetne valamivel kisebb 
 3 – Nem, lehetne nagyobb 

5. ön az alábbiak közül milyen rovatokat 
olvasna legszívesebben a Balegyenesben? 
Kérem, karikázza be, amelyeket igen! 
 1 – Híreket az MSZP politikájáról 
 2 – Kulisszatitkokat, érdekes 
 információkat az MSZP politikusairól
 3 – Leleplező írásokat a kormányról és 
 politikusairól
 4 – Helyi híreket; ne csak az országos 
 politikáról szóljon minden 
 5 – Keresztrejtvényeket
 6 – Szellemes karikatúrákat 

6. Kérem, nevezzen meg néhány sze-
mélyt, akinek a tollából szívesen olvasna 
cikkeket a Balegyenesben!

...............................................................

...............................................................

...............................................................

7. Megfelelő lenne az Ön számára, ha ezt 
követően elektronikus formában, e-mail 
címére kapná a lapot? Ha igen, kérjük, 
adja meg e-mail címét!

................................................................

Válaszait küldje vissza postán és vegyen részt 
a Balegyenes nyereményjátékában! 
Beküldési határidő: 2011. február 28.
Cím: 1430 Budapest, Pf.: 36.
Kérjük a borítékra ráírni: BALEGYENES

Kedves Barátunk, Tisztelt Tagtárs!

Először is engedd meg, hogy köszönetünket fejezzük ki munkádért, ki-
tartásodért és szimpátiádért, amit a Magyar Szocialista Párt tagjaként 
a mostani helyzetben is vállalsz mint a párt tagja. Az elmúlt időszak és 
a politikai terep teljes átalakulása ismét együttműködésre szólít, hogy 
együtt nézzünk szembe a kialakult helyzettel, és visszanyerjük méltatla-
nul elvesztett helyünket a magyar politikai palettán. A párt komoly lépése-
ket tesz a magyar baloldal összefogására, a kommunikáció újjáélesztésére, 
amely elsősorban párttagjai teljes körű informálására irányul.

Kérnénk téged, hogy adataid és pontos elérhetőségeid egyeztesd az 
adott helyi szervezet adatbázisával, melyben tagsági viszonyod él. Továb-
bi adategyeztetési lehetőségek is rendelkezésre állnak. A 06/40-33-44-55-
ös telefonszámon az országos központ munkatársai lesznek segítségedre, 
valamint a frissen elkészült „Balegyenes” kiadványban kap helyet egy erre 
a célra elkülönített oldalrész. Jelzés szinten a megfelelő helyeken kitöltve a 
helyi szervezethez kell eljuttatni, amennyiben régóta nem frissítetted elér-
hetőségeid, illetve pontosítást kérsz. 

Elektronikus úton az adategyeztetes@mszp.hu e-mail címen várjuk a 
bejelentéseket. A központi adatbázis-kezelés minden szükséges javítást el-
végez, valamint visszaigazolást küld az e-mail formában jelentőknek.

Nagyon fontos, többek között, lakcímed, mobil- és telefonszámod, 
valamint e-mail címed pontos regisztrálása, javítása, kitöltése az aktuális 
állapot szerint.

Kérünk benneteket, taggyűlés alkalmával, illetve minden lehetséges 
fórumon kérjétek adataitok egyeztetését. A helyi szervezetek és a központ 
munkatársai mindenben segítségetekre lesznek, és reméljük, nem okoz 
gondot ez a kis időráfordítás, amit kérünk tőletek.

Ezután az országos központ adatbázisait is javítjuk a megfelelő helye-
ken, ahol szükséges.

Kollektív segítséged tisztelettel köszönjük, és kívánunk sikeres jövőt!

MSZP Informatika, Adatbázis-kezelés, MSZP Információs Központ
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A Dél-Alföld legnagyobb városa az 
idén mintegy 2 milliárd forinttal ke-
vesebb pénzből működhet, mégis 
több beruházásra és nagyobb épít-
kezésekre lehet számítani – mond-
ta sajtótájékoztatóján Botka László 
(MSZP) szegedi polgármester, or-
szággyűlési képviselő.

A szocialista politikus elmondta, 

hogy 2011-ben az előző évi 35 mil-
liárd forintos normatív támogatással 
szemben 6 százalékkal kevesebbet 
kapnak a központi költségvetésből, 
ezért szigorú gazdálkodásra van 
szükség, hogy biztosítani tudják a 
Tisza-parti város működőképessé-
gét. Ez azonban nem jelent intézmé-
nyi összevonásokat és leépítést sem. 
Botka László megítélése szerint az, 
hogy Szeged és az ország vezetése 
más pártállású, azért nem okozhat 
problémát, mert a fejlesztések döntő 
hányada európai uniós forrásokból 
valósul meg. 

Az évtized beruházásának ne-
vezte a polgármester a Szegedre 
tervezett lézerközpontot, amely 65 
milliárd forintos beruházás. Az ösz-
szeg meghatározó részét Brüsszel 
biztosítja.

Botka szerint bár 2010-ben is ko-
moly építkezés jellemezte a várost, 
de ez az idén még hatványozottabb 
lesz. Jelenleg is folyik uniós forrásból 
a tömegközlekedési nagyprojekt, de 
indul az egyetemi klinikai központ 
építése, a Kálvária sugárúton a Cso-
dák Palotájának építése, és tavasszal 
átadják az M43-as autópályát is.

A sajtószabadságért tüntettek Szegeden és Gyulán

Üres, fehér címlapok

– A médiatörvényt most még nem 
tudjuk elsüllyeszteni, de reméljük, 
mire kitavaszodik, sikerülni fog 
– fogalmazott a szegedi rendezvény 
egyik szónoka, Erlauer Balázs. A 
résztvevők papírhajókat hoztak 
magukkal a Dugonics térre, ezeket 
később a szökőkutat fedő deszkák-
ra tették fel. 

– Magyarországon ma nincs saj-
tószabadság, a hatalom jogot for-
mál a műsorszerkesztésre – mond-
ta Szalai Balázs, az egyik szervező. 
A felszólalók, mielőtt belekezdtek 
volna mondanivalójukba, előbb le-
ragasztott szájjal álltak néhány pil-
lanatig a mikrofon előtt. 

A szegedi tüntetésen Balog Jó-
zsef televíziós-rádiós újságíró leve-

lét Tőke Márton olvasta fel. „Akar-
játok-e hogy ellenségeitek szabadon 
elmondhassák rólatok a vélemé-
nyüket, hogy barátaitok elmond-
hassák rólatok és ellenségeitekről a 
véleményüket, hogy mindenki más 
is elmondhassa a véleményét? A 
szabadság a ti felelősségetek” – írta 
levelében Balog. 

– Ne a kormány ellenőrizze a 
médiát, hanem a média a kormányt 
– hangzott el a szegedi tüntetésen.

A demonstráción Demcsák Ka-
talin a francia írót, Sartre-ot idézve 
azt mondta: „Ha egyszer a szabad-
ság lobot vetett az emberi lélekben, 
nincs az az isten, aki tehessen ellene 
valamit.” A tiltakozáson körülbelül 
200-250 ember vett részt

– Köztársaságunk és a sajtó 
együtt emelkedik fel vagy bukik el. 

Az ügyes, érdek nélküli, 
közszolgálati szellemű 
sajtó, amely képzett in-
telligenciával tudja, mi a 
helyes és bátor azt meg-
cselekedni is, képes meg-
őrizni azt a közerényt, 
amely nélkül a nép kor-
mányzata hamisság és 

utánzás. A cinikus, zsoldoslelkű, 
demagóg sajtó idővel ugyanolyan 
alantas népet teremt, mint amilyen 
ő maga” – idézte Joseph Pulitzert, 
azaz a Makón született Pulitzer Jó-
zsef amerikai sajtómágnás monda-
tát közel száz résztvevő előtt Gyu-
lán a rendezvény szervezője, Bod 
Tamás újságíró. Hozzátette, ezek a 

mondatok ma aktuálisabbak, mint 
valaha.

Elhangzott, hogy azért tilta-
koznak ismét, hogy hitet tegyenek 
a sajtó és a véleménynyilvánítás 
szabadsága mellett. Az országban 
elsőként ezt már megtették, ami-
kor tavaly december 23-án a Petőfi 
téren több tucatnyian összegyűl-
tek, a magyar történelem szólás-
szabadság-ikonjának, Petőfinek a 
karjára fekete szalagokat kötöttek, 
s két kisgyermek – jelképesen – be-
fogta a műalkotás szemét, száját és 
fülét.

