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A Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoportjának lapja

A Dürer rendezvényházban fideszes 
idézetekkel és narancsos installáci-
ókkal várták az érkezőket, „47 ezer 
forintból meg lehet élni” és a 60 
milliárdos Puskás stadionról szóló 
idézeteken és egy kiállított Schmitt-
doktorin keresztül lehetett eljutni a 
nézőtérig. 

Az elején Tabajdi Csaba euró-
pai parlamenti képviselő mondta ki 
azt, hogy Orbán Viktor megbukott 
és elszigetelődött Európában, anti-
demokratikus politikája miatt fény-
évekre eltávolodtunk az európai 

fősodortól, és félő, hogy végképp 
„kikuruckodjuk magunkat” a peri-
fériára. 

Ezután a pártelnök következett, 
aki azzal kezdte hatásos beszédét, 
hogy a Fidesz olyan sebességgel 
számolta fel a köztársaságot, mint 
ahogy a Kossuth tér öreg fáit irtották 
ki. 

– Gyorsan kiderült a kormány-
képtelenségük, szociális érzéket-
lenségük és a gazdasági hozzá nem 
értésük, ahogy az is, hogy Orbán 
Viktor a múlt támadása a jövő ellen 

– jelentette ki Mesterházy Attila. – A 
Fidesznek sokan elhitték 2010-ben, 
hogy az elmúlt húsz év „viszontag-
ságai” után nyugalmat, rendet te-
remt, hogy igazságosabb világ lesz, 
ahol a mindennapok élménye a gya-
rapodás.

– Hamar csalódni kellett, a kor-
mány ugyanis sem felelős, sem 
nemzeti, máskülönben nem rombol-
ná, hanem védené az alkotmányos 
rendszert; felelős kormány nem ki-
játssza, hanem betartja a demokrati-
kus szabályokat, nem viszi csődbe a 

gazdaságot, nem rekeszt 
ki milliókat a nemzetből, 
valamint nem fordítja 
maga ellen a fél világot 
– mondta. A „fülkeforra-
dalomból” márpedig nem 
lett más, csak káosz, csőd 
és rombolás – az embe-
reknek meg a csalódás. 
Ezért többségük másfél év 
után már nem bízik a kor-
mányban, „Magyarország 
kétharmadának elege van 
az Orbán-rendszerből”.

Mesterházy a további-
akban részterületenként 

beszélt a kormány kudarchalmo-
zásáról, hogyan tetézték, ahelyett, 
hogy megoldották volna a gazda-
ság, az egészségügy, az oktatás, a 
foglalkoztatás bajait. 

– Felmérhetetlen károkat oko-
zott a kormány, a gazdaságot csőd 
fenyegeti, az államadósság nőtt, 
nincs érdemi növekedés, a befekte-
tők messzire elkerülik az országot 
– sorolta. Adócsökkentés helyett 
brutális addóemelés jött, már most 
is 470 ezer a regisztrált munkanél-
küliek száma, a beígért egymillió 
új munkahely pedig sehol. Tönkre-
megy az egészségügyi ellátórend-
szer, a nyugdíjrendszerben is teljes a 
bizonytalanság. 

– A gazdasági kudarcok miatt 
az egészségügyben rohamos a le-
épülés. Orbán Viktor ellenzékben 
még egyszerűen megoldotta volna 
az egészségügy gondjait: azt mond-
ta, az ágazatnak több pénz kell és 
kész. Ma mégis forráskivonást lá-
tunk, a kórházak a csőd felé sodród-
nak. Egyre hosszabbak a várólisták 
– szembesítette a valósággal a párt-
elnök a kormányt.

Mesterházy kitért még a négy-
millió létminimum alatt élőre, de az 
éhező gyerekekre is, megállapítva, 
hogy a kormány politikája nem sze-
génységellenes, hanem szegényel-
lenes. Nem megszüntetni igyekszik 
a szegénységet, hanem eltüntetni 
szem elől a szegényeket.

A kormány gazdasági kudar-
cai miatt a szociális rendszerben 
is nyomasztó a kilátástalanság. A 
kormány vállaltan lemondott az 
országban élő nehézsorsú, szegény 
emberek millióiról. Ma rengeteg 
ember nem tud egyszerre enni és 
fűteni. 4 millió honfitársunk él a lét-
minimum alatt vagy annak határán. 
50 ezer gyerek nap, mint nap éhe-
zik. 250 ezer ember pedig semmi-
féle szociális ellátásban nem része-
sül, és a számuk rohamosan nő. A 
legfontosabb kérdés az, hogy velük 
mi lesz. De a kormány válasza erre 
a kérdésre csak annyi, hogy 47 ezer 
forintból is meg lehet élni.

– Alig két hónap után kiigazí-
tásra szorul az idei költségvetés, az 
egykulcsos adórendszerük pedig 
családok százezreitől vesz el havi 
több ezer forintot. Azért kell új adó-
rendszer, mert a mostani igazságta-
lan: a szegényeket sújtja, a gazda-
gokat pedig támogatja – mondta a 
pártelnök. 

Arról nem is beszélve, hogy el-
lenzékben még radikális adócsök-
kentést ígért a Fidesz. Kormányon 
viszont brutális adóemeléseket ve-
zetett be: áfaemelés, EVA-emelés, 
ingatlanadó, baleseti adó, csipszadó, 
ebadó. És ki tudja, mit terveznek 
még! 

– Azt viszont már tudjuk, hogy 
annak a bizonyos söralátétnek elég 
nagynak kell lennie, hogy elférjen 

rajta minden adóteher – jegyezte 
meg Mesterházy. 

Mindezek mellett a világ legci-
nikusabb tandíjrendszerét építették 
ki: nem vezetik be nyíltan a tandíjat, 
csak tízezer szám szüntetik meg az 
államilag finanszírozott helyeket. 
Egész szakok, szakmák váltak elér-
hetetlenné a legtöbb diák számára. 
Tavaly még majdnem ezer jogászt 
képeztek állami finanszírozásban 
az országban. Szeptembertől mind-
össze 100-at fognak. Az oktatók és 
szakmai szervezetek azt hitték, a 
kormány véletlenül lehagyott egy 
nullát. Pedig nem. Sőt a miniszter-

elnök még ezt is soknak tartja. Meg-
döbbentő ez egy olyan embertől, 
aki az állam pénzén szerzett jogász 
diplomát. Tehát tudatosan zárják el 
a felemelkedéshez vezető utat min-
denki előtt, akinek nincs elég pénze. 
Miközben azzal nyertek népszava-
zást és választást, hogy ingyenes 
lesz az oktatás.

– Orbánék az alkotmányos 
rendszert is letartolták – emlékez-
tetett Mesterházy, felsorolva a listát 
az egypárti alkotmánytól a pártka-
tonák kinevezésén át a közmédia 
vagy a jegybank einstandolásáig.

� (Folytatás�a�2.�oldalon)

Szocialista évértékelő az elmúlt egy évről – Az MSZP ajánlattal készül 

Orbán Viktor kormányzása 
a múlt támadása a jövő ellen

Mesterházy Attila március 8-án a Dürer házban tekintett vissza 
az elmúlt egy évre, s kijelentette, hogy a kormány politikája egy 
szóval is jellemezhető: kudarc. Leszögezte: az MSZP nem követi 
azt az utat, amelyet a Fidesz haladt ellenzéki korában, ezért a 
szocialista párt egyetlen olyan ígéretet sem tesz, ami megvaló-
síthatatlan lenne.

Sokan hitték, hogy 
igazságosabb világ vesz 
majd körül minket. Amiben 
a mindennapok élménye  
a gyarapodás lesz.  
Nos, csalódniuk kellett.
          Mesterházy Attila

Felelős és nemzeti kormány védi a demokráciát, képviseli 
az igazságosságot és gyarapodást teremt. De Magyaror-
szág jelenlegi kormánya nem felelős és nem nemzeti, mert 
nem képviseli felelősséggel a nemzetet és polgárait. 
 Egy felelős és nemzeti kormány nem rombolja, hanem 
védi az alkotmányos rendszert. 
 Nem átírja és kijátssza, hanem betartja a demokratikus 
szabályokat. 
 Felelős és nemzeti kormány nem viszi csődbe a gazda-
ságot.
 Nem taszítja még nagyobb szegénységbe emberek mil-
lióit és nem rekeszti ki őket a nemzetből.
 Felelős és nemzeti kormány nem téríti le Magyarorszá-
got az európai fejlődés útjáról, és nem fordítja maga ellen 
a fél világot. 

A kormányzás 
mérlege
 a gazdaságban: csőd
 az egészségügyben: 

 leépülés
 a nyugdíjrendszerben 

 bizonytalanság
 a szociális rendszerben: 

 kilátástalanság
 az oktatásban: káosz
 demokráciában:  

 rombolás
 külpolitikában:  

 ámokfutás



BAL egyenes Aktuális2

A szocialisták 2014-ben nem 
fogják megígérni a lehetetlent
(Folytatás�az�1.�oldalról)

– Eközben Orbán Viktor folya-
matosan sikerről beszél, holott va-
lójában kudarcot kudarcra halmoz. 
Bebizonyosodott, hogy hazudtak, 
becsapták az embereket, és képtele-
nek jól kormányozni az országot. 

A kormányzás eredménye 
egyetlen szóval is leírható: kudarc 
– mondta beszédében Mesterházy 
Attila.

Mindezek tükrében nem csoda, 
hogy nincsenek munkahelyek: a 
cégek a növekvő terhek és a szű-
külő bevételek miatt sorra csődbe 
mennek. Nem elég a válság, újabb 
terheket raknak rájuk: kötelező ka-
marai tagság, előírt bérkompenzá-
ció, megduplázott eljárási illetékek, 
növekvő járulékok, kigazdálkodha-
tatlan minimálbér.

Mára már nem teljes a demok-
rácia Magyarországon. Demokrá-
ciában ugyanis nem lehet az egyik 
leghűségesebb emberünk feleségét 
a bírói kar fölé ültetni. Nem lehet 
korábbi pártemberünket beültetni a 
legfőbb ügyész székébe. Nem lehet 
egypárti alkotmányt kényszeríteni 
az országra. Demokráciában nem 
lehet megvonni az Alkotmánybí-
róságtól a jogköreit, és nem szokás 
pártkatonákkal telerakni a testületet. 
Jogállamban nem lehet visszamenő-
leges hatályú törvényeket alkotni, 
és nem lehet semmibe venni az ál-
lam által aláírt egyezményeket és 
szerződéseket sem. Demokráciában 
nem lehet megszállni a közszolgála-
ti médiumokat, és kiretusálni a hír-
adásokból minden kritikus képet és 
hangot. Jogállamban nem lehet tisz-
tességtelen eljárással, megszüntetni 
ellenzéki rádiókat és megfélemlíteni 
újságírókat. Demokráciában nem 

lehet felszámolni a Nemzeti Bank 
függetlenségét, hogy rátehessék a 
kezüket a valutatartalékra. 

– Pedig Európa figyelmeztetett, 
hol a határ demokrácia és diktatúra 
között, de Orbán nem értett ebből 
semmit, sőt ámokfutásba kezdett, 
nekirontott mindenkinek – közöl-
te. Akkora ütéseket kapott Orbán 
Brüsszelben, tette hozzá, hogy idáig 
hallatszott, „és ezek nem kokik és 
sallerok voltak, hanem kemény bal-
csapottak és jobbhorgok”. Ezeket az 
ütéseket Orbán személyesen kapta: 
nem Magyarország, a nyugati de-
mokráciák ugyanis nem támadják, 
hanem védik Magyarországot – saj-
nálatosan éppen a saját miniszterel-
nökétől. 

Mivel Mesterházy bevallottan 
nem bízik benne, hogy Orbán jó útra 
tér, ezért további súlyos megszorí-
tások jönnek, ami nagyon-nagyon 
sok embernek fog nagyon fájni. 

