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Mielőtt a bevezetőben említett 
kérdéseket szóba hozta volna 
az országgyûlési képviselő, az 
éppen egy éve bekövetkezett 
kolontári és devecseri tragé
diáról szólva megjegyezte, 
hogy a Mal Zrt. vezetése részé
ről a hatóságok tudatos félre
vezetésének gyanúja áll fenn, 
mert a pusztító vörösiszapot 

hol hulladékként, hol a tech
nológia részeként tüntette fel. 
A parlament elé beterjesztett 
Gazdasági Versenyhivatal 
éves vitájáról pedig a KDNP 
részéről véleményt mondott 
az Országházban, hangsú
lyozva, hogy a hivatal ered
ményesen harcol a kartellek 
ellen.

– A versenyhivatal figyeli 
az összejátszást a piacon, és 
ebben komoly eredménye
ket ér el, most éppen a vas
úti és malomipari kartellek 
leleplezése van folyamatban 
– hallottuk. 

Szóba hozta a cukoripar
ban nagy károkat okozó pri
vatizációt, az 1988as válla
lati törvényt, amely szinte 
tálcán kínálta az akkori gyár
vezetőknek, az állami vagyo
nért felelősöknek, hogy 
átjátsszák a magyar cégeket 
a külföldi konkurenciának, 
amelyeknek az első felada
tuk volt, hogy tönkretegyék 
azokat. A rendszerváltás 
előtt húsz cukorgyárunk 
volt, most egy van, ami meg
döbbentő szám. A lakossági 
árampiac is idegen magán
kézben van, ez igen ked
vezőtlen a számunkra, míg 
Németországban ellenőrzött 
ez a piac az állam részé
ről….

Aradszki András az elbur
jánzott uzsoratevékeny
ség visszaszorításáról is 
ejtett szót, dicsérve ezzel 
a Belügyminisztérium 
akcióit, az elmúlt hónapok
ban ugyanis már több mint 
félszáz tettenérésen buk
tak le a mások kiszolgál
tatottságával visszaélők. Az 
önkormányzati tevékenység 
stabilitására tett intézkedé
sek közül pedig kiemelte, 
hogy a kormány részéről 
Orbán Viktor megállapodási 

szerződést kötött az önkor
mányzatokkal, aminek 
alapján az állam átveszi a 
tartozásukat.

– Fontosnak tartom a köz
beszerzési törvény módosí
tását is, amellyel könnyeb
bé, egyszerûbbé válik a 
helyi kis és középvállalko
zások bevonása a különféle 
beruházások megvalósítá
sába. Remélem, nem lesz 
visszaélés – tette hozzá, és a 
következőkkel folytatta: 

– A költségvetést a kor
mány benyújtotta a parla
mentnek, ami véleménye 
szerint szolgálja azt a folya
matot, hogy csökkenjen a 
nemzet adósságállománya. 
Lényeges az áfa emelése 
is huszonötről huszonhét 
százalékra! Hosszú távon 
kiszámítható lesz az ország, 
s reméljük, már 2013ra 
vonzó, kiegyensúlyozott, jól 
követhető gazdasági rend
szerrel fog mûködni.

A sajtótájékoztató végén 
Aradszki András arra hívta 
fel a figyelmet, hogy ne 
feledkezzünk meg tovább
ra sem a devizahitelesekről, 
akiket nem szabad magukra 
hagyni, és érintette az állat
védelemről szóló törvényt is 
– a veszélyes állat nyilván
tartásánál ne a fajtajelleg 
legyen meghatározó, hanem 
a viselkedés –, amelynek 
egyik lényeges pontja a 
ritka fajok védelme.

 Temesi László 

A sárguló falevelek között pró
bált zöldülni egy párt Érden, de a 
szín(e)változásra senki nem volt 
kíváncsi, pedig eljött a pártvezér is. 
Igaz, jócskán késett a spontán meg
hirdetett kora reggeli időponthoz 
képest, az őszi hûvös ébredést így 
kissé fagyos légkör követte, amikor az 
Európa sétányra besétált az LMP frak
cióvezetője. Sokáig téblábolt, kereste 
a helyét, de nem találta – híveket se 
nagyon, meg az LMP meghívóban 
ígért másik parlamenti képviselőjét 
sem találtuk sehol – így aztán hamar 
elviharzott.

A Lehet Más a Politika itt, Érden is 
meg akarja mutatni magát, kis asztalt 
is állított, hisz köztéri fogadóórára 
trombitálta össze a helyi médiát a 
múlt szombaton, kora reggelre. Úgy 
látszik, zöldfülûek is ülnek a zöld
párt soraiban, mert ilyen lehetetlen 
időpontra időzítették az utolsó pilla
natban meghirdetett találkát, ráadásul 
a frakcióvezetőjük csaknem fél órát 
késett. De Schiffer Andrást mindez 
láthatóan nem zavarta, elnézést sem 
kért a rá várakozó maroknyi média
csapattól. Mondott néhány szót „zöld 
fordulatukról”, aztán a felállított asztal 

mellett álldogált egy darabig, ahol úgy 
tûnt, egy járókelő talán fel is ismerte, 
és váltott vele pár mondatot, majd 
csakhamar beszállt egy kocsiba, ami 
repítette tovább Törökbálintra, aztán, 
ahogy hallottuk, Budaörsre. 

LMProadshow tanúi voltunk, ám 
az első állomás, úgy látszik, nem jött 
be. Érd eddig ellenállt nekik – Lehet 
Más ez a Vidék…

Pedig próbálkoznak, Schiffer segítői 
elmondták lapunknak, pártépítésben 
vannak itt, Érden, de ez eddig még 
nem nagyon jött össze.

– Beszélgetni jöttünk ide az embe
rekkel, jelezni, hogy jelen vagyunk 
– mondta bizonytalanul az egyik ifjú 
pártkatona. 

Mielőtt kocsiba szállt volna a párt
vezér, azt azért sikerült megkérdez
ni tőle, elégedette az általa kezde
ményezett Gyurcsányféle akcióval, 
a rabosítási kísérlettel, az elhíresült 
Sukoróügyben.

Rövid választ kaptunk rá: 
– Egy képviselő folyamatban lévő 

ügyről nem nyilatkozhat…
Ennyi történt ezen a derûs, hûvös 

szombat reggelen az Európa sétányon.
  (temesi)

Aradszki: 2013-ra reméljük, vonzó ország leszünk 

Uzsora, privatizáció,  
költségvetés, állatvédelem…
A két szokásos havi sajtótájékoztató között most 
alig három hét telt el, mégis sok témával érke-
zett a múlt héten a Polgárok Házába Aradszki 
András országgyûlési képviselõ, hogy megossza 
mondandóját a sajtó munkatársaival. Beszélt 
egyebek között az uzsoráról, a privatizációról, a 
kartellekrõl, a költségvetésrõl és az állatvédelmi 
törvényrõl.

A képviselõ elmondta: a parlament továbbra sem feledkezik meg 
a devizahitelesekrõl
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LMP-helykeresés érdi köztéren

Szerény pártépítés „fogadóórán”

LMP-roadshow – A frakcióvezetõ és hallgatósága
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