Gyulán idézték Daniel Cohn-
Benditnek az Európai Parlament-
ben elhangzott beszédének egy 
részletét. Eszerint: „A tájékoztatás-
nak bosszantania kell a politikát. És 
minket is, noha ez olykor rosszul 
esik. (…) A demokrácia és a szabad-
ság alapja egyszerűen a vélemény-
szabadság. Egyetlen demokrácia 
sem halt meg a túl nagy szabadság 
miatt. A demokráciák a szabadság 
elfojtásakor halnak meg.”

Végül a résztvevők üres újság-
címlapokat emeltek magasba, ame-
lyen annyi szerepelt: CENSORED.

Dél-Alföld6 

Cenzored, azaz cenzúrázva: ez állt az üres papírokon 

Csorváson a belvíz az úr

Az országos demonstráció-
sorozat részeként január 
27-én a Dél-Alföld két váro-
sában, Szegeden és Gyulán 
tüntettek a sajtó és a véle-
ménynyilvánítás szabad-
sága mellett. A Tisza-parti 
városban papírhajókkal, 
míg a békési fürdővárosban 
újságok üres címlapjaival 
üzentek.

Csorváson immár több mint két hónapja védekeznek a belvíz ellen. A Békés megyei kisvárosban tavaly 
november vége óta másodfokú belvízvédelmi készültség van érvényben. A legrosszabb a helyzet a Jókai 
utcában, ahonnan kétfelé vezetik le a felgyülemlett belvizet egy ideiglenesen létesített csatornán ke-
resztül. Egy záportározóba és a Dögös-kákafoki csatornába. A képen Szilágyi Menyhért (MSZP) polgár-
mester

Ne a kormány ellenőrizze  
a médiát, hanem a média 
a kormányt

Minden Bács-Kiskun megyei or-
szággyűlési képviselőtől azt tuda-
kolta nemrégiben az egy internetes 
blog, hogy a politikusnak van-e 
olyan közeli hozzátartozója, roko-
na, aki állami vagy önkormányzati 
intézményben vagy vállalatnál vé-
gez munkát, s bére meghaladja az 
átlagbért, vagyis az évi bruttó 2,4 
millió forintot.

A több ciklus óta egyéni és lis-

tás országgyűlési képviselőként 
a törvényhozásban ténykedő kis-
kunfélegyházi Garai István Levente 
(képünkön) erre válaszolva kifej-
tette, néhány évvel ezelőtt a felesé-
ge – több szakirányú diplomával 
– közalkalmazottként dolgozott a 
kiskunfélegyházi Értelmi Fogyaté-
kosok Nappali Otthonában. Akkori-
ban közvetve „megüzenték”, hogy 
ez Garai számára támadási felület. 
Később fel is jelentették az OEP-nél, 
hogy miért van táppénzen a felesé-
ge. A kezelőorvosa maga Garai volt. 
Csupán arról feledkezett meg a fel-
jelentő, hogy a politikus párjának 
akkor frissen operált combnyaktö-
rése volt.

Később megszűnt a felesége 
munkaviszonya. Utána pedig az 
a hír terjedt el, hogy Garai poli-
tikai szerepvállalása miatt a fele-
sége soha nem fog munkát kapni 
Félegyházán. 

„Vajon mi lett volna még, ha a 
városban nem tombolna a család-
centrikusság és a keresztényi szere-
tet egyesekben?! – kérdezte Garai, 
aki a blognak jelezte: nincs köz-
pénzért dolgozó személy a közeli 
rokonságában.

A kecskeméti Societas szervezetének képviselői is részt vettek azon 
a budapesti tüntetésen, ahol több mint tízezren álltak ki a sajtó és 
a véleménynyilvánítás szabadsága mellett. A fiatalok szabad sajtót 
követeltek Kecskemétnek is

Botka: kevesebb 
pénz, több fejlesztés

Garai István:  
ez lenne a szeretet?

Szabad sajtót!



Média: Pécsett demonstráltak először
Vidéken elsőként január 14-én, pénteken Pécsett több száz 
ember demonstrált a médiatörvény ellen. Egy „komcsizó” 
ellentüntető is részt vett a megmozduláson, de mivel nem 
figyeltek rá, hamar odébbállt. A szónok által felolvasott kiált-
ványban a médiatörvény visszavonását és alkotmánybírósági 
vizsgálatát követelték. A felvonulók bevarrt szájakat ábrá-
zoló táblákat, valamint „Hajnali médiatörvény – sötétedő 
média”, „Teret a perifériának”, „Ne minket hülyítsen a  
Médiahatóság” feliratú transzparenseket vittek magukkal.  
A tüntetés végén a Jókai téren papírból készült madarakat,  
a szabadság madarait elsüllyesztették az egyik szökőkútban.

Új pártvezetők Dombóváron

Tóth Gyula 
helyi elnök 
lemondása 
nyomán 2011. 
január 21-én 
részleges tiszt-
újító taggyű-
lést tartott az 
MSZP Dom-
bóvári Szer-
vezete. A tagság döntött az új elnök és alelnök személyéről. 
Előbbi tisztségre Kiss Bélát (képünkön jobbra), utóbbira 
Király Gábort (képünkön balra) választották meg. Tóth Gyula 
leköszönő vezető így fogalmazott: nem álltam félre, csak 
átadtam a megbízatásomat. Kifejtette, hogy nagyon sokat 
köszönhet az MSZP-nek, nyolc évig volt országgyűlési képvi-
selő, jelenleg is tagja a dombóvári közgyűlésnek. „2013. év 
közepéig felkészült, lendületes, sikereket éhező csapatnak 
kell felállni Dombóváron is. Ennek a csapatnak fiatal – ná-
lamnál jóval fiatalabb – vezetőre és tagokra van szüksége. 
Ennek a csapatnak a vezetőjét minél előbb »helyzetbe« kell 
hozni. Úgy döntöttem, hogy most már nekem az élről a ta-
gok sorába kell állnom” – indokolta lemondását.

Grábóc felől fúj a változás szele

A 2010-es önkormányzati vá-
lasztásokon Takács László, az 
MSZP bonyhádi választókerületi 
elnöke Grábócon indult mint 
független polgármesterjelölt. 
Kampánya során megismer-
kedett a helyi problémákkal, 
emberekkel, felmérte a falu 
helyzetét. Ezt követően, a vá-
lasztásokon szavazategyenlős-
séggel végzett az első helyen. 
Emiatt időközi választásra volt 
szükség, amelyet 2011. január 
9-ére tűztek ki. A két időpont 
között mindent megtett azért a 
bonyhádi elnök, hogy a kis tele-
pülés lakói meggyőződhessenek 
róla, a falu jövője szempontjá-

ból ő a megfelelő jelölt. A választáson Takács László nagy 
fölénnyel nyert.

Időközi választás Kaposváron

Kaposvár 12. számú önkormányzati választókerületében 
március 20-án időközi választást tartanak, mert a korábbi 
képviselőt, Juhász Tibor alpolgármestert a Somogy Megyei 
Kormányhivatal vezetőjévé nevezték ki. Az MSZP Ács Tamás 
46 éves mérnök-közgazdászt, egy több száz főt foglalkoztató 
cégcsoport vezetőjét indítja, aki új munkahelyek teremtését 
határozta meg elsődleges céljának. Fideszes ellenfele infor-
mációink szerint Giber Vilmos 59 éves, KDNP-s kollégium-
igazgató, korábbi önkormányzati képviselő lesz.

Átszabják a LEADER programot?

Az országban egyedülálló módon a dél-balatoniak nonprofit 
zrt.-t alakítottak a LEADER program végrehajtására. 
Kollmann Gergely, a Dél-balatoni LEADER Nonprofit Zrt. 
igazgatóságának elnöke kifejtette: így a vidékfejlesztési 
stratégia megalkotói kivétel nélkül képviseltethetik magu-
kat a szervezetben. Az agrárkormányzat mégis meg kívánja 
szüntetni a gazdasági társasági formában működő LEADER 
csoportok támogatását, noha a zrt. esetében semmilyen 
szakmai érv nem szól emellett.

Nem is olyan régen Szita Károly, 
Kaposvár fideszes polgármestere 
legnagyobb, sőt szinte egyetlen 
kampányígérete abban fogalmazó-
dott meg, hogy ingyenessé teszi a 
hulladékszállítást. Azt már nem tet-
te hozzá a polgármester, hogy ezzel 
párhuzamosan több mint 80 száza-
lékkal emelik meg a kommunális 
adót. Azóta néhány dolog megvál-
tozott. 