– Ami ma az országban zajlik, 
nem a vége, hanem az eleje a nehéz-
ségeknek. A tavalyi több 100 mil-
liárdos megszorítás után további 
súlyos megszorítások jönnek. Ami 
bizony nagyon sokaknak fog fájni. 
Ez a kudarcok felára. Mert a kor-
mányváltáskor minden tekintetben 
jobb állapotban volt az ország és a 
magyar gazdaság, mint ma. A mai 
bajokat Orbán Viktor hozta össze 
– mondta a pártelnök.

Végezetül kifejezte meggyőző-
dését, hogy a Fidesz el fog tűnni a 
hatalomból, s mi szocialisták pedig 
készen fogunk állni a kormányzás-
ra, és ki fogjuk javítani Orbánék 
hibáit, olyannyira, hogy már most 
május elsején az MSZP meghirdeti 
elképzeléseit az ország rendbetéte-
lére vonatkozóan.

– A Fidesz azért nyert 2010-ben, 
mert ellenzékben csupa felelőtlen, 
demagóg ígéretet tett. És a Fidesz 
azért fog megbukni 2014-ben, mert 
ellenzékben csupa felelőtlen, de-
magóg ígéretet tett. Mi nem fog-

juk többet elkövetni ezt a hibát. Az 
MSZP egyetlen olyan követelést 
sem fogalmaz meg a kormánnyal 
szemben, egyetlen olyan ígéretet 
sem tesz, ami megvalósíthatatlan 
lenne és ellentétes a nemzet hosz-
szú távú érdekeivel – mondta végül 
Mesterházy Attila. 

Befejezésképp hozzátette: – A 

következő két évben ezért én sze-
mélyesen és a Magyar Szocialista 
Párt minden tagja azért fogunk dol-
gozni, hogy létrehozzuk a változás 
szövetségét. Mert 2014-ben új, tisz-
ta lapot kell nyitnunk, és a fejlécére 
azt kell majd írnunk vastag, kitöröl-
hetetlen betűkkel: IV. Magyar Köz-
társaság.

Több mint 140 szakember keresi a válaszokat a társadalom kérdéseire

Májusban itt lesz az MSZP ajánlata az országnak
Az MSZP elnökségének felkérésére a József 
Attila Alapítvány elkészítette javaslatait a 
legfontosabb köz- és szakpolitikai kérdé-
sekben a Magyar Szocialista Párt számára, 
kiindulva a mára kialakult állapotokból, és 
figyelembe véve a várható globális változá-
sok hatásait hazánkra. 

Ez még nem választási program és nem 
kormányprogram, annak még nem jött el az 
ideje; ez sokkal inkább a kulcsproblémákra 
fókuszáló szakpolitikai helyzetértékelés és 
javaslatcsomag. Az egyes köz- és szakpoli-
tikai kérdésekben olyan álláspontok kiala-
kítására került sor, amely a nyilvánosság 
számára hitelesíti: az MSZP kormányzóké-
pes társadalmi erő, korszerű szakpolitikai 
erőforrásokkal. 

A munka célja volt ugyanakkor az is, 
hogy lehetővé tegye bizonyos problémák és 
megoldási módok újraértékelését, az elmúlt 
időszakban rosszul megközelített kérdések 
újfeldolgozását. Társadalompolitikai kiin-
dulópontja pedig az a Magyarország-kép, 
amelyet az „Iránytű” című dokumentum 
mutatott be.

1. Az MSZP egy munkahelyteremtő, 
fenntartható módon és dinamikusan növek-
vő gazdaságot céloz meg, amely a verseny-
képes vállalkozásokra, az innovációra és az 
arányos közteherviselésre épül.

2. Az MSZP szolidáris mindazokkal, 
akik a magyar peremkapitalizmusban véd-
telenné váltak; az egészségügyi, oktatási 
és szociális ellátórendszerekben mindenki 
számára biztosítja az ingyenes alapellátást, 
egyúttal ösztönzi az előzetes takarékosságra 
épülő finanszírozási formákat; biztosítja a 
nyugdíjak értékállóságát.

3. Az MSZP együttműködést ajánl 
minden hazai demokratikus erőnek az eu-
rópai jogállami értékek védelme és az alkot-
mányosság helyreállítása érdekében.

4. Az MSZP a szakszerűen működő, 
demokratikusan ellenőrzött esélykiegyenlí-
tő, erős és határozott állam híve; és megvédi 
a méltatlanul megalázott rendvédelmi dol-
gozókat, köztisztviselőket és közalkalma-
zottakat.

5. Az MSZP élhető, kulturális értékeit 
megőrző Magyarország újjáépítésében érde-

kelt, amelyben a nemzeti értékek és intézmé-
nyek nem sajátíthatók ki, ahogyan a nemzeti 
összetartozásunk sem.

6. Az MSZP elkötelezett Magyaror-
szág uniós tagsága mellett, és érdekelt ab-
ban, hogy a pénzügyi válságkezelésben eu-
rópai közösségi megoldások szülessenek.

A József Attila Alapítvány szakértői már 
2011 májusában megjelentették „A forrada-
lom fogságában” című tanulmánykötetet, 
amely az Orbán-kormány első évét érté-
kelte. Ezt az értékelést tekintették kiindu-
ló pontnak a teendők meghatározásakor, 
amelyről fél évig tartó nyilvános vita volt az 
interneten, a különböző szakmai közössé-
gekben, és szakértői körökben.

Mást, máshogy – ajánlották Magyaror-
szágnak a József Attila Alapítvány égisze 
alatt elkészült tanulmányok szerzői, több 
mint 140 szakember, közöttük volt kormány-
tagok, vállalatvezetők, egyetemi oktatók, fia-
tal kutatók, válaszokat adva a társadalomban 
naponta megfogalmazódó kérdésekre. Ezzel 
reményeink szerint társadalmi vitát nyitot-
tak a megoldási módokról. Ez a folyamatos 

programalkotás, amelyre más szociálde-
mokrata pártok is követnek. Az angol mun-
káspárt most készíti így a saját programját, 
amelynek a címe: Ajánlat Britanniának. De 
ezt tette a Francia Szocialista Párt is, amikor 
kidolgozta elnökjelöltjének programját.

A következő hetekben a munka világá-
nak szereplőivel, a szakszervezetekkel, majd 
a munkaadók szervezeteivel cserélnek esz-
mét elképzeléseikről az MSZP szakpolitiku-
sai és a József Attila Alapítvány szakértői. A 
Német Szociáldemokrata Párt alapítványa 
és a József Attila Alapítvány konferenciákat 
rendez, hogy a legfontosabb kérdésekben 
eszmét cseréljenek. Sor kerül ilyen vitákra a 
különböző szakértői körökben, és véleményt 
mondanak a különböző kutató intézetek 
független szakértői is.

Mindezek eredményeként az MSZP má-
jus 1-jén nyilvánosságra hozza ajánlatát Ma-
gyarországnak! Elhatározott szándéka, hogy 
javaslatait közösen dolgozza ki a választó-
polgárokkal, ezért vitát hirdet elképzelései-
ről az interneten és a valóságos közösségek-
ben is: Párbeszéd a nemzetért!

A 47 ezer forintos kísérlet 
Az évértékelőn felszólalt Bárány Balázs is, aki vállalta: egy 
hónapig 47 ezer forintból fog élni. Eddigi tapasztalata sze-
rint – március 8-án a 21. napnál tartott – az összeg arra 
elegendő, hogy ne éhezzen. – Én kilenc nap múlva abba-
hagyhatom, de több millióan ezt nem tehetik meg – mond-
ta a fiatal politikus.

Lukács Zoltán frakcióvezető-helyettes, Komárom-Esztergom megyei 
elnök és Botka László szegedi polgármester

Bárány Balázs Az üres nyugdíjkassza

A fiatalokat sújtja a világ legcinikusabb tandíjrendszere, pedig két 
éve még tandíjmentességet ígértek
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Schmidt milliós fizetése 
dacára nem szorgos 
képviselője a város érdekeinek

Lukács Zoltán szerint érezhetően tartanak tőle a jobboldalon

Tatabányán egyetlen gyermek 
sem éhezhet!

–�Tavaly�az�MSZP�parlamenti�frak-
cióvezető-helyettesének választot-
ták. Ez azt jelenti, hogy mostantól 
kevesebbet�lesz�Tatabányán?
– Nem, erről szó sincs. Nem is 

tehetnék ilyet, hiszen én itt élek, ide 
köt minden: a családom, a barátaim, 
a munkám. Sőt az, hogy frakcióve-
zető-helyettes lettem, inkább segíti a 
munkámat, hisz mostantól elmond-
hatjuk, hogy végre Tatabányának is 
van egy olyan országos tisztséget 
betöltő politikusa, aki még hatéko-
nyabban tudja képviselni a város 
érdekeit. A város polgármestere 
ugyanis nem túl nagy harcosa a vá-
ros érdekeinek. Őt inkább az érdek-
li, hogy mindkét fizetését rendben 

megkapja. Az azért mégiscsak más-
fél millió körül van havonta. Nem 
kockáztatja ezt a rengeteg pénzt 
azzal, hogy esetleg vitába szálljon a 
főnökeivel a város érdekében.

– A Fidesz emberei most mégis azt 
híresztelik, hogy ön elhagyja Tata-
bányát.
– Én is látom, hogy súlyosbodik 

a Lukács-fóbiájuk. Én jókat derü-
lök rajta, de lassan kezeltetni kéne 
magukat, mert még elhatalmasodik 
a baj. Ezek az álhírek meg a jobb-
oldal vágyálmai, de el kell keserí-
tenem a Fideszt: nem szabadulnak 
meg tőlem. Egyébként számomra 
akár hízelgőek is lehetnek a tehet-
ségtelen bértollnokaik efféle firkál-
mányai, hiszen azt jelzik, hogy a 
másik oldalon komolyan tartanak 
tőlem. Persze, tudom, rossz lehet 
Schmidt Csabának azt látni, hogy 
miközben ők teljesen súlytalanok a 
saját pártjukban, az MSZP-ben egy 
olyan ellenfelük van, akinek orszá-
gos szinten is adnak a szavára. Ha 
rémhírterjesztés helyett jobban ten-
nék a dolgukat, talán rájuk is oda-
figyelnének. Ám egyelőre a polgár-

mestertől csak annyi tellett, hogy 
elárulja a várost…

– Keményen fogalmaz…
– Sajnálom, de nem találok 

enyhébb szavakat. Ha Tatabánya 
polgármestere a parlamentben 
megszavazza, hogy a bányásznyug-
díjakat minősítsék át járulékká, ha 
egy szó nélkül tűri, hogy lenyúlják 
a tűzoltóságunkat, ha a rokkant-
nyugdíjasok elleni intézkedéseket 
is a szavazatával támogatja, ha adja 
magát az önkormányzat jogainak 
kiüresítéséhez, az számomra az itt 
élő emberek elárulása. De említhet-
ném a munkavállalókat megnyomo-
rító Munka törvénykönyvét vagy a 
gazdagokat segítő, a szegényeket 

m e g n y o m o r í t ó 
adótörvényeket is, 
amit Schmidt Csa-
ba szintén lelkesen 
támogatott…
–�Milyen�most�Tata-
bánya jövőképe?

– Sajnos látni 
kell, hogy – akár-

csak az egész országban – Tata-
bányán is egyre nőnek a szociális 
feszültségek. Már itt is egyre több 
család éhezik, gyermekek éhesen 
mennek iskolába. Naponta keres-
nek minket ilyen bajokkal. Segí-
tünk, ahogy tudunk. A Fidesz vi-
szont ahelyett, hogy megpróbálná 
az országosan elrontott politikájuk 
katasztrofális hatását csökkenteni, 
még újabb terheket tesz az itt élő 
emberek nyakába. Ígéretükkel el-
lentétben például tovább növelték 
a távfűtés díját, kivetették a kom-
munális adónak nevezett ingat-
lanadót, drágább lett a buszközle-
kedés, és a szemétszállítás tarifája 
is emelkedett. Eközben, mint már 
mondtam, elvették a bányásznyug-
díjak nagy részét, amit pedig meg-
hagytak, az már csupán járadék, 
ami egyrészt bármikor elvehető, 
másfelől pedig adózni kell utána. 
A lakhatási és távfűtési támogatás 
is jóval kevesebb embernek jut, 
mint azelőtt.

