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Hajdúszoboszlói üléssel kez-
dődött a két frakció munkája: 
a sarkalatos törvényeket vette 
számba. Az áprilisban megsza-
vazott alaptörvény csak keret-
törvény, az alkotmány a sarka-
latos törvényekkel lesz teljes, 
amelyeket december 31-ig kell 
elfogadnia az Országgyûlésnek. 
Néhány már megszületett.

A legnagyobb vitát az új 
önkormányzati törvény kon-
cepciója váltotta ki, annak is 
az a része, amely az önkor-
mányzatok hatásköréről ren-
delkezik, illetve arról, hogy az 
önkormányzatok jelenlegi fel-
adataiból melyeket vállalja át az 
állam. Két területen, a közok-
tatásban és az egészségügyben 
lesznek jelentős változások. 
A közoktatási intézmények (az 
óvodákat kivéve) állami fenn-
tartásúak lesznek. Indok: a 
közoktatás színvonalának süly-
lyedése nem tartható tovább, a 
feltételeket és a lehetőségeket 
ki kell egyenlíteni, a munkaerő-
képzést a gazdaság igényeihez 
kell alakítani. Egyes „jómódú” 
önkormányzatok jelezték, hogy 
szívesen megtartanák oktatási 
intézményeiket vagy azok egy 
részét. Számukra a törvény biz-
tosítani fogja, hogy szerződéses 
keretek között visszavegyék és 
tovább mûködtessék az adott 
iskolát.

Az egészségügy tekintetében 
az alapellátás (háziorvosi ellá-
tás) továbbra is önkormányzati 
kézben marad, a járóbeteg- és 
kórházi ellátás az állam fele-
lőssége lesz. Az egészségügy-
ben ma nem olyan nagyok a 
finanszírozási gondok, mint az 
elmúlt években voltak. Remény 
van arra, hogy az egészségügy 
humán erejének javadalmazása 
pozitív irányban változzon.

A devizahitelesek ügyében 
javasolták a kormánynak a 
végtörlesztés lehetőségének 
biztosítását. Számos vélemény 

– köztük ellenző is – elhangzott. 
Aradszki András a támogatók 
között volt. Véleménye szerint 
a végtörlesztés a bankoknak is 
kedvező, mert jobban járnak, ha 
az adós most törleszt egy adott 
összeget (a tervezett bevétel 70-
80 százalékát), mint ha évek 
múlva a bank nyakába zuhan az 
addig folyamatosan leértékelő-
dő ingatlanok tömege (értékben 
a tervezett bevétel 40-45 szá-
zaléka). A képviselő személyes 
álláspontja az, hogy az elmúlt 
évek több száz milliárdos nye-
reségei után nem kell félteni 
a bankokat. Keresztényként 
úgy látja: a banki szempontok 
mögött lehet emberi megfonto-
lás is. Megjegyezte: 

– A világhiszti ugyanarra a 
sorsra fog jutni, mint a média-
törvény és a bankadó körül ger-
jesztett viták.

Kitért Mesterházy Attila 
MSZP-frakcióvezető előző napi 
megjegyzésére is, miszerint a 
végtörlesztés lehetősége a kor-
mánypárti képviselőknek ked-
vez. A képviselő leszögezte: 
nincs svájcifrank-hitele, és nem 
az a szándék vezette a kormány-
párti képviselőket, hogy ebből 
hasznot húzzanak. Támogatja 
azt a kezdeményezést, hogy 
az országgyûlési képviselők ne 
élhessenek a végtörlesztés lehe-
tőségével.

Az Országgyûlés tárgyalni 
kezdte az ország energiastraté-
giájáról szóló törvény terveze-
tét, Aradszki András a KDNP 
vezérszónokaként szólalt fel. 
A törvény évtizedekre meg-
határozza az ország energia-
ellátását. A paksi atomerőmû 
élettartamának meghosszabbí-
tására feltétlenül szükség van. 
A közeljövőben kijuthatunk az 
európai gázpiacra, piaci verseny 
jöhet létre a gázellátásban is. 
Energiafüggőségünket biomasz-
sza-, biogáz- és szélerőmûvek 
létesítésével kell csökkenteni. 

A paksi és a gyöngyösvison-
tai kivételével minden erőmû 
magánkézben van, az energia-
biztonság érdekében erősíteni 
kell az állami jelenlétet.