A szemétszállítás már nem in-
gyenes, de az adót mégsem vit-
ték vissza a korábbi szintre. 2010 
novemberében az önkormányzat 
fideszes többsége úgy döntött, hogy 
a lakószövetkezetek és társasházak 
esetében 2011 januárjától nem a 
szolgáltatást igénybe vevők, hanem 
a közösség fizeti meg a szemétszál-
lítási díjat, és a közös képviselő fel-
adata annak beszedése a lakóktól. 

Eddig a nem fizetőkkel a szolgál
tató, a KVG Zrt. foglalkozott, illet-
ve az önkormányzatnak lehetősége 
volt a kintlevőségeket adók módjára 
behajtani. Az új szabályozás szerint 
ez a teher lekerül a vállukról. Az 

eddig becsületesen fizetők – köz-
vetve – kézfizető kezességet kell 
hogy vállaljanak az önhibájukból 
vagy akár az azon kívül nem fize-
tőkért, illetve a közös képviselőre 
terhelődik a pénz beszedésének fe-
lelőssége, miközben az eddig eltelt 
rövid időben maga a szolgáltató 

is több tízmilliós lejárati időn túli 
kintlevőséget halmozott fel.

A Fidesz a kritikák hatására az-
zal próbálta elterelni a figyelmet, 
hogy saját 10 százalék feletti díj-
emelési javaslatát a szocialista kép-
viselők ajánlataként vitte a közvéle-
mény elé, pedig Lamperth Mónika 
több alkalommal is leszögezte, „az 
MSZP képviselői nem járulnak hoz-
zá, hogy a szolgáltatás díja az inf-

lációt meghaladó mértékben emel-
kedjen”.

A lakóközösségek az új szabá-
lyozást értelemszerűen nem akar-
ták elfogadni, mivel számukra sok-
szor a közös költséggel elmaradók 
tartozásának kezelése is nehezen 
megoldható, így az újabb teher 

várhatóan tovább növeli 
azon közösségek számát, 
amelyek likviditási prob-
lémákkal fognak küzdeni. 
A Panellakók Érdekvédel-
mi Közössége Egyesület 
(PÉK) Jurmann Béla ve-
zetésével, a szocialista 
képviselők támogatásával 

és jelenlétével lakossági fórum so-
rozatot indított, és aláírásgyűjtést 
kezdeményezett, amelynek hatásá-
ra több mint 3 ezer ember tiltako-
zott aláírásával az új rendszer ellen. 
Úgy gondolták, ennyi ember hang-
ja elér a polgármester első emeleti 
irodájáig, de Szita Károlynak ismét 
a haverjai által vezetett KVG Zrt. 
volt a fontosabb és nem a kaposvá-
riak.
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A haverok fontosabbak, mint a választók

Szemetes ügyeink

Lamperth Mónika is részt vett a lakossági fórumokon

Somogyi  
megszorítások

Nem Somogy újjászervezésének 
programja, hanem szimplán meg-
szorító a 2011es megyei költség-
vetés – nyilatkozta Feigli Ferenc 
(jobbra) szocialista frakcióvezető a 
Kolber István (balra) megyei párt-
elnökkel közösen tartott sajtótájé-
koztatóján. Feigli elmondása alap-
ján megállapítható, hogy kevesebb 
pénz jut majd a somogyi embereket 
ellátó intézményeknek, jelentősen 
romlik a közszolgáltatások színvo-
nala. 

A gyermekvédelemnek 285 mil-
lió, az alapfokú oktatásnak 115 mil-
lió, a szociális ellátásnak 287 millió, 
a középfokú oktatásnak 700 millió, 

a közművelődésnek pedig 71 millió 
forinttal kevesebből kell idén gaz-
dálkodnia. A folyamatos megszorí
tások ellenére a megye adósságállo-
mánya négy éve még 2, ma már 10 
milliárd forintot tesz ki.

Kolber István kifejtette, az Új 
Széchenyi Terv kevesebb fejleszté-
si forrást biztosít a megye számá-
ra, mint ami az elmúlt időszakban 
rendelkezésre állt. Látható az igye-
kezet, hogy az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv folyamatban lévő 
projektjeit igyekeznek elhallgatni, 
átkeresztelni. 

A megyei kórház 12 milliárdos 
fejlesztésének alapkőletételénél 
vagy a RipplRónaivilla felújítása 
során szóba sem került, hogy ezek 
már korábbi döntések, és a forrá-
sokat az ÚMFT biztosítja. De nem 
csupán Somogy megye, hanem a 
megyei közgyűlés is a legjobb fej-
lesztési periódusát zárta. A korábbi 
években uniós támogatással meg-
valósuló megyei önkormányzati 
fejlesztési programok 13 milliárd 
forintot tesznek ki.

Több mint 3 ezer ember 
tiltakozott aláírásával 
a polgármesternél

Igazi nemzeti 
színház lesz  
Pécsett
A politikai bohózatba torkollt ta-
valy őszi, sikertelen próbálkozás 
után ismét kiírta a pécsi közgyűlés 
a pályázatot a Pécsi Nemzeti Szín-
ház igazgatói posztjára. Erre hatan 
adták be jelentkezésüket. A jelenlegi 
vezető, Balikó Tamás, akit korábban 
a szakmai előkészítő bizottság is tá-
mogatott, ismét pályázott, ám még 
a döntés előtt visszalépett, mert 
felháborítónak találta az eljárást. A 
városi közgyűlés fideszes többsége 
a Fidesz országgyűlési képviselő-
jével, Gulyás Dénes operaénekes-
sel közösen pályázó Rázga Miklós 
színművészt bízta meg öt évre a Pé-
csi Nemzeti Színház vezetésével.

Most tehát Rázga a direktor, aki 
kétségtelenül ismeri a színházat, hi-
szen 1993ban odaszerződött. Nép-
színházat ígér, mint oly sokan má-
sok. Ez némi gyanakvásra ad okot, 
mert e fedőnév alatt többen bizony 
az elburvárosítás folyamatát értet-
ték. Mindig lehet naivul remélni, 
hogy talán éppen Pécsen nem ez 
történik majd.

DélDunántúl



Észak-Alföld

Az elmúlt hetekben az ország több 
száz településén kellett védekezni 
az ár- és belvíz ellen. Kétségkívül a 
mögöttünk hagyott hatvan év leg-
csapadékosabb esztendeje volt a 
2010-es, s ez különösen a Nyírséget 
sújtotta. Nyírbátorban például 12 
hónap alatt 28 hónapnak megfelelő 
mennyiségű csapadék esett. Van-
nak olyan területek, ahol a talajvíz 
mindössze 20 centiméterre van a 
felszíntől. Átlagos esetben a földek 
telítettsége 44 százalék szokott len-
ni, most pedig eléri a 85 százalékot. 

Szóval nagy a gond, s az sem 
véletlen, hogy emiatt Mesterházy 
Attila, az MSZP elnöke Gőgös Zol-
tánnal, az Országgyűlés Mezőgaz-
dasági Bizottságának a tagjával ja-
nuárban a térségbe látogatott, hogy 

tájékozódhassanak az ár- és belvíz-
helyzetről. 

Útjukra elkísérte őket Veres Já-
nos, az MSZP Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei elnöke, s többek 
között Nagyecseden jártak, ahol 

Kovács Lajos, a település polgár-
mestere tájékoztatta a vendégeket. 
Elmondta, hogy a belvíz ellen már 
2010-ben is folyamatosan védekez-
niük kellett, és 13 millió forintba 
kerültek a szivattyúzási munkák, s 
ennek az összegnek a jó részét a vis 
major támogatás fedezte. 

– Jelenleg kilenc ház van közvet-
len veszélyben, amiből három már 
össze is dőlt, és nyolc embert kellett 
kiköltöztetni. A település 2200 in-
gatlanából 30 vályogház van hason-
ló veszélynek kitéve – tette hozzá a 
polgármester. 

A bejárás után a vendégek a 
helyszínen tájékoztatták a sajtó kép-
viselőit az általuk tapasztaltakról 
és arról, hogy véleményük szerint 
mit kellene tenni a további károk 

megakadályozása, illetve 
csökkentése érdekében. 

Mesterházy Attila el-
mondta, hogy a kialakult 
helyzet komoly figyel-
meztetés minden politikai 
szereplő számára, hisz az 
elkövetkező években is 
előfordulhatnak hasonló 

események. Éppen ezért nem va-
lami istencsapásaként vagy rend-
kívüli helyzetként kell értékelni, 
és kezelni a mostani állapotokat, 
hanem hosszú távú programokat 
szükséges készíteni. 