– Azért fejlesztések is vannak…
– De ez nem a Fidesz érdeme! Je-

lenleg ugyanis csupán azok a beru-

házások zajlanak, amelyek még az 
előző kormány ideje alatt kezdődtek, 
illetve akkor történt a források oda-
ítélése. A jelenlegi fideszes városve-
zetés azt próbálja eredményként 
eladni, amit az MSZP-kormánytól 
„örökölt”. Kirakják mindenhova az 
„Új Széchenyi Terv” tábláikat, mi-
közben ennek ahhoz semmi köze. 
Saját eredményeik nincsenek, leg-
feljebb csak tartalmatlan pótcselek-
vésekre futja tőlük.

– Nem túl szigorú? Hisz például 
nemsokára� bevezetik� a� Tatabánya�
Kártyát…
– Na, ez a legnagyobb átverés! 

A Tatabánya Kártya ugyanis nem 
más, mint az itt élő emberek bújta-
tott megadóztatása. Újváros nagy 
részén például az autósoknak kö-
telezően meg kell majd vásárolniuk 
sok ezer forintért ezt a Tatabánya 
Kártyát, ha a saját lakásuk előtt in-
gyen akarnak parkolni! Különben 
fizethetnek. Hát mi ez, ha nem egy 
új adó? Ráadásul ez a lehúzásos 
módszer még hátrányosan meg is 
különböztet, hisz a város más te-
rületein élőkre ugyanez a vásárlási 
kényszer már nem vonatkozik. Per-
sze nem lepődnék meg, ha egy-két 
éven belül oda is kiterjesztenék a 
parkolódíjakat. Az pedig már tény-
leg csak a hab a tortán, hogy a Ta-
tabánya Kártyáért fizetett pénzek 
egy olyan cég bevételét növelik, 
amelynek élére pályázat nélkül egy 
volt fideszes képviselőt neveztek ki. 
És ennek kellene nekünk most örül-
nünk…

– Pedig ismert emberek is reklámoz-
zák ezt a kártyát…
– Az mindenkinek a magánügye, 

hogy ezeknek a percemberkéknek 
hajlandó-e az udvari bolondjává 
válni vagy sem. Gerinc kérdése. 
Én ezt nem minősítem. Tükre meg 
mindenkinek van otthon. Néha bele 
kell nézni.

– Önök mit csinálnának másképp?
– Nagyjából mindent. Először is 

valódi, fontos ügyekre fordítanánk 
a tatabányai adófizetők pénzét, 
nem pedig bugyuta látszatintéz-
kedésekre. Egyértelműen a szoci-
ális ügyeket helyeznénk előtérbe. 

Tatabányán minden gyermeknek 
legalább egyszeri meleg ételt kell 
ennie. Ez egy olyan cél, amit ki kell 
tűzni. Erre pénzt kell biztosítani. 
Olyan nem kötelező feladatokat 
finanszíroz ez a város, amit ilyen 
helyzetben egyszerűen nem lenne 
szabad. Itt nem éhezhet gyermek. 
Addig egyetlen felelős politikus 
sem alhat nyugodtan. 

– Milyen intézkedésekkel van még 
gond?
– Mi például nem emeltük vol-

na a háromszorosára a bérlakások 
díját, és a kisvállalkozók iparűzé-
si adókedvezményét sem töröltük 
volna el. A valóban rászorulóknak 
visszaadnánk az automatikus lak-
bér- és távhőtámogatást, hiszen 
Tatabánya városvezetése sohasem 
lehet olyan embertelen, hogy el-
engedje a legelesettebbek kezét. A 
sporttámogatás rendszerét is átte-
kintenénk, hiszen ma sok tízmilliót 

költünk el az adófizetők pénzéből 
közepes teljesítményt nyújtó csa-
patok támogatására, amelyben sok 
százezres fizetéseket osztogatnak, 
és mutatóban se nagyon van ben-
nük tatabányai sportoló. Amikor 
egy városnak jól megy, akkor talán 
megengedhet ilyesmit magának, de 
most ott tartunk, hogy fizetőssé tet-
ték azokat a bölcsődéket, ahol sok-
szor már-már kiesik egynémely ab-
lak, és a szülők viszik be a szalvétát, 
a szappant meg a vécépapírt. Nem 
költenénk tízmilliókat fölösleges 
rendezvényekre csak azért, hogy a 
polgármester eggyel több csapni-
való beszédet mondhasson. A Fi-
desz kétségbeejtő helyzetbe sodorta 
ezt a várost, s én úgy vélem, ilyen 
helyzetben a városvezetésnek nem 
urizálni kellene, hanem megfog-
ni minden egyes forintot, hogy az 
oda menjen, ahol arra a legnagyobb 
szükség van.

Egyelőre a polgármestertől 
csak annyi tellett,  
hogy elárulja a várost…

A statisztika szerint Schmidt Csaba a parlamentben többnyire csak ül és kuksol, mint garnélarák az aszpikban

Lukács Zoltán képviseli a város érdekeit

Lassan félidejéhez közeledik a parla-
menti ciklus, érdemes megvizsgálni, 
hogy miként dolgozik a két tatabá-
nyai képviselő. Ennyi idő elteltével 
már nem lehet a jövőbeni ígéretekre 
hivatkozni, az Országgyűlés hiva-
talos statisztikája feketén-fehéren 
elárulja, hogy ki mennyit teljesít, ki 
milyen elhivatottsággal áll ki a tata-
bányai érdekekért.

Nézzük hát először a képviselői 
indítványokat. A számok azt mutat-
ják, hogy Lukács Zoltán szocialista 
honatya eddig 383 indítványt je-
gyez, míg Schmidt mindössze 11-
et, vagyis ennek egytizedét sem. 
Az MSZP-s képviselő olyan fontos 
dolgokban nyújtott be javaslatokat, 

mint a bányásznyugdíjak védelme, a 
Vértesi Erőmű sorsa vagy az új Mun-
ka törvénykönyve miatt kiszolgálta-
tott dolgozók helyzetének javítása. 
Ezzel szemben Schmidt Csaba kevés 
számú indítványa olyan „izgalmas” 
témákról szólt, mint például „Az 
egyes energetikai témájú törvények, 
valamint az épített környezet alakí-
tásáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosítása”…

A felszólalások tekintetében is 
egyértelműen Lukács Zoltán az ak-
tívabb. Az MSZP-s képviselő eddig 
már 54-szer emelt szót az Országház-
ban, s szinte mindig a tatabányaiak 
érdekében. Többek között tiltakozott 
a bányásznyugdíjak járadékká alakí-

tása ellen, javaslatokat tett a fideszes 
távhőáremelés elkerülésére és több-
ször kifogásolta a megyék vagyo-
nának – ilyen például a tatabányai 
tűzoltóság – kormányzati lenyúlását 
is. Lukács többször is szenvedélye-
sen érvelt a tisztességes bányászok 
végkielégítésének visszamenőleges 
elvétele ellen, rámutatva: az egykor 
föld alatt dolgozók 91 százaléka 
meg sem éri az öregkori nyugdíj-
korhatárt, mégis őket akarja a Fidesz 
anyagi és egzisztenciális nyomorba 
dönteni. Legutóbb azt a kérdést tette 
fel, hogy vajon mit tesz a kormány 
az állásukat elveszítő emberek ezrei 
érdekében? Hisz legutóbb a Nokiá-
tól küldtek el 2300 dolgozót. Lukács 
rámutatott: bár léteznek uniós forrá-
sok az utcára tett emberek megsegí-
tésére, a Fidesz eddig nem is kérte 
ezeket, ami már nem is hiba, hanem 
egyenesen bűn.

Mindeközben Schmidt Csaba, 
a város fideszes képviselője csak 
11-szer bátorkodott hozzászólni a 

parlamenti munkához – s akkor is 
előfordult, hogy egy korábbi MSZP-s 
hozzászólásra hivatkozott. Ilyen volt 
például amikor a távfűtést jelentő-
sen drágító kötelező áramátvételi 
rendszerrel (kát) kapcsolatban egy 
Lukács Zoltán által korábban el-
mondott kritikát idézett – no persze 
forrásmegjelölés nélkül, ahogy az 
már a Schmi(d)tt nevűeknél meg-
szokott...

A tények makacs dolgok – szok-

ták mondani. Márpedig a fenti szá-
mok egyértelműen elárulják, hogy a 
két tatabányai honatya közül a par-
lamentben Lukács Zoltán képviseli 
elhivatottabban Tatabánya érdekeit, 

míg Schmidt Csaba jobbára csak ül 
és kuksol, mint garnélarák az aszpik-
ban. A fideszes polgármester azon- 
kívül, hogy felveszi azt a havi több 
mint egymillió forintot, ami a kép-
viselői és polgármesteri fizetéséből, 
a lakhatási támogatásból és a külön-
böző költségtérítésekből jön össze, 
nem igazán töri össze magát, hogy 
szorgos képviselője legyen a város 
érdekeinek. Igaz, megszavazott szá-
mos népnyomorító intézkedést a 

bányásznyugdíjak 
elvételétől a tovább-
tanulást ellehetet-
lenítő felsőoktatási 
keretszámokig – de 
ezt azért mégse ír-
juk a javára. A tata-
bányai embereket 
legfeljebb egyszer 

lehet becsapni, és Schmidt ezt a lehe-
tőséget már eljátszotta. A következő 
választáskor szembe kell néznie az-
zal, hogy mit tett és mit nem. Emlé-
kezni fogunk rá.

Négyszer-ötször aktívabb Lukács Zoltán MSZP-s képviselő 
a parlamentben, mint a fideszes Schmidt Csaba – derül ki az 
Országház hivatalos statisztikájából. A helyzet persze kínos a 
helyi Fidesz számára, ám hiába próbálják szorgosnak feltüntet-
ni a város polgármesterét, a számok nem őket igazolják…

Lukács Zoltán: nincs okunk derűlátásra, amíg ilyen dilettánsok irá-
nyítják a várost



A gazdasági bizottság ülésén a Fő téri felújítás 
pótlólagos forrásigényét tárgyalták. Egyszerűen 
fogalmazva: több pénz kell a felújítás befejezésé-
hez. Ezen ma senki sem csodálkozik, így volt ez 
már régebben is több önkormányzati és állami 
beruházásnál. Az azonban már igencsak különös, 
hogy mi is az oka a pótlólagos pénzigénynek. Az 
előterjesztés szerint „… igény merült fel a város-
vezetés részéről…” Hogy mire? Hát erre-arra. A 
tanácsterem homlokzati szárnyának átdolgozá-
sára, a zeneiskola előtti téren a drágább burkolat 
használatára. Igaz, a két módosítás együtt „csak” 
28 millió forint…

Jóérzésű ember erre azért már felkapja a fejét. 
Kit is takar a rejtélyes „városvezetés” jelölés? Ki 
az, aki csak gondol egyet, és máris több tízmillió 
forintért rendel, hogy aztán a bizottságok később 
szentesítsék mindezt? 

Nem fordítva kellene? Előbb megbeszélni, s 
csak azután rendelni? 

Régen így volt, de ma – tanulva a kormány-
zattól – az unortodox városirányítás ezt a folya-
matot megfordította. Először elkezdik szórni a 
pénzt, utólag pedig megszavazzák. Ez a demok-
rácia Fidesz módra.

