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A képviselő  először  a  nemzet
közi gazdasági válságot említve 
kifejtette:  az  utóbbi  napokban 
egyre  többször  halljuk,  hogy 
Portugália gondban van. Ez azt 
jelenti,  hogy  az  egész  világot 
behálózó  gazdasági  válságnak 
még koránt sincs vége. Egyelőre 
Európában  nincs  olyan  megol
dás  a  láthatáron,  amely  tartó
san megszüntetné az országok, 
a  nemzetgazdaságok  és  így  a 
polgárok veszélyeztetettségét az 
ellehetetlenülésükkel kapcsolat
ban. Úgy véli: Magyarország ma 
már nem tartozik a veszélyezte
tett országok közé, a 2008–2009. 
évi mélyponton túljutottunk. Ez 
az egyes emberek megélhetésé
ben  nem  mutatkozik,  az  nem 
javult,  ám  az  ország  megítélé
se  igen.  Ez  annak  köszönhető, 
hogy  az  Orbán Viktor  vezette 
kormány  a  közgazdasági  szak
ma  konzervatív  megoldásaitól 
eltérő gazdaságpolitikát  folytat, 
amelynek  eredményeképpen 
költségvetésünk  stabilizáló
dott.  Az  első  negyedévben  a 
költségvetési  hiány  igen  meg
ugrott.  A hiányt  a  kormány 
kezelni  tudja,  ennek  első  jele, 
hogy  a  piacok  megnyugodtak, 
az  ország  pozitív megítélés  alá 
esik. A régió országai közül ma 
már  az  egyik  legpozitívabb  a 
miénk.

Jelentős  változtatást  jelent 
a  készülő  alaptörvény,  vagyis 
alkotmány  elfogadásának  szán
déka,  a  folyamat  márciusban 
kezdődött  a  parlamentben. 
Széles  körû  nemzeti  konzultá
ció  történt  azokban  a  kérdé
sekben,  amelyek  az  előkészí
tés  során  vitákat  váltottak  ki. 
Az  akciót  dr. Aradszki András 
sikeresnek  látja,  hiszen  több 
mint kilencszázhúszezer válasz 
érkezett  a  föltett  kérdésekre. 
A válaszokból  kiderült,  hogy 
az  emberek  többsége  támogat
ja  a  tényleges  életfogytiglani 
büntetés  alkalmazhatóságát, 
az  egészséges  környezethez 
való  jog  erős  hangsúlyozását, 
beleértve azt  is, hogy a magyar 
föld  és  vízkincs  nem  eladható, 
valamint  az  őshonos  állatok  és 
növények védelmét. Egyértelmû 
az állásfoglalás abban is, hogy a 
közpénzek elköltésének szigorí
tását az állampolgárok többsége 
igényli, nem tartja elfogadható
nak az offshore cégek részvéte
lét a közbeszerzésekben.
Az  új  alkotmánytervezetet 

több  oldalról  ért  támadások
kal  kapcsolatban  a  képviselő 
elmondta:  azok  nem  méltók 
az  alaptörvényhez.  Véleménye 
szerint  az  alaptörvény  modern 
állami  struktúra  megtartása 
mellett  visszatekint  az  elmúlt 

ezer  év  történetére,  kimondja 
a  magyar  államiság  jogfolyto
nosságát,  tagadja  a  diktatúrák 
idején meghozott  jogszabályok 
alkotmányos alapját.
A parlament márciusban meg

hosszabbította  a  kilakoltatási 
moratóriumot. Ez a végrehajtási 
törvényben  néhány  mondatos 
módosítás,  ám  jelentősége  sok
kal  nagyobb.  A törvényalkotók 
elképzelései  és  szándékai  sze
rint  július  elsejéig  lesz  felfüg
gesztve a lakáscélú hitelek nem 
törlesztése  miatti  kilakoltatás. 
Azt  követően  a  dolog  nem 
fenntartható,  mert  veszélyez
teti  a  magyar  bankrendszer 
mûködőképességét.  Ezzel  pár
huzamosan  tárgyalássorozat 
indult  a  bankokkal, megkezdő
dött  a  párbeszéd  a  közös  fele
lősségvállalásról,  arról,  mikép
pen  lehet  rendezni  a  legnehe
zebb  helyzetbe  került  adósok 
sorsát,  hogy  ne  kelljen  töme
gesen  kiköltöztetni  az  embe
reket otthonaikból. A megoldás 
nincs  messze,  mert  a  hazai 
bankok  konstruktívan  állnak 
a  válsághelyzet  kezeléséhez. 
A rendszerből  a  potyautasokat 
kiszûrik,  az  előnyeit  csak  az 
igazán  rászorultak  élvezhetik, 
természetesen  úgy,  hogy  ők  is 
visszafizetik  a  tartozásukat. Az 
azonban  lényeges,  mekkora 
kamattal és járulékos költségek
kel, és milyen árfolyamon.
Ülésezett  a  kolontári  balese

tet  vizsgáló  albizottság,  ame
lyen részt vett Aradszki András 
is.  A szakértői  jelentés  megál
lapítja:  a  baleset  alapvető  oka 
az,  hogy  az  üzemeltető  nem 
tartotta be az egységes környe
zeti  használati  engedélyben 
megfogalmazott  üzemeltetési 
feltételeket, azaz a  lúgos vízzel 