Javasoltuk a kormánynak – foly-
tatta a pártelnök –, hogy mind 
az EU-forrásokat, mind pedig a 
közmunkaprogramokat ennek a 
feladatnak a kezelése és megol-
dása érdekében kell felhasználni, 
hogy megelőzhetőek legyenek a 
későbbiekben is hasonló vagy még 
drámaibb helyzetek kialakulása. 
Remélhetőleg az Új Széchenyi Terv-
ben lehetőséget biztosít a kormány 
azokra a fejlesztésekre, amelyek a 
megelőzést szolgálják – jegyezte 
meg Mesterházy Attila, és hozzá-
tette: – Sajnos a jelenlegi belvízhely-
zet nemcsak az itt élőkre, hanem 
az egész országra nézve óriási kár, 

mert kihat az élelmiszerárakra, amit 
mindannyian tapasztalni fogunk. 
Ugyanis a kiesett termést import-
ból kell majd pótolni. S ráadásul az 
önkormányzatokra is óriási teher 
nehezedik, hisz a kárenyhítésen túl 
éppen annak az önerőnek a jelentős 
részét használják fel a védekezés-
hez, amelyeket a fejlesztési pályá-
zataikba építettek volna be. S emiatt 
könnyen előfordulhat, hogy elesnek 
különböző EU-s és hazai pályázati 
lehetőségektől. 

Ezt követően Gőgös Zoltán be-
szélt az országos helyzetről. Meg-
említette, hogy a szántóterületek 
csaknem 5 százaléka belvizes, s 

emiatt már tavaly sem lehetett a 
tavaszi vetéseket és az őszi betaka-
rításokat elvégezni. Éppen ezért a 
kárenyhítési alap terhére pótlóla-
gos forrásokkal szükséges segíteni 
a mezőgazdasági termelőket. A ta-
valyi felmérések alapján nagyjából 
150 milliárdos a kár az országban, 
s ennek az összegnek legalább a 20 
százalékát kárenyhítésre kellene 
fordítani. 

Egyébként a kárenyhítési rend-
szerből a korábbi ellenzék – a mos-
tani kormánypárt – nyomására kima-
radt az őstermelői kör, amit most 
egy törvénymódosítással számukra 
is elérhetővé lehetne tenni. 

Eddig minden évben fontos volt, most már nem!

Hol vannak a tettek?
A kormány erősen vitatható dön-
tései, az alkotmánymódosítások, 
a magánnyugdíjpénztárak ellehe-
tetlenítése és hárommillió ember 
megtakarításának költségvetésbe 
kebelezése, a demokratikus kontroll-
intézmények (Alkotmánybíróság, 
ORTT, Költségvetési Tanács) meg-
nyirbálása már előrevetítették, hogy 
az ország 2011 évi költségvetése is 
igazságtalanságokkal lesz terhes. Az 
egykulcsos szja-val a munkavállalók 
80%-a kevesebb jövedelemhez jut, 
ezért ők egyértelműen vesztesek. Az 
önkormányzatok az előző évihez ké-
pest reálértéken 6,5%-kal kevesebbet 
kapnak, így a másik nagy vesztes a 
több mint 3000 települési önkor-
mányzat. Nem ezt ígérték! Sőt em-

lékszünk, hogy éveken át több száz, 
akár többmilliárdos indítványoktól 
volt hangos a sajtó, melyeket az ak-
kor ellenzékben lévő fideszes hon-
atyák fontosnak tartottak. 
Kormányra kerülve a Fidesz nagyon 
rövid idő alatt elfelejtette azokat 
az ígéreteket, melyekkel az utóbbi 
években Hajdú-Bihar megyében, 
illetve Debrecenben kampányoltak. 
Egy költségvetés és különösen annak 
fejlesztési, felújítási fejezetei mindig 
arról szólnak, hogy a döntéshozók, a 
hatalmon lévők mit tartanak fontos-
nak és mit kevésbé annak. Ezért is 
megdöbbentő, hogy a megyét érintő 
és eddig általuk is kezdeményezett, 
támogatott fejlesztési elképzeléseket 
elutasították.
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Árvíz-belvíz: a helyzet kihat majd az élelmiszerárakra is

Sürgősen enyhíteni kell a károkat 

Most már nem annyira fontosak:

 Sárrétudvari–Biharnagybajom–Földes útfelújítás

 Hajdúszoboszló–Nagyhegyes útfelújítás

 A püspökladányi iskola, óvoda felújítása

 A sárrétudvari óvoda fejlesztése

 A hajdúböszörményi Szociális Szolgáltató Központ ki-
alakítása

Ami Debrecenben sem fontos:

 A Csokonai Színház rekonstrukciója

 Az új távolsági buszpályaudvar kialakítása

 Út és vasút melletti zajvédelmi fejlesztések

 Az epreskerti tornaterem építése

Mintegy 150 milliárd forintos kár nehezedik a mezőgazdaságra

Csak handabandázás folyik

– Ön több ciklus óta országgyűlési 
képviselő, és nyolc éven át államtit-
kárként tevékenykedett. Csaknem 
tíz éve az MSZP Jász-Nagykun-
Szolnok megyei elnöke. A tavaly 
őszi önkormányzati választás óta 
pedig egy új szerepben is feltűnt: 
Szolnok megyei jogú város képvise-
lő-testületének tagja lett, az MSZP 
frakcióját vezeti és a pénzügyi bi-
zottságban is dolgozik. Hogy érzi 
magát ellenzéki szerepkörben?
– Elkötelezett demokrataként 

számomra természetes, hogy egy-
szer többségben, egyszer kisebb-
ségben, egyszer-kétszer kormá-
nyon s most pedig újra ellenzékben 
kell politizálnom, és képviselnem 
a választók érdekeit, törekvéseit. 
A legutóbbi választás példátlan 
lehetőséghez juttatta a Fideszt. A 
parlamenti kétharmados többség-
gel bármit megtehetnek, úgy látom 
meg is tesznek, sok olyan dolgot is, 
amelyet nem kellene. Ilyen például 
az Alkotmánybíróság jogkörének 

csorbítása, a sajtószabadság korlá-
tozása, a visszamenőleges hatályú 
törvénykezés, a konszenzuskeresést 
nélkülöző erőszakos alkotmányo-
zás, párthívek kilenc évre történő 
kinevezése felelős közfunkciókba. 

– Jelenleg jobban belelát a város éle-
tébe, gazdálkodásába, költségvetésébe. 
Nem véletlenül említem ezt, mert lezá-
rult az Állami Számvevőszék vizsgála-
ta Szolnokon. Mit állapítottak meg?

– Az elmúlt években a pénzügyi 
egyensúlyt a város nem biztosítot-
ta. Az önkormányzat számára devi-
zában nyilvántartott hitelek, illetve 
a kötvénykibocsátások kockázatot 
jelentenek. Különösen nagy hiba 
volt, hogy a kötvénykibocsátásból 
származó milliárdok jelentős részét 
nem fejlesztésre, hanem működésre 
költötte, felélte az önkormányzat. 
Több mint 20 milliárd forint adós-
ságot halmoztak fel, beláthatatlan 
terheket rakva ezzel a város lakóira 
a következő évtizedekre. 

– Az Út a Munkához programot 
a Fidesz elsöpörte. Az új közmun-
kaprogram inkább csak a négyórás 
foglalkoztatást részesíti előnyben.
– Ez az egyik látványos meg-

nyilvánulása annak, hogy milyen 
nagy a különbség a felelőtlen ígér-
getés és a valóság között. Várhatóan 
csökken a foglalkoztatottak száma, 
csökken az óraszám és a foglalkoz-
tatási időtartam is. Sajnos sok ha-

sonló kellemetlen meglepetés vár 
még azokra, akik felültek a Fidesz 
hazugságainak.

– A választások előtt a Fidesz azt 
harsogta, hogy az önkormányzatok 
sokkal több pénzt kapnak. Ezzel 
szemben nem hogy többet, de még 
annyit sem kapnak, mint korábban. 
Így Szolnok is kevesebb bevétel-
lel számolhat. Ezáltal – gondolom 
–  tovább nő a város eladósodása…
– Így van. Ilyen a tipikus fideszes 

handabandázás. Ellenzékben min-
dent bírálnak, mindent megígér-
nek, illúziókat keltenek. Kormány-
ra kerülve viszont számolniuk kell 
a realitásokkal. Úgy látszik, az ön-
kormányzatok finanszírozásával 
kapcsolatos ígéretek beváltásához, 
még a magánnyugdíj-pénztári meg-
takarítások eltulajdonítása sem 
nyújtott elég fedezetet.