Ma a kétharmad mindent megtehet, és min-

dent meg is tesz. Az, hogy mindez mibe kerül, 
nekik cseppet sem számít. Hisz nem ők fizetik 
a számlát, hanem mi, tatabányai emberek. No 
meg a város mostoha sorsú intézményei, léte-
sítményei, ahol még az alapkarbantartások is 
elmaradnak. Ám Schmidt Csaba polgármestert 
és párttársait egyáltalán nem érdekli, hogy ezek 
a munkálatok később sokkal többe fognak ke-
rülni. Nekik csak egy a fontos: az legyen, amit 
ők akarnak, kerül, amibe kerül. A tatabányaiak 
úgyis kifizetik.

A kérdés csak az, hogy a városban élők mikor 
nyújtják be a számlát?

BAL egyenes Tatabánya4

Eltűnő  
üzletek,  
szaporodó 
ígérgetések
Rengetegen megdöbbentek, amikor 
év elején bezárt a Vértes Centerben a 
Média Markt. A város vezetése mé-
lyen hallgat erről, pedig amikor a Vér-
tes Center megnyitott, alig győztek 
pózolni a vakuk villogásában. Most, 
hogy Tatabányát katasztrofális gaz-
dasági helyzetbe sodorta, Schmidt 
Csaba polgármester már nem keresi 
a nyilvánosságot. Pedig csaknem 50 
helybéli dolgozó munkája szűnt meg 
és egy fontos bevásárolóhely tűnt el. 
Az üzlet megszűnésével rendkívül 
szegényes lett Tatabánya műszaki- 
cikk-kínálata.

Pedig a választások előtt a 
fideszesek magabiztosak voltak. 
Kertvárosban például mindenki úgy 
tudta, hogy a városrész végén lévő 
multicég üzletét megnyitják, csak 
meg kell választani az új fideszes 
képviselőt. Úgy is hívták őt, hogy a 
Boltok Megmentője. Nos, már eltelt 
a választások óta több mint 500 nap, 
de az üzlet még mindig zárva. A 
„Boltok Megmentője” azt mondja, ő 
dolgozik az ügyön. Egyébként – veti 
oda foghegyről – a programjában is 
csak ennyit ígért.

Nem lennénk meglepve, hogy ha 
a Media Markt bezárásával a „Boltok 
Megmentője” egy nagyobb műszaki 
áruház megnyitását is megígérné. Új 
televíziónk ugyan ebből nem lesz, de 
azt el kell ismerni, hogy a fideszes kép-
viselő nagyon jól tud „vetíteni”… 

A Fidesz Tatabányán is a tehetősebbeknek ad kedvezményt

Nagy teher kis lakásokra

Idén a Fidesz-többségű önkormány-
zat Tatabányán bevezette a magán-
személyek kommunális adóját. Az 
érdekesség az, hogy a magánszemé-
lyek kommunális adójának alapja a 
magánszemély tulajdonában lévő 
lakás. Szóval most akkor van ingat-
lanadó vagy nincs?  

Az adó bevezetését a Fidesz két 
indokkal is magyarázza. Az első, mi-
szerint azért kell a kommunális adó, 
hogy a lakókörzeti, településrészi 
fejlesztéseknek legyen forrása. Nos, 
ha Tatabánya elmúlt években elfoga-
dott költségvetéseit megnézzük, ak-
kor azt láthatjuk, hogy voltak lakó-
körzeti fejlesztések anélkül is, hogy 
lett volna kommunális adó. Tehát a 
logika máris sántít.

A következő magyarázat ennél 
is cifrább. Az adókoncepció előter-
jesztésében ugyanis összehasonlí-
tották az építményadó és a most be-
vezetett kommunális adó bevételeit. 
Az építményadót a lakás hasznos 
alapterületére, illetve forgalmi ér-
tékére lehetne kivetni. Tatabányán 
az alapterületre számított adómér-
tékre készült elemzés. Például egy 
100 négyzetméteres lakás 100 Ft/m2 
adóteherrel 10 000 forint évi adót 
 jelentene a tulajdonosnak, míg egy 

50 m2-es lakás után (ami Tatabá-
nyán átlagos) 5000 forintot kellene 
fizetni. Ez mindenképpen igazsá-
gos, hisz a nagyobb alapterületű 
(vagyis nagyobb értékű) lakás több 
adót is fizet.

Ugyanakkor az elfogadott kom-
munális adórendelet szerint egy 50 
m2-es lakás tulajdonosa 5000 forintot 
fizet, ám a 100 m2-es lakás tulajdono-
sa már csak 9000 forintot. De a mint-
egy 1300 db 100 m2 feletti lakás tu-
lajdonosa (melyből 400 lakás 140 m2 
feletti) is csak lakásonként 9000 fo-
rintot fizet! Pedig az igazságos épít-

ményadó szerint nekik minimum 
14 000 forinttal kellene hozzájárulni-
uk a város költségvetéséhez! 

Persze a miniszterelnök évértéke-
lő beszéde után nincs ebben semmi 
meglepő. A kislakás-tulajdonosok 
fizetik a nagyterhet, a nagylakás-tu-
lajdonosok a kisterhet, mert a Fidesz 
ugye a tehetősebbeket támogatja.

A modellszámítások azt mutat-
ják, hogy a kommunális adórendelet 
szerint a nagylakás-tulajdonosok évi 
12 millió forinttal járulnak hozzá a 
teherviseléshez, míg egy esetleges 
építményadó-rendelet szerint ez az 

összeg a fenti számokkal a 26 millió 
forintot is meghaladná.

Röviden szólva: Tatabánya vá-
rosának fideszes urai ismét a tehe-
tőseket juttatták kedvezményhez, 
s a kisebb lakások tulajdonosaival 
fizettetik meg a befolyó adóbevétel 
tetemes hányadát. Így aztán kijelent-
hető, hogy ennek a rendkívül igaz-
ságtalan kommunálisadó-rendelet-
nek az égvilágon semmi köze nincs 
az arányos teherviseléshez.

Ez egy újabb Schmidt-féle lehú-
zása a város lakóinak. Ne felejtsük el 
alkalomadtán meghálálni neki.

Tatabányán a magánszemé-
lyeknek nem kell építmény-
adót fizetni. Ez önmagában 
jó hír, ha a helyi adótörvé-
nyek böngészését itt ab-
bahagyjuk. Ám a helyzet 
sajnos az, hogy van ingatlan-
adó – csak épp kommunális 
adónak hívják… S a Fidesz 
ezzel is a tehetősebbeket 
segíti.

Schmidt 
tettél?
A Fidesz gazdasági ámokfutásának 
hatását mindenki a saját bőrén érzi. 
De vajon elgondolkodtak-e a tata-
bányai emberek azon, hogy saját 
polgármesterüknek is köszönhe-
tik az áfaemelést, az egekbe szökő 
lakáshitelrészleteket vagy éppen a 
bányásznyugdíjak járadékká történő 
átminősítését?

Pedig ez az igazság: Schmidt 
Csaba önként és dalolva szavazta 
meg mindazokat a népnyomorító in-
tézkedéseket, melyek hatásait most 
szinte valamennyi tatabányai ember 
nyögi! Nézzük hát, mit is köszönhe-
tünk fideszes polgármesterünknek!

Schmidt Csaba a parlamentben 
mosolyogva megszavazta:
 A bányásznyugdíjak járadékká 

történő átminősítését
 A rokkantnyugdíjasok fenyegeté-

sét és megbélyegzését
 A magán-nyugdíjpénztári pén-

zünk elkobzását és elherdálását
 A 25-ról 27 százalékra történő áfa- 

emelést
 A kiskeresetűeket megsarcoló 

egykulcsos adót
 A bérpótlékot eltörlő Munka tör-

vénykönyvét
 A baleseti adó bevezetését
 A cafetériajuttatások adójának fel-

emelését
 A továbbtanulást ellehetetlenítő 

felsőoktatási keretszámokat
 Az utazási kedvezmények elvéte-

lét a volt nyugdíjasoktól
 Az adójóváírás eltörlését

Mindez persze nem a teljes lista, 
hisz ahhoz egy egész újság is kevés 
lenne. Mindez csak néhány ama 
gyalázatos intézkedés közül, me-
lyeket Schmidt Csaba, Tatabánya 
fideszes polgármestere a parlament-
ben szavazatával támogatott – de ez 
is árulkodó. Ön ezek után mit gon-
dol: megérdemli még ez az ember az 
itt élők bizalmát?

Nicsak, ki rendel itt tízmilliókért?

Röpködnek a tízmilliók a drágább díszburkolatért, hiszen a Fidesz bármit megtehet

A kisebb, 50 négyzetméteres lakások jellemzők Tatabányán



Kezdődött az új jegyző kiválasztá-
sával. Több jelentkező közül, akik 
között persze helyi aspiráns is volt, 
végül sikerült Biatorbágyról impor-
tálni egy kiváló szakembert Zágonyi 
Éva személyében. Ezt követte rapid 
gyorsasággal az önkormányzat tu-
lajdonában lévő Szolgáltató Zrt. 
igazgatóságába delegált Káldy La-
jos, aki tatabányáról repült a cég ve-
zetésébe főállású helyettesként.

A sajtómunkára sem talált meg-
felelő oroszlányi személyt az új ve-
zetés, hiszen a helyi újságírót alig 

három hónap után kirúgták, s érke-
zett az igazi erősítés: Vasvári Erika 
Budapestről. Róla annyit érdemes 
tudni, hogy a Csurka István nevé-
vel fémjelzett Havi Magyar Fórum 
című folyóirat szerkesztőjeként van 
feltüntetve mind a mai napig az 
interneten.

S hogy a kulturális élet se ma-
radjon ki a szórásból, sikerült ott is 
fővárosi szakemberrel, Szabó Ká-
rollyal leváltani a közel két évtizede 
sikerrel működő Művelődési Köz-
pont-vezetőt, arról nem is beszélve, 
hogy az immár véglegesen bezárt 
Bányász Klub volt irányítója is az 
aspiránsok között volt.

A rendszerváltás óta minden 
kurzusnak sikerült helyi ügyvéd 
személyében megtalálnia a megfe-
lelő jogi képviselőt. Nos, ennek is 
vége. Tatabányai ügyvéd képviseli 
az oroszlányi érdekeket mostantól. 
Végül, de nem utolsósorban ebbe a 

sorba illik a Vért új vezérigazgatója, 
hiszen a posztot, mint már oly sok 
éve, ismét nem sikerült helyi szak-
emberrel betölteni.

Mindezek persze csak kiraga-
dott példák, melyek után immár 
világosan kirajzolódik a nagy cél: 
mindenkit eltörölni, akinek bár-
milyen kapcsolata is volt a balol-
dali városvezetéssel, minden nevét 

megváltoztatni, ami emlékeztet a 
sikeres városirányításra. Hogy ez 
milyen morális és erkölcsi üzenetet 

hordoz, azt az olvasóra bízom, arra 
azonban felhívnám a figyelmet, 
hogy mindezek az amúgy is meg-
emelkedett működési költségeket 
mennyivel emelik meg. Új gépko-
csi üzembe állítása a hivatalban, 
arra sofőr biztosítása, az amúgy is 
megemelkedett utazási költségek 
drasztikus felfutása, a tiszteletdí-
jak és egyéb megbízási juttatások 

egekbe szökése.
Az oroszlányiak pe-

dig kapkodhatják a fe-
jüket: valóban nincsen 
olyan helybéli ember, 
akivel ezek a rendkívül 
felelősségteljes területek 
elláthatók vagy csak az új 
vezetés nem bízik meg a 
város polgáraiban, azok 
szaktudásában?

Költői kérdés, amire előbb-utóbb 
a település lakóinak kell megadniuk 
a választ. -ira-
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Békefenntartók 
a békemenetben

Bányászok 
Illés recsegő 
szekerén
Kizárólag a kiegyensúlyozott és 
objektív lakossági tájékoztatás 
szempontjából került ki egy cikk 
városunk honlapjára „Békemenet 
Magyarországért” címmel. 