Az új munka törvényköny-
vének tervezete máshogy keze-
li a szakszervezeteket, más az 
érdekegyeztetés módja és más 
a szabályrendszere. A KDNP 
számára különösen fontos 
szempontok szerepelnek a ter-
vezetben (a kismamák munka-
jogi védelme, a szabadságolás, 
a védett kor intézménye stb.). 
Négy szakszervezet kifejezetten 
a KDNP-t kereste meg politikai 
és szakmai egyeztetés céljából. 
Harrach Péter frakcióvezető 
Aradszki Andrást kérte fel ezek 
lefolytatására, ennek megfele-
lően az első megbeszélés szep-
tember 21-én volt. Tisztázni kell 
a szakszervezetek helyét és sze-
repét a munka világában.

A képviselő örömmel vette 
tudomásul, hogy mind Érden, 
mind Diósdon megkezdődik a 
csatornázás. Ez mindkét tele-
pülésen történelmi jelentőségû 
beruházás. A kellemetlenségek 
miatt mind az érdiektől, mind 
a diósdiaktól türelmet és segítő 
szándékot kér.

Lapunk megkérdezte a képvi-
selőt: miképpen látszik Kertész 
Ákos magyargyalázó cikke és 
Gyurcsány Ferenc mentelmi 
jogának felfüggesztése a parla-
ment padsoraiból?

– Az első kérdéssel kapcso-
latban mindenkinek javasolom, 
hogy olvassa el Gyurgyák János 
A zsidókérdés Magyarországon 
címû könyvét, amely pontos és 
hiteles képet ad a két nép együtt-
éléséről és a zsidó társadalom 
megosztottságáról is. Voltak 
olyan korszakok, amelyek nem 
válnak egyik nép dicsőségére 
sem. Nézetem szerint a magyar-
ság soha nem azonosult a holok-
auszttal, és döntő többsége lelki 
értelemben szembenézett azzal, 
hogy a legyengült társadalom a 
megszállt országban nem volt 
képes megvédeni zsidó honfi-
társainkat. Emberként sajnálom 
Kertész Ákost, aki vagy erős 
tudatbeszûkülés állapotában 
van, amelynek következtében 
nincs tisztában szavainak súlyá-
val, vagy a zsidóságnak ahhoz a 
csoportjához tartozik, amelyik 
sokat ártott a magyar társada-
lomnak, benne a magyarországi 
zsidóságnak is. Gyurcsánnyal 
kapcsolatban nem értem a szo-
cialisták felháborodását. Schiffer 
András jelentette föl. Számomra 
furcsa, hogy a miniszterelnök 
szobájában kettős állampolgár 
tárgyal egy nem túl jelentős 
beruházásról.

 Mucsi Ferenc

Mohó bankok,  
félrevezetett ügyfelek
Aradszki András, a Pest megyei 8. választókerület országgyûlési képviselõje, az 
Országgyûlés fenntartható fejlõdés bizottságának tagja szeptember 15-én tartott 
sajtótájékoztatót a Polgárok Házában. Beszámolt a Fidesz–KDNP hajdúszoboszlói 
ülésérõl, a parlament nyitó ülésérõl, az energiával és a szakszervezetekkel kapcso-
latos kérdésekrõl.

Aradszki András: Tisztázni kell a szakszervezetek helyét és szerepét a 
munka világában
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Tisztelt  Szülők! 
Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium szeretettel meghív minden 
érdeklődő szülőt és diákot az általános iskolák tanulói számára 
tartandó 2012/2013. tanévet megelőző
beiskolázási tájékoztatójára,
amelynek az intézményben folyó képzés bemutatása a célja. A 
program keretében tájékoztatjuk az érdeklődőket a beiskolázási 
lehetőségekről, az emelt szintű oktatásról, a képzés eddigi ered-
ményeiről, előkészítő tanfolyamainkról.
Lehetőséget biztosítunk az iskolai élet megismerésére is.
Minden érdeklődő tanulót, szüleiket és a kollégákat is tisztelettel 
várunk!

Időpontja:
nyolcosztályos gimnázium (negyedik osztályosok)

2011. szeptember 26. hétfő 17h

négyosztályos  gimnázium (nyolcadik osztályosok)
2011. szeptember 27. kedd 17h

Az értekezletek helyszíne:
Vörösmarty Mihály Gimnázium Díszterem

Érd, Széchenyi tér. 1.
Felvételi eljárásunk rendjéről további információ a

www.vorosmarty-erd.sulinet.hu  weblapon olvasható.
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