– Ezekben a hetekben már nemcsak 
itthon, hanem külföldön is a magyar 
médiatörvény a legfőbb beszédtéma. 
A Fidesz nem titkolt célja, hogy to-
tálisan ellenőrizhesse az országos 
és regionális médiát. Mit gondol 
erről?
– Visszataszító és felháborító, 

ami ebben az ügyben történik. Nem 
véletlen az a hazai és nemzetközi 
felháborodás. Abban bízom, hogy 
kiderül: a Fidesz a kétharmad da-
cára sem tehet meg bármit kénye-
kedve szerint.

Vannak olyan helyek, ahol 
a talajvíz mindössze 20 
centire van a felszíntől

Mesterházy Attila pártelnök és Gőgös Zoltán, az Országgyűlés 
Mezőgazdasági Bizottságának tagja is felkereste a belvíztől 
szenvedő területeket. Nagyecseden Kovács Lajos polgármester 
tájékoztatta a helyzetről a politikusokat, akiket elkísért Veres 
János Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pártelnök is.

Milyen az ellenzéki szerepkör? Hogy látja a szolnoki helyzetet? 
Mit gondol a médiatörvényről? Iváncsik Imre országgyűlési 
képviselőnek, az MSZP Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöké-
nek tettünk fel kérdéseket.



Észak-Magyarország

– Igen nehéz körülmények között, 
az idő szorításában is, alternatívát 
kell felmutatnunk akkor, amikor 
egy erőszakos és kapkodó jobbol-
dali vezetés irányítja a megyét. A 
megyegyűlésben a frakciónkat jól 
felkészült szakemberek alkotják, 
véleményük, javaslataik kikerül-
hetetlenek. Sajtótájékoztatóinkon 
rendre elmondjuk ezeket a közvé-
lemény előtt is. Folyamatosan bírál-
juk a hibás döntéseket, amelyekből, 
sajnos, egyre több van.

– A korábbi ciklusban Hevest,  mint 
egyik utolsó „vörös” megyét, köz-

pontból irányított ellenzéki táma-
dások sorozata tartotta tűz alatt. A 
városok és a falvak többsége is jobb-
oldali irányítás alá került. Hogyan 
értékeli a baloldal helyzetét?
– Erőszakos, demagóg politi-

zálással – bár mi nagyon sok ered-
ményt felmutathattunk a megyében 
–, sikert ért el a jobboldal. Látnunk 
kell azonban azt is, ahol nekünk 
kell megváltoznunk. Az elmúlt év-
tizedek alatt elkényelmesedtünk, 
új irányra, új működési rendre, új 
teljesítményekre van szükség. A 
kormányzó erők működése igazol-

hatta az emberek előtt, hogy most 
van szükség igazán a demokratikus 
baloldalra. Megmozdult az ország 
és a megye is. Ott voltunk a buda-
pesti nagygyűlésen, egyre többen 
jelentkeznek, hogy tiltakozó aláírá-
sokat akarnak gyűjteni a demok-
ratikus intézményeket szétverő 
politika ellen. Ebben a helyzetben 
versenyképes párttá kell válnunk 
az ország érdekében. Megnyerve új 
generációkat, határozottan vállal-va 
baloldaliságunkat. Egyébként or-
szágos összehasonlításban a párt a 
megyék között a harmadik legjobb 
eredményt érte el a választásokon, 
erre is építhetünk. 

– Ugyanakkor sok támadás éri a 
baloldal vezetőit, a megyében eseti 
bizottság is alakult a régi „ügyek” 
kivizsgálására…
– Prejudikálnak ítéleteket, ezek-

hez ügyeket kreálnak, ezekre hivat-

koznak, igyekeznek megfélemlíteni 
az embereket. Kirúgni azokat, akik 
nem állnak be a sorba. Céljuk elte-
relni a figyelmet arról, hogy nincs 
igazi koncepció az ország, a megye 
irányításához. Ennek következmé-
nyeit a következő hónapokban a la-
kosság is érezni fogja. Én képviselői 
munkámat változatlan aktivitással 
végzem, számos indítványom volt 
már eddig is. Minden választókerü-
letet megkeresek beszámolóimmal, 
hiszen látom, hogy sajtóbeli meg-
jelenéseink korlátozottak. Azt kell 
igazolnunk, hogy korábbi eredmé-
nyeinkre lehet építeni, megújulva 
szélesebb társadalmi kapcsolato-
kat tudunk kiépíteni. Másképpen, 
nyitottabban kell politizálnunk, 
például a kis falvakban, ahol az in-
ternetes kapcsolatok is hiányosak. 
Nem béníthat meg bennünket a 
mostani helyzet. A politikai munka 

mellett én nemrégiben a szakkép-
zés témaköréből doktoráltam, taní-
tok a felsőoktatásban, és gyakorlati 
javaslataimmal megkerestem már a 
kamarai szervezetet is. 

Nyugdíj: csökken, 
bizony csökken...

6 

Korózs Lajos, az MSZP elnökségének tagja a közelmúltban tartott 
egri tájékoztatóján bírálta a kormány nyugdíjrendelkezéseit. Az elő-
re jelzett megszorítások nyomán várhatóan a nyugdíjak összege is 
csökken – hangoztatta. Képünkön a helyi televíziónak nyilatkozik

Interjú Sós Tamással, az MSZP Heves megyei elnökével

Célunk, versenyképes 
párttá váljunk

Sós Tamás korábban a megyei közgyűlés elnöki posztját is 
betöltötte Hevesben. Az új, jobboldali többségű közgyűlésben 
lemondott listás mandátumáról, országgyűlési képviselői fel-
adatai mellett – ahogy fogalmazott – a szocialista párt megújítá-
sának stratégiáját tartja a legfontosabbnak.

Mutyit emleget, 
akit kihagynak
Több a jelentkező, mint a jutalom. 
Lassan közhely lesz már ennek meg-
állapítása az új tisztségek, megbí-
zások elosztása körüli fejlemények 
okán. Történt például Egerben, He-
ves, az egykor utolsó „vörös” megye 
székhelyén, hogy új színházigaz-
gató posztjára írtak ki pályázatot, 
minthogy a réginek mennie kell. A 
három jelölt egyike Szíki Károly, a 
valamikori tehetséges színész, aki 
az utóbbi időben inkább mint lelkes 
kórházvédő híresült el. Jelentékeny 
fideszes háttérrel nagyszabású per-
formanszokat rendezett annak ide-
jén, nevezetes akciója volt például, 

amikor egy kismalacot sikerrel 
csempészett be a megyegyűlésbe 
egy tévékamera táskájában.

A jobboldali győzelem hatékony 
segítőjeként számított némi hálára. 
Ezért is jelentkezett a színházigaz-
gatói posztra. Ám, úgy tűnik, a juta-
lom egyelőre elmarad. A jelölteket 
elbíráló bizottságtól, annak ellené-
re, hogy a korábban megszokottól 
eltérően a megye új vezetői is ott 
ültek, nem kapott szavazatot, s csa-
lódásának keserű szavakkal közle-
ményben adott hangot a sajtóban. 
Előre leosztott pozíciókat, mutyi-
zást emlegetve.

Elzárnak minket a sajtótól

Kárpótolják 
önmagukat
Az Apolló Gumigyár fideszesek ál-
tali elüldözése után tovább nőttek a 
foglalkoztatási gondok a gyöngyö-
si térségben – hangoztatta januári 
sajtótájékoztatóján Hiesz György, 
az MSZP megyei alelnöke. A leg-
nagyobb munkáltatónál, a visontai 
bányaüzemnél is leálltak a fejlesz-
tések, hamarosan elbocsátások vár-
hatók. Az új, jobboldali városveze-
tést a döntésképtelenség jellemzi, 
ugyanakkor folytatódnak a „lefeje-
zések”. Legutóbb például egy váro-
si tulajdonú cég vezetőjét küldték el 
indoklás nélkül, helyébe egy man-
dátumot nem nyert fideszes képvi-
selőjelöltet ültettek.

Az önkormányzati választások tapasztalatairól, a baloldal helyzetéről rendeztek vitafórumot a közel-
múltban Gyöngyösön. Képünkön balról: Sós Tamás, az MSZP megyei elnöke, Szigetvári Viktor, Lengyel 
László, Hiesz György, a párt megyei alelnöke és Földes György, a Politikatörténeti Intézet igazgatója

Értékelés Gyöngyösön: 
Hogy vagy, baloldal?

Az MSZP szerint a személyi jöve-
delemadó (szja) „felső tízezernek 
kedvező” csökkentése vezetett a 
magán-nyugdíjpénztári rendszer 
szétveréséhez, „hárommillió ember 
kifosztásához”. Korózs Lajos úgy 
fogalmazott: a Fidesz pillanatnyi 
érdekei miatt veri szét a nyugdíj-
rendszert, miközben fogalma sincs, 
mi lesz azzal tíz, húsz, harminc év 
múlva.