A békemenet egyébként nem 
Magyarországért volt, hanem a kor-
mányért, aminek többek között a 
27%-os áfát, a baleseti adót, a nyug-
díjak helyett a járadék bevezetését, 
az euró és svájci frank árfolyamát 
köszönhetjük. A cikk kezdete sze-
rint: „Oroszlány is képviseltette 
magát. 1956 óta nem volt ekkora 
tüntetés Magyarországon.”

Két apró felvetésem van a fenti 
mondattal szemben. Szerintem egy 
kicsit meredek 1956-ot egy tüntetés-
nek titulálni, az talán egy kicsit több 
volt, ugyanakkor túlzás a békeme-
netet tüntetésnek nevezni.

Egyébként a cikk írója nincs tisz-
tában az 1956 utáni történelemmel, 
ugyanis 1957. május elsején volt egy 
nagygyűlés a Hősök terén. Ekkor 
kezdődtek a szimpátiatüntetések. 
Annyi volt a különbség a mostani-
hoz képest, hogy többen voltak, a 
felcsúti Maradona arca helyett Ká-
dár arca volt kinn, és más volt a jel-
szó a trikolór szalagokon. Minden 
más stimmelt. 

A hatalom mellett tüntetni? 
Egy demokráciában? 
A két kérdésre csak ellentétes 

válasz adható. Igen-nem vagy nem-
igen!

Az megint más kérdés, hogy 
a jobboldali ideológia által kel-
tett hangulatot követően az EU és 
„gyarmatosítási láz” ellen tüntető-
ket Orbán Viktor saját maga köpte 
szembe, amikor „behódolt” az EU-
nak, de a középvezetők biztos hoz-
zászoktak, hogy ilyen a gazdájuk.

Elő volt írva a jelenlét
A képeken látható, ahogy a büszke 
vezetők egy transzparensen meg-
köszönik a bányászok nevében azt, 
amit a kormánytól kaptak. Biztos jó-
lesett nekik, hogy megkérdőjelezték 
a korengedményes nyugdíjra való 
jogosultságukat. Tetszett a bányász-
szakszervezetnek az új Munka tör-
vénykönyve, a szakszervezeti jogok 
megnyirbálása, a bánya közelgő 
bezárása, a Bányász Klub megszün-
tetése és a Nemzeti Együttműködés 
Rendszere.

Megértem, hogy a párttagoknak 
elő volt írva a jelenlét, de a transz-
parenst egy kicsit túlzónak tartom. 
A képek egyébként jók lettek, de 
egy udvari fotóstól ezt el lehet vár-
ni. És végezetül nem lehet kihagyni 
a két kis srácot, akik csak néznek, 
mert nem értik, hogy mit keresnek 
ott. De tudjuk, hogy a „nevelést” 
már nagyon korán el kell kezdeni, 
mert úgy lesz valaki igaz „ember”, 
ha már kiskorától tisztában van az 
„értékrenddel”. Bár szülőként nem 
biztos, hogy kicibálnám a gyerekem 
az éjszakai műszakra, de ez is men-
talitás és hozzáállás kérdése.

Hiányolom, hogy például Ta-
kács Károly (mindenre) vállalkozó 
polgármester által vezetett város 
honlapja nem emlékezett meg egyéb 
mozgalmak által szervezett tünte-
tésekről, mint ahogy azt a nemzeti 
fáklyásmenetről tette. Pedig azokon 
is vettek részt oroszlányiak.

Jó lenne, ha kiegyensúlyozott 
lenne a lakosság tájékoztatása, és 
a hírek pártatlanul kerülnének fel 
a honlapra, nem úgy, hogy egy na-
rancssárga szitán megrostálják azo-
kat. -mcchip-

Nincs elég szakember a 
húszezres Oroszlányban, 
legalábbis ez derül ki a 
jelenlegi önkormányzati 
vezetés, illetve a fideszes 
többségű képviselő-testület 
személyzeti politikájából.

A fideszes vezetés nem 
bízik meg a város 
polgáraiban, azok 
szaktudásában? 

A Tatabánya Kártya igazi célja: ezreket kell befizetni a lakás előtti parkolásért

Gyáva hamiskártyások

Ön mit szólna, ha valaki azt mon-
daná: holnaptól csak pénzért par-
kolhat a saját háza előtt? Ha min-
den évben több ezer forintért meg 
kellene vásárolnia egy kártyát, mert 
különben megbüntetik a közterü-
let-felügyelet emberei? Ugye felhá-
borodna? Netán még azt is mon-
daná, hogy ez egy új városi adó? 
Nos, mindez nem kitalált helyzet: 
az újvárosiak máris barátkozhatnak 
a gondolattal, hogy hamarosan már 
csak pénzért – vagyis elnézést: kizá-

rólag Tatabánya Kártya birtokában 
– parkolhatnak a saját otthonuk 
előtt. A Fidesz persze ezt úgy hirde-
ti, hogy a Tatabánya Kártya birto-
kosai ingyen parkolhatnak. De azt 
már nem teszik hozzá, hogy az érin-
tetteknek több ezer forintért meg 
kell vásárolniuk a kártyát, majd azt 
évente újra és újra érvényesíteniük 
is kell – persze, ugyancsak pénzért. 
Ilyen az ingyenes parkolás fideszes 
módra…

A Tatabánya Kártya egyetlen 

célt szolgál csupán: a városban élő 
emberek megsarcolását. Schmidt 
Csaba polgármesternek ahhoz 
nem volt bátorsága, hogy nyíltan 
kijelentse: mostantól azoknak a ta-
tabányaiaknak is fizetniük kell a 
parkolásért, akik egyébként csak 
a lakásuk közelében szeretnék le-
állítani az autójukat. Nem, a tata-
bányai polgármester ehhez gyáva 
volt. Inkább kitalálták ezt a Tata-
bánya Kártyát, mondván: a látszat 
kedvéért tesznek rá nyomorult pár 
százalékos vásárlási kedvezményt, 
mintha ez az itt élők érdekét szol-
gálná. Ám a Tatabánya Kártya iga-
zi üzenete az, hogy vagy fizetsz, 
vagy megbüntetnek azért, mert a 
lakásod előtt parkolsz. Ezért aztán 
a Tatabánya Kártya valójában egy 
hamiskártya, melynek valódi célja 
a minél több pénz besöprése egy 
kedvezménynek hazudott bújtatott 

adó segítségével. De nem csak ez a 
baj a Tatabánya Kártyával. Hanem 
az is, hogy hátrányosan megkülön-
bözteti az egyes itt élő embereket. 
Aki ugyanis Újvárosban lakik, an-
nak kötelező lesz kifizetni, hogy 
ott parkolhasson, ahol lakik. Ezzel 
szemben mondjuk egy kertváro-
si lakosra már nem  vonatkozik 
ugyanez. No persze ne legyenek 
kétségeink: néhány év, és a fideszes 
városvezetés minden városrészt fi-
zetőssé tehet…

Mindez nem más, mint egy bru-
tális és sunyi pénzbehajtás. Szóval, 
aki örül a Tatabánya Kártyának, 
jó, ha tudja: egy új városi adónak 
tapsol. Ha a tatabányaiak bedőlnek 
ennek a trükknek, könnyen arra éb-
redhetnek, hogy a „sikeren” felbuz-
dult Fidesz jövőre már a lábtörlőkre 
vet ki területfoglalási illetéket. Az 
se lenne kisebb pofátlanság…

Érezhetően büszke a tatabányai városvezetés a hamarosan 
bevezetni kívánt Tatabánya Kártyára. Azt mondják, ez a kis 
plasztiklap erősíti majd a tatabányai identitást, élénkíti a helyi 
forgalmat, és kedvezményeket biztosít. Ám jó, ha mindenki 
tudja, hogy a kezdeményezés igazi célja a pénzbeszedés. Ez a 
kártya egy új, bújtatott adó, amitől milliós bevételt remélnek – s 
még azt is elvárják, hogy a tatabányai emberek örüljenek neki…

Értünk autózott el nyolc 
milliót a polgármester
Megdöbbentő adatokat tartalmaz 
az az összesítés, amely Oroszlány 
polgármesterének 2011-es gép-
kocsihasználatát tartalmazza. Ebből 
kiderül, hogy Takács Károly tavaly 
mintegy nyolcmillió forintnyi köz-
pénzért rótta útjait, azaz 638 ezer 
forintba került havonta átlagosan 
hivatalos ügyeinek autóval való in-
tézése.

Összességében 69 ezer kilomé-
tert gurult a Ford Mondeo egy év 
alatt, s volt olyan hónap – szeptem-
ber –, amikor közel nyolc és fél ezer 
kilométert tett meg a város ügyei-
nek intézése érdekében. Ez napi 274 
kilométeres átlag, ami, valljuk be, 
nem semmi. Annak fényében meg 
pláne, hogy az előző polgármester 
két év alatt ment kb. 50 ezret.

Ehhez a tisztes mennyiséghez 
persze benzin is kell, amiből 2,4 mil-
lió forintnyit tankoltak a járgányba, 
s 793 ezret vitt el a karbantartási és 
egyéb költség. 

Szóval itt akkor meg is állhat-
nánk, s megállapíthatnánk, hogy 
Oroszlány érdekében bizony men-

ni kell – vajon mennyit autózik egy 
győri, debreceni, netán egy fővárosi 
polgármester?

Azonban van még itt valami, 

hiszen a település első emberének 
hosszú útjai során nagy dolgokon 
kell gondolkodnia, s az unalmas 
zötykölődés közben is minden ide-

jét kisvárosunk fejlődése érdeké-
ben kell felhasználnia, ezért sofőr 
hurcolássza immár kaputól kapuig, 
háztól házig – hogy még ki minden-
kit és milyen célból, az egy másik 
történet. Szóval a sofőr alkalmazá-
sának is vannak költségei – nem is 
kevés. 2011-ben ez 4,5 millió forint-
ba került az adófizetőknek. A már 
említett ominózus szeptember hó-
napban 518 órát vezetett, illetve állt 
készenlétben, napi átlagban 16,7 
órát – na, ezt hívják emberfeletti tel-
jesítménynek.

Hétköznaponként 850 Ft+áfa, 
míg ünnepnapokon 1700 Ft+áfa a 
fuvaros óradíja, s mivel az év folya-
mán közel négyezer órai szolgálatot 
látott el (az év 365 napjára vetítve 
napi 10,8 órát), könnyen belátható, 
hogy kijön az a négy és fél millió.

S hogy a végére is maradjon egy 
kis csemege: a polgármester szeret-
né lecserélni az immár 3 éves autót, 
amiben még csak 120 ezer kilométer 
van. Hogy mibe kerülne az általa ki-
nézett új udvari gépjármű? Eltalálta: 
közel nyolcmillió forintba! –ira–

Leváltják az oroszlányiakat

Napi átlagban 16,7 órát vezet a sofőr?!
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Tanuljuk a demokratikus ábécét
Valamelyest lesarkítva a legendássá lett 
Winston Churchill gondolatait: messze nem 
a demokrácia a leghatékonyabb rendszer a vi-
lágon, de jobbat még találtak ki. A 21. század 
Magyarországán és szűkebb környezetünk-
ben is érdemes áttekinteni azokat a fogalma-
kat, eszméket, de legfőképp intézményeket, 
amelyek szavatolják egy-egy ország, közösség 
demokratikus működését. Ábécérendben ha-
ladva az első ilyen fogalom az átláthatóság, 
azaz a transzparencia. 

Felhívom a figyelmet, hogy a cikkek nyíl-
tan demokrácia- és kapitalizmuspártiak lesz-
nek!

Az átláthatóság fogalmát igen széles kör-
ben alkalmazzuk. Miként a politikában, úgy a 
műszaki tanulmányokban és a gazdaságban is 
nap mint nap előkerül. Jelentésének lényege a 
nyitottság, az információk áramlása, az elszá-
moltathatóság megteremtése. 