együtt  tárolta  a  vörösiszapot. 
Ha  a  vörösiszapot  külön  tárol
ják, nem történhetett volna meg 
a  tragédia.  Furcsának  találta, 
hogy a vizsgálat befejezése előtt 
Jávor Benedek LMPs  képvise
lő  úgy  nyilatkozott,  hogy  az 
ügynek  több  felelőse  van,  az 
Európai  Unió  döntéshozóitól 
kezdve az üzemeltetőig, beleért
ve a magyar hatóságokat is. Erre 
nézve  az  albizottság  még  nem 
vizsgálódott, így Jávor Benedek, 
aki  tagja  az  eseti  albizottság
nak,  csak politikai  célból  és  az 
albizottság  jelenlegi  ismeretei 
alapján  megalapozatlanul  nyi
latkozott.  Talán  mégsem  lehet 
más a liberális politika…
Lapunk  megkérdezte  a  kép

viselőt:  mi  a  véleménye  az 
egyik  érdi  szervezet  és  az  azt 
támogató helyi MSZPszervezet 
április  11ére,  a  Szepes  Gyula 
Mûvelődési  Központ  elé  terve
zett tüntetéséről?
– Jómagam nem veszek részt 

rajta. Attól  függetlenül  az  érdi
ek  ingatlanadóból  származó 
adóterhe több mint kétszeresére 
növekszik.  Biztatónak  tartom, 
amit  a  polgármester  többször 
mondott:  fél  év  elteltével  csök
kenthetőnek  tartja  az  ingatlan
adót. Ehhez a város vezetőinek 
takarékosan kell gazdálkodniuk. 
A KDNP már  a  tavalyi  költség
vetéshez is takarékossági javas
latokat  tett,  amelyek  az  idén 
már beépültek a város büdzséjé
be.  A kellő  időben  alkalmazott 
takarékosság  esetén  az  adóte
her  ilyen  mértékû  növelésére 
nem lett volna szülség.
Megkérdezte  lapunk  azt  is, 

mi a véleménye mint parlamen
ti  képviselőnek  a  szocialista  és 
liberális politikusok Brüsszelbe 
szaladgálásáról  és  ott  hazánk 

lejáratását  célzó  tevékenységé
ről, valamint a Brüsszelbe dele
gált szocialista politikusok otta
ni tevékenységéről.
–  A kérdés  aktuális,  hiszen 

április  6án  Stockholmban  volt 
a  svéd  PEN Club  rendezvénye, 
amelyen az ismert liberális pub
licista, Bolgár György vett részt. 
Az ott  élő magyarok  részéről  a 
rendezvény  végén  elhangzott: 
„Ami az estén történt, az haza
árulás!”  Ezzel  kapcsolatban 
a  KDNP  is  adott  ki  hivatalos 
nyilatkozatot.  Szocialista  és 
liberális politikusaink úgy tesz
nek, mintha semmi nem történt 
volna  az  elmúlt  nyolc  év  alatt, 
mintha nem lennének vétkesek 
abban, hogy ez a helyzet kiala
kult.  A kérdésre  röviden  vála
szolva:  az  említett  politikusok 
tevékenysége nem törvény sze
rinti hazaárulás, de nem tartom 
őket erkölcsösnek és etikusnak, 
főleg úgy, hogy az alkotmányo

zásban nem vesznek részt. Üres 
kifogásokat vesznek elő, példá
ul,  hogy  nincs  alkotmányozási 
kényszer,  miközben  kiderült, 
titokban  ők  maguk  is  készítet
tek alkotmánytervezetet.
Egy  további  kérdésre  dr. 

Aradszki  András  elmondta,  a 
képviselők  arra  esküsznek  föl, 
hogy az alkotmány rendelkezé
seit betartják. A szocialista poli
tikusok  rendre  fogadkoznak  az 
utóbbi  időben, hogy ők bizony 
nem esküsznek  föl  az új  alkot
mányra. 
– Megválasztásuk esetén őket 

a választóik kérik fel arra, hogy 
a  hatályos  alkotmány  betartá
sára  esküdjenek.  Ha  2014ben 
nem  tesznek  esküt,  akkor  nem 
gyakorolhatják  képviselői  joga
ikat, hiába választotta meg őket 
a  választópolgárok  egy  része. 
Ezt  úgy  hívják,  hogy  alkotmá
nyos  puccs  vagy  kötelezettség
szegés.  MF

Dr. Aradszki András a kolontári balesetet vizsgáló albizottság munkájáról 
is beszélt
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helyi társadalom

A parlamenti munkáról számolt be a választókerület képviselõje

Javult országunk nemzetközi megítélése
Dr. Aradszki András, a Pest megyei 8. választó-
kerület országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés 
Fenntartható Fejlõdés Bizottságának tagja április 7-én 
tartott sajtótájékoztatót a Polgárok Házában. A találko-
zón a képviselõ beszámolt az elmúlt hónap parlamenti 
eseményeirõl és véleményt mondott a szocialista és 
liberális politikusok, közéleti szereplõk nyugat-euró-
pai, országunkat lejárató mesterkedéseirõl is.
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