Az MSZP elnökségi tagja arra 
kérte az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási Főigazgatóságot, tegye lehető-
vé, hogy akik nyilatkozni akarnak 
a magán-nyugdíjpénztári tagságuk 
fenntartásáról, ezt éjfélig tehessék 
meg, mivel például a főigazgatóság 
Fiumei úti ügyfélszolgálatán – ahol 
Török Zsolttal együtt leadták nyi-
latkozatukat – alig győzik fogadni a 
papírokat. Elismeréssel szólt ugyan-
akkor az ügyfélszolgálat munkatár-
sairól, amiért gördülékenyen végzik 
munkájukat.

A politikus visszautasította a mi-
niszterelnök szóvivőjének vasárnapi 
kijelentését, hogy a szocialisták utol-
só leheletükig képviselik a milliárdo-
sok érdekeit. Mint mondta: a jelenleg 

is a nyilatkozattétel miatt sorban álló 
fiatalok nem milliárdosok, hanem 
munkavállalók, akik adót, járulékot 
fizetnek, „a hátukon viszik az orszá-
got”, és több bölcsesség van bennük, 
mint Szijjártó Péterben.

Török Zsolt, az MSZP szóvivője 
azt mondta: a kormány az adórend-
szer igazságtalan átalakítása miatt 
bekövetkező bevételkiesést akarta 
mérsékelni, ezért döntött előbb a 
magán-nyugdíjpénztári befizetések 
átutalásának 14 hónapra történő 
felfüggesztéséről, majd a megtaka-
rítások „lenyúlásáról”. Szavai sze-
rint a költségvetésen keletkező lyuk 
létrejöttében közrejátszottak a „fo-
rint bedöntéséhez” vezető fideszes 
nyilatkozatok is, amelyek miatt a 
devizahitelesek törlesztőrészletei 
tovább emelkedtek.

Szólt arról is, hogy ha ezután 
– a miniszterelnök nyilatkozatának 
megfelelően – csak annyit fizetnek 
ki nyugdíjakra, amennyit a járulé-
kokból beszednek, az a következő 
években 20-25 százalékos nyugdíj-
csökkentést eredményezhet. Vagy 
bevezetik a 70 éves nyugdíjkorhatár-
ral járó svéd modellt – tette hozzá.



Közép-Dunántúl

– Négy hónapja állt fel Tatabányán 
az új fideszes városvezetés. Milye-
nek az eddigi tapasztalataik?
– Nem túl rózsásak. Úgy tűnik, 

az új polgármester és bandája a ci-
nizmus, a gőg és az együttműködés 
tagadása mellett tette le a voksát. 
Megszűnt a párbeszéd, semmiféle 
együttműködés nincs. Azt látom, 
hogy úgy gondolják: igaza csak 
annak lehet, akinek többsége van. 
A politizálás és a stílus óriási visz-
szalépést jelent az előző időszakhoz 
képest. Választhattak volna más 
utat is, de úgy tűnik, ezt látják cél-
ravezetőnek.

– És nem az?
– Attól függ, mi a cél. Ha az, 

hogy már középtávon maguk ellen 
fordítsanak mindenkit, akit csak 
lehet, akkor jó úton járnak. Egyéb-

ként a polgármester és embereinek 
magabiztos álarca mögött hihetet-
len félelem munkál. Tudják, hogy 
amit tesznek, azt nem tehetik követ-
kezmények nélkül, egyszer szembe 
kell nézniük az emberekkel. Ettől 
már most rettegnek. Meg persze 
az MSZP-től, hiszen mással sincse-
nek elfoglalva. Most, hogy lejtőre 
tették a forintot, óriásira növelve 
ezzel a lakáshitelesek terheit, arra 
nem sajnálják a pénzt, hogy telefo-
nos lejárató kampányt indítsanak 

ellenünk. Na de kiket hívogatnak? 
Azokat, akik már képtelenek fizetni 
a törlesztőrészleteket? Vagy azokat 
a nyugdíjasokat, akik a Schmidték 
által felemelt távhő díját nyögik? 
Kétlem, hogy nagy sikerük lenne…

– A közvélemény-kutatások nem 
árulkodnak kiábrándultságról.
– Most még nem, de ennek két 

oka is van. Egyrészt az emberek jó 
része nem igazán érti azokat a prob-
lémákat, amiket az eddigi intézke-
dések jelentettek. Sokan nem látják 
át például, hogy mit is jelent az 
Alkotmánybíróság jogainak meg-
nyirbálása vagy a világbotránnyá 
dagadó médiatörvény. Más lesz a 
helyzet, ha Schmidt Csaba és társai 
a nyugdíjakhoz, az utazási kedvez-
ményekhez meg a gyógyszerkasz-
szához nyúlnak hozzá. A másik ok, 

amiért a Fidesz még lát-
szólag népszerű, az, hogy 
az emberek sajnos félnek. 
Nem bíznak abban, hogy 
adataik biztonságban van-
nak. Ezért amikor a párt-
szimpátiájukról kérdezik 
őket, akkor vagy nem vá-
laszolnak, vagy a Fideszt 

mondják be, hiszen „ki tudja, hova 
kerül az a papír”. Biztos vagyok 
benne, hogy ezek az adatok fals 
eredményt mutatnak. Én legalábbis 
mást érzékelek itt a városban.

– Miért, mik a tapasztalatai?
– Nem tudok úgy bemenni egy 

üzletbe, hogy ketten-hárman ne 
állítanának meg azzal, hogy meny-
nyire becsapták őket a fideszesek. 
A minap például a postán kérdezte 
meg tőlem egy hölgy, hogy mit csi-
náljon magánnyugdíjpénztár-ügy-

ben. Mire körülnéztem, tizenöten 
álltak körülöttem. Majdnem átmen-
tünk lakossági fórumba… De az 
is előfordul, hogy a pirosnál állva 
kiabálnak át a másik autóból, hogy 
tegyünk már valamit, mert kétség-
beejtő a helyzet. Ezeket az embe-
reket biztos nem érik el a közvéle-
mény-kutatók.

– Mit csinált eddig Tatabánya új 
vezetése?
– Semmi olyat, ami a város fon-

tos ügyeiről szólna. Kitölti idejüket 
a politikai tisztogatás, a haverok 
és hűbéresek állásainak létrehozá-
sa meg a sok pótcselekvés. Lassan 
ott tartunk, hogy Schmidt Csaba 
tízpercenként tart sajtótájékoztatót 
a felújítás alatt álló Sárberki Isko-
lában. Eközben azt a kis részletet 
kifelejti, hogy erről a fejlesztésről 
még az előző kormány határozott. 
A tönkretett közösségi televízió he-
lyett működő – ahogy egyre többen 
nevezik – Fidesz Televízióban vi-
szont mást sem látni, mint hogy a 
három Csaba, Scmidt, Bereznai és 
Kancz fényezi magát. Közben ész-
re sem veszik, hogy már ezen rö-
hög az egész város. Nem lehet úgy 
bekapcsolni a tévét, hogy ne vala-
melyik csodacsabit lássa a polgár, 
ötvenedszer ismételve. Egyetlen 
fontos nagy ügy nincs a választások 
óta, amiről döntöttek volna. Na jó, 
a közüzemi tarifák emelésére azért 
szakítottak időt…

– Nemsokára jön a költségvetés. 
Abba már számokat kell írni.
– Arra mi is kíváncsiak leszünk. 

Az biztos, hogy reálértéken 6 száza-
lékos kormányzati megszorítás sújt-
ja az önkormányzatokat. Korábban, 

a választások idején erről nem volt 
szó. Akkor arról beszéltek, hogy 
Tatabányára csak úgy ömleni fog a 
pénz. Ehhez képest Schmidt egy fil-
lért sem tudott a városba hozni, ami 
azért elárulja, mekkora befolyása is 
van országos szinten a mi polgár-
mesterünknek… Az amúgy is ma-
gas hitelállományt viszont sikerült 
növelnie. Összevontak bölcsődéket 
és sok iskolát is. Ezt a spórolással 
magyarázzák, holott a több mint 
egymilliárdos hiányhoz képest ezek 
csupán filléres megtakarításokat 
jelentenek. Az igazi cél inkább az, 
hogy az intézményvezetők között 
is megindulhasson a tisztogatás. Az 
ugyanis furcsa, hogy négy-öt mil-

lió forintért összevonják az összes 
bölcsődét, 50 millióért meg Árpád- 
szobrot állítanak. Egy hónap alatt 
többe kerül Schmidt és bandája, 
mint amit az egész bölcsőde össze-
vonáson megtakarítunk.