Az elmúlt két évtizedben Magyarorszá-
gon talán ez volt a politikának az az attribú-
tuma, amelyet mellékvágányon kezelt a honi 
közvélemény. Pedig az átláthatóság hiánya 
egyenesen vezet a majd később tárgyalandó 
korrupció elburjánzásához. Ez utóbbit – lás-
suk be – már-már olyan természetességgel ke-
zeli a magyar közvélemény, mint a brit az esős 
időjárást. Jóllehet, a kenőpénzek osztogatása 
és elfogadása rövid és hosszú távon is jelen-
tős károkat okoz a társadalomnak, jelentősen 
rontva a közösség életminőségét, beszűkítve 
jövőbeni lehetőségeit, nehéz helyzetbe hozva 
a jövő generációit.

Mire mennyit költenek
Az átláthatóság egyfajta ellenőrzést, visszacsa-
tolást biztosít a választóknak a köz működé-
séről, a pénzzel történő gazdálkodásáról. Az 

emberek többsége nem érzi a súlyát a tíz- és 
százmilliárdoknak, pusztán sommázza, hogy 
„az rengeteg pénz”. Sokkal érthetőbb lenne a 
helyzet és tisztábbak volnának a viszonyok, ha 
az állampolgár minden év lezárultával meg-
tudhatná, hogy a közös kasszába befizetett 
adói és járulékai milyen módon hasznosultak. 
Ennek ismeretében joggal észrevételezhetné, 
bírálhatná, mire mennyit költött az állam. Bi-
zonyos, hogy vannak feladatok, amelyeket 
nem éri meg a legmagasabb szinten finanszí-
rozni, ám akadnak, amiket – a köz-, valamint a 
későbbi kiadások elkerülése érdekében – bölcs 
megoldás a közös kasszából fizetni. Az ilyen és 
ehhez hasonló visszakapcsolások bevonják az 
embereket a politikába, a köz ügyeinek jobb, 
részletesebb nyomon követésébe.

A politika nem ördögtől való. Azért, hogy 
ily miértékben eldurvult az elmúlt tíz évben, 
éppen annak a gondolkodásnak a meghono-
sodása okolható, amely a politikát egyfajta úri 
huncutságként definiálja. Ugyanakkor tény 
és való: az effajta rossz beidegződések mé-
lyen gyökereznek a magyar társadalomban. 
Rögzítsük: sosem maga a politika rossz, káros 
vagy „csupán” nem elég hatékony, hanem az 
azt körülvevő környezet nem megfelelő. 

Érdeklődés a közügyek iránt
Meggyőződésem, hogy amennyiben nő a köz-
ügyek iránt érdeklődők száma, akként fokozó-
dik a pártokra nehezedő nyomás. Ennek egye-
nes következményeként egyre „minőségibb” 
politikusokat szükséges jelölniük a különféle 
tisztségekre. El kell érni, hogy a köz érdekében 
kifejtett teljesítmény váljon a választások fok-
mérőjévé. Ez a tisztulási folyamat a későbbiek-
ben önmagát erősítve termeli ki azon emberek 
tömegét, akiknek természetes, hogy a „min-

denki ügyei” átláthatóvá váljanak. Miért jó, ha 
egy önkormányzati gazdálkodás átlátható? 

Mivel Esztergomban élünk, feltételezem, 
mindenki megfogalmazott már nyomdafesté-
ket nem tűrő véleményt politikáról, közéletről 
egyaránt. Anélkül, hogy ítéletet mondanánk 
az egyes történések felett, egyvalamit nyugodt 
szívvel kijelenthetünk: mind a választott testü-
letnek, mind a választópolgároknak jobb lett 
volna, ha az egyes döntések hátterét a maga 
teljességében megismerhetik. A döntéshozók-
nak azért, mert így könnyebben védhető egy-
egy határozat. Másfelől pedig: a polgárokban 
erősíti azt az érzést, hogy az önkormányzat, a 
politika – ha úgy tetszik – értük és nem szűk 
csoportérdekek mentén szerveződik. Sajnos ez 
elmaradt. 

Hogy csinálják Amerikában?
Bár vannak törvényi kötelezettségek arra néz-
vést, hogy az önkormányzatok kötelesek gaz-
dálkodásukat átlátható módon vezetni és azt 
havonta hozzáférhetővé tenni, ez a módszer 
nemcsak 2010 előtt, hanem azóta is hiányosan 
működik.

Miként megy ez Nyugaton? Év végén az 
USA számos településén minden helyi lakos 
kap egy hivatalos levelet az önkormányzat-
tól. Ebben tételesen felsorolják, hogy a polgár 
befizetett adójából mekkora részt fordítottak 
– példának okáért – a tűzoltóság fenntartásá-
ra, oktatásra, fejlesztésekre, szociális támoga-
tásokra és sok minden másra. Az emberek ak-
tívan részt vesznek a helyi ügyek alakításában, 
és számon is kérik választott vezetőiken a köz 
vagyonával való sáfárkodás eredményét. 

Miért ne lehetne ezt Magyarországon, Esz-
tergomban is megvalósítani? Hiszem, hogy ez 
pusztán akarat kérdése. Az eszközök rendel-

kezésre állnak mindkét oldalon. Egyrészről 
megoldható, hogy az önkormányzat pontosan 
megmondja, a lakosok adója hogyan haszno-
sult, másfelől az állampolgárok is kérhetik – és 
meg is kaphatják – a gazdálkodásra, a dön-
tésekre vonatkozó információkat. A politika, 
még ha városi is, nem úri huncutság, hanem 
mindannyiunk közös életének alakítója.

A demokrácia kihívás
Ugyanez az átláthatóság vonatkozik a telepü-
lés cégeire is. Nonszensz, hogy egy döntően 
helyi bevételekből városi feladatokat ellátó 
cég – a Strigónium Zrt. – gazdálkodásáról 
szinte lehetetlen információkat szerezni. Ezt a 
kérdést nem szabadna letudni holmi alkalom-
szerű nyílt napokkal, üzleti érdekekre történő 
hivatkozással, miközben több százmilliós – ha 
ugyan nem milliárdos – vagyon az, amelyet a 
köz annak reményében „bízott” a vállalatra, 
hogy az azzal megfelelő módon gazdálkodik, 
fejleszt, gyarapít.

A demokrácia kihívás. Ahhoz, hogy jól 
működjön, a köz(össég) érdekei érvényre 
jussanak, egyre több embernek kell részt vál-
lalnia belőle. Első lépésként azzal, hogy nem 
fordul el közönyösen, már csak azért sem, 
mert a döntések így is, úgy is megszületnek, 
tehát érdemes alakítani azokat. Természete-
sen mindig akad elfogadható kifogás – mun-
ka, gyermekgondozás –, ám a döntés elke-
rülhetetlen. Mindenki jól felfogott érdeke, 
hogy a végeredmény a lehető legszélesebb 
körű konszenzuson nyugodjon, hiszen nem 
lehet mindig mindent négyévenként elölről 
kezdeni sem helyben, sem országosan. Ezért 
kérjük, mi több, követeljük, hogy a városi 
gazdálkodás átlátható és az itt élők számára 
minél hasznosabb legyen!

Az is kiderült: a közgyűlés fő-
állású fideszes elnöke és alelnöke 
sokkal jobban szereti a saját zse-
bét annál, semhogy megszavazzon 
egy rájuk vonatkozó 30 százalékos 
fizetéscsökkenést. Pedig ők ketten 
csaknem annyiba kerülnek az adó-
fizetőknek, mint a területrendezés 
és területfejlesztés egész éves teljes 
összege…

„Ez a 20 éves megyerendszer 
leépítésének utolsó dokumen-
tuma.” Ezekkel a szavakkal jel-
lemezte a Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlésen a költségve-
tési rendelet módosítását Winkfein 
Csaba, az MSZP frakcióvezetője. 
A politikus hangsúlyozta: ezzel 
egy-két helyiség kivételével tény-
legesen lakat került a megyeházá-
ra, hisz a Fidesz bő egy esztendő 
alatt gyakorlatilag kiüresítette és 
megszüntette a megyerendszert.  
– Jellemző, hogy a fideszesek a 
2010-es kampányukban nem mer-
ték hangoztatni, hogy Orbán Vik-
tor első szavára átadják a megye 
összes vagyonát és valamennyi 
intézményét – mondta Winkfein. 
– Ma már ott tartunk, hogy a Fidesz 
képviselői nem mernek a választók 
szemébe nézni és elmondani, hogy 
ígéretükkel homlokegyenest mást 
cselekszenek. Létrehoztak egy ka-
otikus helyzetet, amelyben nem 
tudni, hogy mi lesz az intézmények 
sorsa, ki marad, kit küldenek el, kik 

lesznek az intézmények vezetői. Az 
egész megyében teljes a bizonyta-
lanság, s ezért a Fideszt terheli a 
felelősség.

Minden fillérjükhöz 
ragaszkodnak

Winkfein elbúcsúzott a 20 éves me-
gyerendszertől és jelezte: az elfoga-
dásra beterjesztett költségvetés nem 
más, mint Komárom-Esztergom 
megye teljes leépítésének sziszte-
matikus terve.

Az idei költségvetéssel kapcso-
latban is hosszú vita kezdődött. 
Az egyik legélesebb nézeteltérés 
akkor bontakozott ki, amikor a 
képviselők tiszteletdíjának 30 szá-
zalékos csökkentését követően az 
MSZP frakció azt várta: a főállású 
fideszes alelnököt társadalmi meg-
bízatású alelnök váltja, aki szintén 

30 százalékkal csökkenti a fizeté-
sét. Ilyen javaslat azonban a Fidesz 
részéről nem érkezett. Az MSZP 
azt is hiába kérte, hogy a főállá-
sú fideszes elnök a fizetésének 30 
százalékát ajánlja fel a megyében 
működő egyesületeknek, alapítvá-
nyoknak, nemzetiségi önkormány-
zatoknak. Az érintettek a jelek 
szerint jobban szeretik a zsebüket 
annál, semhogy egy ilyen javasla-
tot megszavazzanak.

Pedig nem kis összegről van 
szó: a megyei önkormányzat idei 
költségvetésében az elnök és az 
alelnök fizetésére, valamint ezek 
járulékaira csaknem 22 millió fo-
rintot terveztek. Mindezen felül jár 
még a két vezetőnek autóhaszná-
lat, melynek benzinköltsége éves 
szinten 4,5 millió forintba kerül. 
Az autók szervizelése, műszaki 
karbantartása további 650 ezer 
forintot, a céges járművek után 

befizetendő adó szintén 650 ezer 
forint körüli összeget tesz ki. Ezek 
mellett még autópálya matrica is 
jár nekik 135 ezer forint értékben, 
casco 400 ezer forintért, s kötele-
ző biztosítás is 115 ezer forintot 
húz ki valamennyiünk zsebéből. 
Reprezentációs keretük 1 millió fo-
rint, az elnöki keret 5 millió forint. 
Külön keret van a sajtómegjelené-
sekre, 3,7 millió forint értékben, 
de még az újságok előfizetésére is 
megszavaztak évi 252 ezer forintot. 
Ha mindezt összeadjuk, az jön ki, 
hogy a két megyei vezetőre for-
dított összeg meghaladja az éves 
költségvetés 20 százalékát!

Egy nagyobb község 
költségvetése?

Egyébként valamennyi szégyen-
érzet azért még maradhatott a Fi-

desz képviselőiben, mivel mindezt 
nagyon igyekeztek eltitkolni. A 
kiadásokat ugyanis részletes for-
mában csak sokadszori kérésre bo-
csátották a szocialista képviselők 
rendelkezésre, pedig ezek az ösz-
szegek a költségvetés szoros részét 
képezik.

Mindezek fényében egyálta-
lán nem meglepő, hogy az MSZP 
frakciója nem támogatta a többsé-
gében személyi jellegű kiadásokat 
tartalmazó költségvetést. Székely 
Antal szocialista képviselő meg is 
jegyezte: ez a költségvetés olyan, 
mint egy nagyobb község éves bü-
dzséje, ebből is látszik, hogy alig 
maradt feladata a megyei önkor-
mányzatnak.