– Eközben az MSZP…
– Nekünk az a dolgunk, hogy 

felemeljük a hangunkat és felhív-
juk a figyelmet a visszásságokra. 
Eközben pedig gatyába rázzuk a 
pártot, és elérjük, hogy helyreáll-
jon irántunk a bizalom. A kérdés 
ugyanis nem az, hogy megbukik-e 
a Fidesz. A kérdés, hogy ki lesz az 
alternatíva. Ma talán még nem mi 
vagyunk, de nekünk a legnagyobb 
az esélyünk erre. 

Választás  
Pápán
Dr. Kovács Zoltán, Pápa város 
fideszes polgármestere és a 9. sz. 
egyéni választókerület önkormány-
zati képviselője 2011. január 3-án 
aláírt nyilatkozatában lemondott 
polgármesteri és egyéni választó-
kerületi önkormányzati képviselői 
mandátumáról a megyei kormány-
hivatal vezetői tisztségéért.

A szocialisták Grőber Attilát in-
dítják polgármesterjelöltként, míg a 
9. számú választókerület képviselői 
címéért a körzetben lakó Kövér Jó-
zsef „száll harcba”. Gőgös Zoltán  
helyi elnök szerint mindkét személy 
régóta bizonyít a helyi politikában 
és alkalmas a tisztség betöltésére. 

A jelöltek nyugodt és a prog-
ramok, helyi ügyek megvitatására 
fókuszáló kampánnyal mérettetik 
meg magukat. Első körben tettek 
például bejelentést a Gazdasági 
Versenyhivatalnál, melyben szeret-
nék, ha a hatóság kivizsgálná: mi 
indokolja azt, hogy közel 10 forint-
tal drágább az üzemanyag Pápán, 
mint Veszprém megye egyéb tele-
pülésein.

A rövid kampány során sok-
színű rendezvényekkel készülnek 
a helyi szocialisták. Különböző fó-
rumokon szólaltatják meg a főbb 
aktuálpolitikai kérdések szakér-
tőit: a magánnyugdíjrendszer át-
alakítása mellett szó esik majd az 
új közoktatási törvényről, agrár-
politikáról, kisebbségpolitikáról 
és természetesen a magyar uniós 
elnökségről is. A politikai fórumok 
mellett megemlékeznek a magyar 
holokausztról, a köztársaság napjá-
ról és könnyedebb vizekre evezve a 
Pápai Szegfű Klub 10. születésnap-
járól is. 
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Lukács Zoltán: A Fidesz ötmilliós spórolásért összevonja a bölcsődéket, de ötvenmillióért Árpád-szobrot állít

Tatabánya tévúton

Úgy tűnik, az ígéretekkel szemben nem dől a pénz Tatabányára

A zsebünkre megy  
a Fidesz politikája
A Veszprém egykori híres polgár-
mesterének nevét viselő Szeglethy 
Baráti Kör vendége Katona Tamás 
közgazdászprofesszor volt, aki elő-
adásának legszívesebben „A fülke-
forradalomtól az első Orbán-cso-
magig” címet adta volna.

Orbán Viktor azon kijelentésén, 
hogy „20 zavaros év áll mögöt-
tünk”, sokat gondolkodott, majd 
rájött, hogy fogalmazásbéli hiba 
csúszott be. A kormányfő úgy gon-
dolhatta, hogy zavaros idők jönnek 
majd. Mindenkinek ígértek valamit, 
főleg a nehéz sorsúaknak, a legalul 

lévőknek. Az adórendszer átalakí-
tása, a 16%-os szja egyértelműen a 
jómódúaknak kedvez. Azonnali és 
radikális adócsökkentést ígértek, 
de nem lett se azonnali, se radiká-
lis. A nyugdíjjárulékot 0,5%-kal 
felemelték, a többlet mindössze fél 
százalék. Az adójóváírást 20%-kal 
csökkentették. Aki 290 ezer bruttó 
alatt keres, az 500–4500 Ft veszte-
séget könyvelhet el. Ez a munka-
vállalók 80%-a. Akik 500 ezer felett 
keresnek, azok nagyon jól járnak. 
Bő félmillió ember kapja azt az 500 
milliárd forintot, ami az szja módo-
sítása miatt kiesik a költségvetésből. 
A minimálbérek idén nominálisan 
nőttek, de reálértéken veszítenek 

értékükből. Ez 350 ezer embert érint 
hátrányosan az országban. 

A kormány azt sugallja, hogy 
csak akarni kell. Ez egy gyerektől 
elnézhető, a miniszterelnöktől már 
nem. A Fidesz-kormány az szja mi-
att csinált egy 500 milliárdos lyukat 
a költségvetésben, majd kivetette a 
különadókat (360 milliárd forint), 
és azt hangoztatta, hogy nem enge-
dik áthárítani a lakosságra annak 
terheit. Ezt ma már nem hiszik el. 
A gázár is emelkedni fog, bármit 
mond a Fidesz. 

Az Orbán-kormány regnálása 
óta 640 milliárd forinttal 
nőtt az ország adósságál-
lománya a forint árfolya-
mának változása miatt. .

A 2011-es költségvetés 
a 3000 milliárdos magán-
nyugdíjpénztári vagyon-
ból 530 milliárdot felél. 
Az önkormányzatoktól 60 

milliárdot vettek el, jelentősen csök-
kent a szociális ellátásokra fordítha-
tó összeg, a közgyógyellátás 30%-kal 
kisebb előirányzattal rendelkezik. 
Az Út a munkához programot meg-
szüntették, a helyette létrejött Nem-
zeti Közmunka Program csak 64 
milliárd forintot tartalmaz a tavaly 
erre költött 145 milliárddal szem-
ben. A közösségi közlekedésből is 
pénzt akarnak kivenni. Ki fogja ezt 
megfizetni? Veszélybe kerülhet a 65 
év felettiek ingyenes utazása?

Ez a gazdaságpolitika nem vihe-
tő tovább 2012-nél. Már most nagy 
repedések látszanak rajta. A változ-
tatás iránya koncepció híján pedig 
még kiszámíthatatlan.

A Fidesz tudja, hogy  
egyszer majd szembe kell 
néznie az emberekkel

Rosszul jár, aki havi 290 
ezer bruttó alatt keres. 
Azaz szinte mindenki 

Büntetőfeljelentésekkel is járhat 
Esztergomban a „Meggyes-örök-
ség” felszámolása. A volt fideszes 
polgármester, Meggyes Tamás ne-
vével fémjelzett gazdaságpolitika 
elhibázottságát jelzi a 20-25 milliárd 
forintos adósságállomány, amely-
nek nagy részét évtizedekig kell 
visszafizetni. Előbb kell rendezni 
viszont azon beszállítók, szolgálta-
tók számláit, akik 2009 óta várnak a 
pénzükre: az azonnali adósságszol-
gálat 1,5-2 milliárd forint.

Arra az Állami Számvevőszék 
(ÁSZ) nemrég zárult ellenőrzése is 
felhívta a figyelmet, hogy az előző 
vezetés felelőtlenül és több eset-
ben jogszerűtlenül gazdálkodott. 
A vizsgálatból kiderült, hogy már 
2007-ben tisztában volt az akkori 

vezetés a város csőd közeli hely-
zetével, ennek ellenére újabb hite-
leket vett fel, hogy elkerülje azt az 
adósságrendezési eljárást, melyért 
a helyi Fidesz most az új, független 
városvezetőt hibáztatja.

Az ÁSZ-ellenőrzés felrótta, hogy 
az Esztergom által alapított Szent 
Miklós Alapban lévő összeget nem 
szabadott volna hitelfedezeti bizto-
sítékként felhasználni. Az alapnál 
súlyos pénzügyi anomáliák derül-
tek ki, hiányzott belőle csaknem 
400 millió forint. Az előző vezetés 
nemcsak házipénztárként kezelte 
az alapot, hanem nagy részét „elzá-
logosította”: mivel a 610 milliónyi 
kölcsönt a város nem tudta vissza-
fizetni, a hitelező bank leemelte az 
alapból a pénzt.

Adósságcsapdában 
Esztergom

A Societas két fiatal aktivistája malacperselyt helyezett el a fideszes 
politikusok asztalára, hogy a képviselők pénzüket abba gyűjtve tud-
ják segíteni a várost adósságainak visszafizetésében



2010-ben lehazudta a csillagot az 
égről a Fidesz. Kormányra került, 
vállalásaiból semmit nem valósított 
meg, elkezdte viszont az ígéretek 
ellenkezőjét. Budapest új városve-
zetése valamivel nyitottabb az ellen-
zék véleményére, de így is hatalmas 
gondokat okoznak – mondta Molnár 
Zsolt (képünkön), az MSZP fővárosi 
ügyvezető alelnöke, országgyűlési 
képviselő.

Az elmúlt fél év után egyre töb-
ben ismerik fel Budapesten, hogy 
itt bizony átverték őket. A forint 
árfolyama egyre rosszabb, nem ol-
dódtak meg a devizahitelesek gond-
jai, veszélyben a sajtószabadság, 

államosították hárommillió ember 
megtakarításait, korlátozták az Al-
kotmánybíróságot – egyik akció sem 
szerepelt a Fidesz programjában. 
Magyarország nemzetközi reputá-
cióját rombolja a kormány, ilyen el-
lenszélben egyetlen ország sem vitt 
még soros elnökséget az EU-ban. 
A fővárosban más a probléma, itt a 
fideszes polgármester és a kerületek 
estek egymásnak, olyannyira, hogy 
az ma már veszélyezteti a város fej-
lődését. Úgy tűnik, valódi program 
Budapesten sem volt, kizárólag el-
foglalandó célpontnak tekintették. 

– Azért dolgozunk, hogy ameny-
nyire lehet, megőrizzük a város 
működőképességét, hogy ne okoz-
hassanak túl nagy kárt a következő 
időszakban – mondta Molnár Zsolt.

Az MSZP támogatottsága folya-
matosan nő: több időközi választást 
is tartottak a fővárosban. Kispesten 
jelöltünk, Kránitz Krisztián, Pest-
erzsébeten pedig Csaszny Márton 
győzedelmeskedett, a XI. kerületi 
jelöltünk, Görög András pedig csak 
néhány szavazattal maradt le a győ-
zelemről. A változás érezhetően el-
indult, nem lehet következmények 
nélkül hülyének nézni egy várost és 
egy országot.

A „kiegyensúlyozott működési 
feltételek biztosítása” érdekében 
a Pest Megyei Önkormányzat – a 
2009. évi CXXX. törvény biztosítot-
ta lehetőséggel élve – négymilliárd 
forint összegű támogatásra nyújtott 
be pályázatot a kormányhoz. A kért 
összegnek azonban csupán az egy 
százaléka, azaz negyvenmillió forint 
támogatási összeg került jóváha-
gyásra. Úgy tűnik, hogy a kormány 
tényleg komolyan veszi a megszorí-
tásokat, viszont az arányérzéke totá-
lisan tönkrement. 

Súlyos politikai kérdéseket vet  
fel, hogy amennyiben Orbán Vik-
tornak és kormányának álláspont-
ja szerint a pályázat elbírálásakor 
megalapozott, tudatos döntés szü-
letett, akkor ezzel azt is nyilvánvaló-
vá teszik, hogy szerintük a fideszes 
vezetésű közgyűlés szakmailag 
megalapozatlanul, felelőtlenül, tisz-
tességtelenül járt el, amikor a szük-
séges pénz százszorosára nyújtott 
be támogatási igényt. 

Ezek szerint a Pest megyei intéz-
mények működéséhez, a kötelező 
lakossági szolgáltatások biztosításá-
hoz, az egészségügyi/szociális, okta-
tási/kulturális feladatok jövőbeni el-
látásához a kért összeg századrésze 
elegendő.

Az MSZP úgy véli, hogy a 2010. 
évi országgyűlési választások óta 
kellően hosszú idő telt el ahhoz, 
hogy a hatalomra került kormány 
teljesítse választási ígéretét és segít-
sen a katasztrofális pénzügyi hely-
zetbe került Pest megyének. 

A választási kampányban ugyan-
is határozott ígéretek hangzottak el 
a jelenlegi kormányzó pártok képvi-
selőitől arra vonatkozóan, hogy a hi-

ányzó forrásokat kiegészítik, „visz-
szapótolják” a megyéknek. A Pest 
Megyei Közgyűlés szocialista kép-
viselőcsoportja szerint a Pest megyé-
ben élő emberek, az önkormányzati 
intézmények joggal várják el, hogy 
megoldás szülessen erre a fenntart-
hatatlan és elviselhetetlen helyzetre. 

Egyelőre azonban úgy tűnik, 
hogy a kormány számára nem fon-
tos Pest megye.

Többletforrás helyett
Biztosan mindenki hallotta már a 
klasszikus vállalatvezetői viccet, 
amely szerint a régi, lelépő vezető 
három számozott, lezárt borítékot 
adott át az utódjának, azzal az inst-
rukcióval, hogy amikor kezdődnek a 
gondok, sorban bontogassa fel őket. 
Az első borítékban lévő papíron ez 
állt: „Kenj mindent rám.” A máso-
dikon ez: „Csinálj átszervezést.” A 
harmadikon pedig: „Készíts három 
borítékot.” Meglátásom szerint Bu-
dapest jelenlegi városvezetése en-
nél a bizonyos első borítéknál tart 
– mondta Horváth Csaba, az MSZP 
budapesti elnöke.

Arról kérdeztük, hogy hogyan 
értékeli a fideszes városvezetés 

eddigi tevékenységét, amelyre rea-
gálva kifejtette: „Az eddigi néhány 
hónap tapasztalatai alapján úgy 
vélem, hogy a városvezetés szán-
dékai és cselekedetei között igen 
éles ellentmondás húzódik, s ez 
számtalan ponton tetten érhető. Azt 
ígérték, hogy rendet, biztonságot és 
tisztaságot hoznak a városba. Ehhez 
képest a költségvetés jelentős meg-
szorításokat tartalmaz. Nehezen 
képzelhető el, hogy az előző évinél 
jóval alacsonyabb anyagi keretből 
jobb munkát fognak tudni elvégez-
ni, mint az elődeik. 

Ha valódi lenne a szándékuk, 
hogy Budapest rendezettebb, biz-
tonságosabb és tisztább világváros 

legyen, akkor többletforrásokat 
kellene biztosítaniuk. Jelen esetben 
nemhogy a problémákat nem or-
vosolják, hanem még a felületüket 
sem sikerül megkarcolniuk. Ez nem 
csoda, már csak azért sem, mert ha-
talmas eltérések figyelhetőek meg 
a várost vezetni hivatott személyek 
álláspontjai között. Nincs két egy-
forma nyilatkozatuk két egymást 
követő napon, sőt két egymást kö-
vető órában sem. Nem tudják egy-
ségesen megállapítani, hogy meny-
nyi a város tényleges anyagi hiánya, 
hogy milyen fejlesztésekre, milyen 
feladatok elvégzésére van szükség 
ahhoz, hogy élhetőbbé tegyék fővá-
rosunkat.”
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Cinikus, érthetetlen, elfogadhatatlan a kormány döntése

Ki kit néz baleknak?
A Pest Megyei Közgyűlés szocialista képviselőcsoportja a megye iránt érzett felelősséggel, de egyre 
nagyobb aggodalommal figyeli a megyei önkormányzat fideszes vezetésének hónapok óta tartó 
vergődését a jórészt miatta kialakult csőd közeli helyzetben. Ezért Kovács Barnabás, az MSZP Pest 
megyei frakcióvezetője nyílt levélben fordult dr. Orbán Viktor miniszterelnökhöz.

Vác fideszes városvezetése egy hol-
dingba – kissé félrevezető néven 
elismert vállalat csoportba – akarja 
kiszervezni az önkormányzat húsz 
év alatt felhalmozott nettó 26 milli-
árdos vagyonát. Ennek köszönhe-
tően megszűnne a Főmérnökség, 
a Vagyongazdálkodási Osztály, a 
Tourinform iroda, az Értéktár, a 
Sport Intézmények, a Közbeszer-
zési iroda, a Gamesz karbantartá-
si részlege, valamint a városházi 

GESZ. A létrejövő konglomerátum 
milliárdos költségvetésének nagy 
része önkormányzati pénz a város 
lakóinak adóforintjaiból. 

Dr. Bóth János, a helyi MSZP-
frakció vezetője szerint jogosan 
vetődik fel a kérdés: ki adott felha-
talmazást arra, hogy egy kft.-be tö-
mörítsék szinte a teljes önkormány-
zatot? 

További információ:  
a www.vacimszpfrakcio.hu oldalon.

Üde színfolt a budapesti Erzsébet tér

Kiszervezett vagyon

A főváros újra bízik

Kovács Barnabás, az MSZP Pest megyei frakcióvezetője

Közép-Magyarország
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