Egyvalamiben azonban mégis 
a Rekordok Könyvébe kívánko-
zik az idei büdzsé: az újkori ma-
gyar demokráciában ugyanis még 
egyszer sem fordult elő, hogy a 
megyei elnök és alelnök összes 
juttatása csaknem akkora összeg 
legyen – 27 millió forint –, mint a 
fő feladatként meghatározott te-
rületrendezés és területfejlesztés.  
Ezt a tényt maga Popovics György 
elnök erősítette meg, miután Ujházy 
Emil szocialista képviselő rákér-
dezett. Ujházy ezt követően úgy 
reagált: ebből is látszik, mennyi-
re komolytalan ez a költségvetés.  
– Alig jut pénz különböző felada-
tokra, ifjúsági és sportfeladatokra 
például csak 3 millió forintot szán-
nak, nagyjából ugyanannyit, mint 
amennyit sajtómegjelenésre kíván-
nak fordítani, holott a két kiadás 
közül az előbbi sokkal fontosabb.  
Ujházy Emil szerint, ha a szükség-
telen, vagy kevésbé fontos kiadá-
sokból visszavennének, a megma-
radó pénzből több alkalmazottat 
is meg lehetett volna menteni a 
megyeházán, vagy a kormányhiva-
talban. 

„Lakat került a megyeházára”

Csak a benzinköltség évi ötmillió körül mozog...

Mintha lakat került volna 
a megyeházára – így jel-
lemezték a szocialisták a 
megyei közgyűlés elé kerülő 
költségvetési módosításo-
kat, hiszen a Fidesz a megye 
vagyonának átadásával 
gyakorlatilag kiüresítette a 
megyerendszert. 



A médiatörvény öncenzúrára sar-
kall, a hatalomnak egyre kiszolgál-
tatottabbak a vidéki Magyarország 
lakói, és a települések kézi vezérlé-
se hatására „fortélyos félelem igaz-
gat”. 

Tavaly év végén az MSZP vá-
lasztókerületi szervezetével az ácsi 
piac mellett, vagyis közterületen 
kitelepülést terveztünk, és a városi 
szocialista pártcsoport vezetője an-
nak rendje és módja szerint közte-
rület-foglalási engedélyt szeretett 
volna kérni az önkormányzattól. 
Itt mindjárt akadályba ütközött: az 

önkormányzat tájékoztatása szerint 
ők ilyen engedélyt nem adhatnak 
(érdekes módon más környékbeli 
településeken, így például Komá-
romban soha nem jelentett ez prob-
lémát, még 2010 ősze után sem…). 
A megoldást az jelentette, hogy 
a piac területén állítottuk fel fél 
négyzetméternyi helyet foglaló pa-
vilonunkat a piac üzemeltetőjének 
egyetértésével. 

Ácsi barátaim az önkormányzat 
válaszára a következő magyaráza-
tot adták: „Ja, ez Ács, itt mindenhez 
a polgármester hozzájárulása kell.” 
Így azon már meg sem lepődtem, 
hogy amikor az ácsi városi televízió 
vezetőjét arra kértem, készítsen egy 
tudósítást a kitelepülésről, azt vála-
szolta, hogy ő ebben nem illetékes, 
ehhez a polgármester engedélye 
kell. 

Ezután természetesen felhívtam 

Lakatos Béla polgármestert – volt 
pedagógus kollégámat, a helyi is-
kola volt igazgatóját –, segítsen ne-
kem ebben az ügyben. Beleegyezett, 
miközben azt bizonygatta nekem, 
hogy nem is érti, miért nem mernek 
munkatársai nélküle, önállóan dön-
teni. Így a helyi televízió vezetője, 
Dobsa Mihály megjelent a piacon, 
és korrekt, megfelelő színvona-
lú tudósítást készített. Elmondta, 
örül annak, hogy készült egy friss 
anyag, melyet december 15-től be 
tud mutatni. 

A tudósítás azonban nem került 
adásba. Igaz, ma már 
részben aktualitását is 
vesztette, mert – a regná-
ló kormány aktuális in-
tézkedéseinek kritikáján 
túl – boldog karácsonyt, 
szeretetet, békességet kí-
vántam a közelgő ünne-
pek alkalmából. Mikor 

rákérdeztem minderre, a televízió 
vezetője először azt mondta, hogy 
nem kapott engedélyt a tudósítás 
közlésére, majd miután újra beszél-
tem vele, úgy tájékoztatott, hogy 
ez egy „kampányfilm”, amit csak 
kampányidőszakban lehet műsor-
ra tűzni. Majd miután ezt kétségbe 
vontam, közölte, hogy a riportot el-
küldi állásfoglalás céljából a Nemze-
ti Média- és Hírközlő Hatósághoz, 
jelezve egyúttal, hogy a hatóság ál-
lásfoglalásának megérkezése után a 
választ számomra azonnal elküldi, 
és ezután a törvényességet betartva 
a hatóság állásfoglalása szerint jár 
el. A 2011. december 21-én elkül-
dött levélre a válasz megérkezett: az 
NMHH-nak nincs hatásköre ebben 
a kérdésben állást foglalni. Vagyis a 
kézi vezérlés és az öncenzúra kemé-
nyebb, mint a törvény maga.

Így működik a cenzúra Ácson. 

Kifinomultan, még a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlő Hatóságot is be-
vonva teszik szépen a szájkosarat 
magukra és másokra egyaránt. 

Hogy mindez egyedi eset-e 
Ácson? Nem hiszem! Egy ácsi hon-
lapon olvasható egy egészségügyi 
dolgozó (nem anonim!) bejegyzé-
se, akit azért rúgtak ki az állásából, 

mert azt mondták róla, hogy a pol-
gármestert kritizálta egy beszélge-
tésben, pedig csak a két általános 
iskola összevonásával kapcsolatban 
mondta el véleményét…

Tisztelt Lakatos Béla polgármes-
ter úr! 

Rólad, mint volt pedagógus 
kollégáról, azt hallottam, hogy fel-

készült és jó tanár vagy, igazgató-
ként sem voltál cezaromán. Talán el 
kellene gondolkodnod azon, hogy 
mi változtathatott meg ennyire. A 
hatalom? Vagy a Fidesz kritikátlan 
kiszolgálásának kényszere? Vagy 
egyszerűen csak félsz Te is, s így 
Ácson is a „fortélyos félelem igaz-
gat”? Dr. Mészáros Gyula
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Nem kampány volt, csak boldog karácsonyt kívántuk – és a közben a BALegyenest is osztogattuk

Cenzúra és öncenzúra Ácson

A kézi vezérlés és 
az öncenzúra keményebb, 
mint a törvény maga

Növekedtek a bérből és fizetésből élő dolgozók terhei

Alaposan belehúztak
Bár a „húzzunk bele” felszólítás 
Gyurcsány Ferenc nevéhez kötő-
dik, a kormányzó hatalom az elmúlt 
közel két évben ennek szellemében 
működött, már ami az adók, illeté-
kek és egyéb anyagi terhek világát 
illeti. Akárki meglátja, hogy bizony 
belehúztak! A bérből és fizetésből 
élők terhei növekedtek. Az adó-
jóváírás eltörlése, a járandóságok 
csökkentése, a világcsúcsot jelentő 
27 százalékos áfa, több új teher és a 
régiek növelése az életszínvonal je-
lentős csökkenését eredményezi. 

Kivételek persze akadnak.  
Ők a magas jövedelműek, akik 

köszönik szépen, jól vannak, az egy-
kulcsos (ma már igazából kettő) és a 
családi kedvezmény jóvoltából. Kár, 
hogy ez a réteg a népesség csupán 10 
százalékát jelenti. 

De nem nyertesek a vállalkozá-
sok sem. A Fidesz-propaganda a 
kis- és középvállalkozások kiemelt 
támogatását (is) ígérte, de hol van 
már a tavalyi hó?  Ma már kis- és 
nagyvállalkozások egyaránt kap-
kodják a fejüket a hátrányos jogsza-
bályok kivédése miatt, láthatóan a 
siker legcsekélyebb reménye nélkül. 
Ezért aztán többen veszik a kalapju-
kat, mások becsukják a boltot, csök-
kentik a termelést, vele együtt a lét-
számot stb. stb. Hogyan lesz ebből 1 
millió új munkahely 10 év alatt? Hát 
nálunk sehogy. Máshol igen, hiszen 
a nálunk folyó termelés áttelepítése 
valahol munkahelyet teremt. Lásd: 
Nokia. 

Hosszasan folytathatnám az 
elmélkedést a magyarországi gaz-

daságpolitikának nem nevezhető 
vircsaftról, de most csupán a ma-
gánszemélyekre vonatkozó, azon 
belül is egy sajátos réteg terhének 
növelését veszem górcső alá.

Ők a nyugdíjas egyéni és társas 
vállalkozók, akik maguk, illetve fog-
lalkoztatójuk egészségszolgáltatási 
hozzájárulás fizetésére kötelezettek. 

Szép ugye? Hozzájárulás az 
egészségügyi szolgáltatáshoz! Re-
mek! Egy ragyogó „fadzsi megkü-
lönböztetés” ( Hofi Géza). 

Mert kérdezem én, több, jobb, 
más szolgáltatást kapunk, ha arra 
szükségünk van? Nem!  

Minden nyugdíjas fizet ilyen 

sarcot? Nem! Csak azok a már több-
nyire 40 évet is ledolgozott, öregségi 
nyugdíjkorhatárt elért emberek, akik 
még képesek hasznos tevékenységet 
folytatni, ezzel családjuknak jövedel-
met, adóalanyként pedig a társada-
lom asztalára adókat és járulékokat 
tenni. De ez nem elég! Ha még bírja, 
tegyünk rá még egy terhet, fizessen 

valamit, amiért ugyan semmit nem 
kap, de jól jön az egészségügyi kasz-
szában.

Ezt a ragyogó találmányt – bizo-
nyára kínjában – a Gyurcsány-kor-
mány vezette be, amihez ez úton is 
gratulálok! Remélem, lesütik a sze-
müket azok, akik megszavazták a 
jogszabályt.

A 2008. évben bevezetett hozzá-
járulás mértéke havi 4350, napi 145 
Ft volt. Az évek során – már ahogy 
ez lenni szokott – karbantartásként 
2009-ben 4500, 2010-ben 4950, majd 
2011-ben 5100 Ft-ra emelkedett a havi 
díj mértéke. No, erre tett rá a jogalko-
tó, amikor 2012-re bátran, forradalmi 

lendülettel 6390 Ft/hó, 
napi 213 Ft-ban állapítot-
ta meg a hozzájárulást. 
Jelentem, ez a tavalyihoz 
képest 25,3 százalékos nö-
velést jelent. Összegezve 
pedig a bevezetés évéhez 
mérten a növekedést si-
került közel 50 százalék-
kal megemelni. „Azért ez 
már valami!” (Hofi Géza)

Az ellenvetőknek 
előre jelzem; tudom, ez 
elszámolható költség, 
(évi 76 680 Ft), de ennek 

fedezetét is a vállalkozásokban kell 
megtermelni! Ha lehetne, kérnénk 
ehhez is némi segítséget adni, vagy 
ha nem tudnak, legalább ne ártsa-
nak.

Konklúzió: ezt a diszkriminatív 
jogszabályt törölni kell!

 Karcz Jenő
 önkormányzati képviselő, Dorog

Sok dorogi és a város környékén 
élő embert felháborít, hogy a tele-
pülést az esztergomi járáshoz fog-
ják csatolni. Pedig Dorog és kistér-
sége példás együttműködéssel és 
takarékos gazdálkodással közös 
intézményrendszert működtet, így 
mindenben megfelel egy önálló já-
rás követelményeinek. Az MSZP 
megyei frakciója a januári közgyű-
lésen indítványozta, hogy a testü-
let támogassa a Dorogi Többcélú 
Kistérségi Társulás döntését, mely 
szerint a település és kistérsége egy 

járást alkotna. Ám a fideszes több-
ségű megyei közgyűlés még arra 
sem volt hajlandó, hogy szavazásra 
bocsássák a javaslatot. 

Tittmann János, Dorog szoci-
alista polgármestere ezt követően 
bejelentette: a dorogi kistérség 15 
települése egyhangúlag kéri a köz-
igazgatási és igazságügyi minisz-
tert, hogy a település és kistérsége 
egy járást alkosson, és Dorogot je-
löljék ki járási székhellyé. Az érin-
tett települések javaslata 41 ezer 
ember érdekeit képviseli.

Sok-sok demokratához csatlakozva, Dorog és Esztergom szocia-
listáinak képviseletében mi is részt vettünk a januári budapesti 
megmozduláson. Az Orbán-rezsim notabilitásai benn az operaház-
ban ünnepelték a tákolmányukat, mi pedig kinn demonstráltunk a 
demokrácia megcsúfolása ellen.

Mi is ott voltunk!

Az adójóváírás eltörlése, a 
járandóságok csökkentése, 
a 27 százalékos áfa, a több 
új teher és a régiek 
növelése az életszínvonal 
jelentős csökkenését 
eredményezi

Betart a Fidesz 
a dorogiaknak
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Gondolatok a szakellátás újjászervezéséről - Ismétlődik a múlt, de most a Fidesz vezényletével 

Újabban az üléspont  
határozza meg az álláspontot?

A rehabilitációs osztályok kiskórházi működése bebizonyította életképességét
A fülkeforradalom 
szükségtelenné tette 
a közös gondolkozást is, 
hiszen megkapjuk az 
állami egészségszervezési 
intézményrendszert!

A tatai kórház igazgatójának a 
képviselő-testület februári ülésé-
re készített tájékoztatója szerint az 
államtitkársági háttérintézmény 
álláspontja és a kórházvezetés vál-
lalása szerint egyértelmű, hogy a 
kórházat érintő „korszerűsítés” 
keretében 40 aktív belgyógyászati 
ágyat át kell adni a megyei kórház-
nak. Cserében 20 nappali rehabilitá-
ciós ággyal bővülhet a szakkórházi 
ellátás, amelyet a meglévő feltételek 
további ráfordítás nélkül is lehetővé 
tesznek.

A polgármester szerint ez az in-
tézkedés nem forráskivonást jelent 
az ellátásból. Aggodalomra pedig 
nincsen ok, hiszen a változás nem 
érinti hátrányosan a kistérségi el-

látást, a Szent Borbála Kórház az 
átvett feladatokat magas szinten el 
tudja látni!

Az igazság az, hogy a múlt itt 
is ismétli önmagát. A tárca felmele-
gítette azt a korábbi szakmai állás-
pontot, amely szerint 9 kilométerre 
egymástól nem érdemes két kórhá-
zat fenntartani. A változás lényege 
a tatai kórház kapacitásainak szűkí-
tése, az aktív ellátás leépítése.

Marad-e kórház Tatán?
Úgy gondolom, azt a szakemberek 
sem vitatják, hogy a fekvőbeteg- 
szakellátás, tekintettel a lakosság 
egészségi állapotára, anyagi helyze-
tére, nemcsak szakmai, hanem tár-
sadalompolitikai kérdés is! Az már 
a 90-es évek közepére is világossá 

vált, hogy a manuális osztályoknak 
– szülészet, sebészet – fenntartása, 
illetve a csökkenő igények miatt a 
gyermekosztálynak a megyei kór-
házzal párhuzamos működtetése 
nem tartható fenn. De a tét ennél 
nagyobb is volt – a kórházi ellátás 
megmaradása Tatán! 

A politika és szakma példás he-
lyi összefogása, a szakkórházi profil 
meghonosítása megmentette a kór-
házat. De abban sem volt vita, hogy 
szakmai és szociális megfontolások 
miatt szükséges az aktív belgyógyá-
szati ellátás fenntartása is.

A Fidesz akkor mindent elköve-
tett annak érdekében, hogy a hely-
zet tarthatatlansága ellenére köve-
telje a korábbi struktúra változatlan 

megőrzését. Keményen 
dolgozott azon, hogy a 
közvéleményt a tervezett 
átalakítás ellen hangolja, 
még a szakdolgozókat is 
az utcára hívta. Az idő 
persze bebizonyította az 
irányváltás helyességét. 
A kórház, hála az ott dol-
gozó szakemberek elkö-
telezettségének, túlélte a 
nehéz időszakokat. Azt, 
hogy példaértékű volt 
e kiskórházi átalakítás, 

Mikola István, az Orbán-kormány 
korábbi szakminisztere – a tüdő-
gondozó avatásán tartott beszédé-
ben – is elismerte.

Már nincs értelmes 
párbeszéd

Azóta persze sok víz folyt le a Du-
nán. A „szociális” népszavazás dön-
tései gyakorlatilag leállították az 
értelmes társadalmi párbeszédet 
az egészségügyi ellátórendszer át-
alakításáról, leegyszerűsítve a kér-
dést az intézmények tulajdonjogára 
és a vizitdíjra. A fülkeforradalom 
pedig szükségtelenné tette a közös 
gondolkozást is, hiszen megkapjuk 
az állami egészségszervezési in-
tézményrendszert! Semmi gond, 

mert jól járunk, hiszen a Széll Kál-
mán Tervnek a gyógyszerkassza és 
a táppénz területén tervezett meg-
takarítását, illetve a rendszer átala-
kításából származó hatékonyságja-
vulás eredményeként felszabaduló 
forrásokat a hiányterületek felszá-
molására fogják fordítani. Azaz ért-
sük jól, az aktív belgyógyászati el-
látás kistérségi leépítése nem for-
ráskivonás, hanem hatékony in-
tézkedés egészségünk megőrzése, 
visszaszerzése érdekében.

A tervezett átalakítás irányát te-
hát „független” szakértői vélemény 
alapozta meg, a kórház vezetése és 
immár a képviselő-testület több-
ségi frakciója is támogatja. Ha pe-
dig az önkormányzat, az ország-
gyűlési képviselő lábhoz tett fegy-
verekkel szemléli az eseményeket, 
akkor esély sincs arra, hogy a dön-
téshozók meghallják: békében kel-
lene hagyni a tatai kórházat, mert 
itt időben, az országban az elsők 
között történt meg a kórházi struk-
túra átszervezése, miközben másutt 
a lobbizás az elaggott rendszerek 
átmentése érdekében folyt!

Odalett a harcos 
kórházvédelem

Ha pedig a cél tényleg nem az egész-
ségünkre fordítható közösségi for-
rások befagyasztása, csökkentése, 
hanem a hatékonyság növelése, ak-
kor érthetetlen, hogy miért nem azt 
a Nyugat-Európában működő mo-
dellt tűzik ki célul, amelyben az ak-
tív ellátás első intenzív szakasza fo-
lyik csak a jól felszerelt, térségi köz-
ponti kórházban. Míg a kezelés to-
vábbi szakaszát az ellátottak lak-
helyéhez közelebb fekvő, intimebb, 
családiasabb kistérségi – az állami 
és helyi – erőforrásokból fenntartott 
intézményekben lehet elvégezni. 
Olyanokban, amelyre jó példa a sa-
ját aktív belgyógyászatunk mai mű-
ködése!

A rehabilitációs osztályok kis-
kórházi működése a jelenlegi fi-
nanszírozási feltételek között is be-
bizonyította életképességét. A ha-
tékonyság javítása megköveteli a 
krónikus osztályok és a szakosított 
szociális ellátórendszer közötti át-

járhatóság erősítését. A szociális 
ellátórendszer takarékosabban és 
emberségesebben képes ellátni a – 
többségében öregkori demenciában 
is – szenvedő ápoltakat. Az átjárha-
tóság gátja leginkább az intézményi 
férőhelyek hiánya, amelynek meg-
oldásáról sem esik sok szó nap-
jainkban.

Nyilván nem egyszerű társadal-
mi kérdések ezek. De a Fidesz he-
lyi hangadói számára ma persze 
sokkal egyszerűbb a korábbi har-
cos kórházvédő magatartásukat fel-
adni, tudomásul venni a központo-
sítási törekvéseket! 

Csöndben lenni és reményked-
ni azokban az ígéretekben, ame-
lyek szerint majd egyszer, később 
egy új szakrendelőt épít az állam. 
Az önkormányzat pedig megsza-
badul a szakellátás problémáitól, 
sőt a régi rendelővel még üzletel-
het is.

Hogy mi lesz velünk? Az már 
nem annyira izgalmas, az új közép-
osztály pedig úgyis megveszi ma-
gának a szolgáltatásokat!

 Gerébi Ákos

Egy újsághír: „…a közeljövőben eldől, hogy Szócska Miklós 
többre jut-e, mint Molnár Lajos. Az egykori szabad demokrata 
egészségügyi miniszter 25-26 kórházat akart becsukatni, Szócs-
ka 16-17 kórházzal csökkentené a rendszert. Kísértetiesen ismét-
lődik a múlt, csak most a Fidesz-frakció erős emberei írhatják át 
a szaktárca döntéseit.”

– Sem városunk, sem hazánk ve-
zetésével nem vagyok elégedett, 
mivel a nemzeti érdek hangozta-
tása önmagában nem elegendő. Ez 
az út, amelyen a kormány halad, 
zsákutca. Csak versenyképes gaz-
dasággal, okos nemzetközi együtt-
működéssel lehet eredményt elérni. 
Hibás a tömegeket elszegényítő, a 

leggazdagabbakat pedig támogató 
adórendszer. A hajléktalanok és a 
tartósan betegek, a „leszázalékol-
tak” elleni lépések felháborítóak. 
Tényleg van munkalehetősség? 
Valóban meg lehet élni havi 47 000 
forintból? 

Betegesnek tűnik a nemzetközi 
összeesküvések, puccsok vizionálá-

sa is. Politikájukat hamis népnem-
zeti, keresztény, hazafias mázzal 
öntik le. A hatalmi gőg, intolerancia, 
vallási fundamentalizmus jellemzi 
sok országos, megyei, városi vezető 
megnyilvánulásait, döntéseit is.

–�Nem�túlzás�ez?
– Remélem, egy-két év múlva 

kiderül, hogy tévedtem. De már 
várom, mikor bukkannak fel a Du-
nából az „imperialista” békaember-
kémek, mint A tanú című filmben.

– Ön tudja, miért szavazzon az el-
lenzéki pártokra, hogy azok kikkel, 
mit akarnak és hogyan?

– Nem nagyon… Már össze kel-
lett volna állítani egy programot, 
amely a jogállam, a demokrácia 
helyreállításán túl tartalmazza az 
emberek életét közvetlenül érintő 
területek gondjainak megoldását is: 
munkanélküliség, egészségügy, ok-
tatás, nyugdíjak.

A legjobb szakemberekből álló, 
a programokat végrehajtani is ké-
pes „árnyékkormány” közreműkö-
désével a véglegesítés előtt kellene 
megvitatni az érintettekkel a prog-
ramelemeket és azt, hogy kormány-
ra kerülésünk esetén hogyan való-

sítanánk meg terveinket. Késésben 
vagyunk. Most is szívesebben be-
szélgetnék a konkrét országos és 
tatai programunkról. 

– Milyen problémákat lát és milyen 
feladata�van�az�MSZP-nek�Tatán?
– Itt is számot kell vetni azzal, 

hogy 2006 óta a Fideszes önkor-
mányzat mit tett (pl. az eladósítás). 
Majd el kell készíteni a saját progra-
munkat. Ebben a munkában is segí-
teni szeretnék alelnökként.

(A beszélgetés teljes változata a www.
tataimszp.hu oldalon olvasható)

A kormány a „lenini” úton halad?
Beszélgetés Tóth Gergely Áronnal, a tatai MSZP most meg-
választott alelnökével, akit arról kérdeztünk, hogyan látja az 
ország és Tata jövőjét.


