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Mint Aradszki András elmond-
ta: Magyarország 2002 és 2010 
között a megengedettnél nagyobb 
tartós költségvetési hiányt pro-
dukált, ennek kapcsán indult 
eljárás hazánk ellen. Az Európai 
Bizottság úgy döntött, hogy 
országunktól 2013-ban megvonja 
a kohéziós alapok öt százalékát, 
amennyiben az ország nem tesz 
hitelt érdemlõen bizonyított lépé-
seket abban az irányban, hogy 
2013-ban a GDP-hez viszonyí-
tott költségvetési hiány tartósan 
három százalék alatt legyen. A 
képviselõ kifejtette, hogy orszá-
gunk és az Európai Bizottság 
céljai azonosak: a 2002-ben 
kezdõdött eladósodási folyamat 
megállítása. Az Országgyûlés és 
a magyar kormány célja, hogy 
a következõ évben a hiány elfo-
gadható legyen, amire biztató 
elõjelek vannak. Már a tavalyi 
export-import eredményekép-
pen is stabilizálódott a költ-
ségvetésünk, további kiigazító 
lépésekkel pedig tovább javul a 
helyzetünk.

A kötelezettségszegési eljárá-
sok során a magyar kormány 
kellõ idõben benyújtotta az 
Európai Bizottság észrevételei-
vel kapcsolatos válaszát. Az 
Országgyûlés már tárgyalja a 
bíróságokról szóló törvény kap-
csolódó módosítását, részben 
módosította a Magyar Nemzeti 
Bankkal kapcsolatos törvényt, 
tovább vitázik viszont az 
ombudsmanról szóló törvény-
ben vélt ellentmondásokról. 
Aradszki András elmondta, 
hogy az Országgyûlés és az EU 
szándékai egybeesnek a bírósá-
gok, az MNB, annak elnöke és az 
ombudsman függetlenségével 
kapcsolatban. Az MNB-vel kap-
csolatban az Európai Bizottság 
kifogásolja, hogy a monetáris 
tanács leszavazhatja az MNB 
elnökének és alelnökének indít-
ványait. A kormány ígéretet tett, 
hogy a jelenlegi elnök regnálása 
alatt nem él a törvény azon 
lehetõségével, hogy fölemeli 
a monetáris tanács tagjainak 
létszámát. Változatlanul vitat-
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kozunk az Európai Központi 
Bankkal az MNB elnökének és 
alelnökének eskütételérõl…

Az ország gazdaságának 
stabilitásához öt és fél millió 
fõnek kellene dolgozni. Ezt 
segíti, hogy a kormány két-
százhatvanezer fõnek biztosít 
munkalehetõséget a Start mun-
kaprogramon keresztül. Az 
említett öt és fél millió fõ teremt-
heti meg ugyanis azt az erõs 
középosztályt, amely a jóléti 
társadalom alapja. Akkor lehet 
az állam nagyvonalú a szegény 
rétegekhez. Ezt elõmozdítják az 
idetelepült multi cégek befek-
tetései (Audi, Mercedes, Bosch 
stb.), amelyek a többszörös 
beszállítói áttételeken keresztül 
akár további több tízezer mun-
kahelyet teremthetnek.

A kormány gondoskodik 
azokról, akiknek a nettó bére 
csökkenne az elõzõ évhez kép-
est. Az elvártnál nagyobb fize-
tésemelés kompenzálására tör-
vény született. Azok a munka-
adók pályázhatnak pénzekre, 
akik az elvárt öt százalék fölött 
emelik dolgozóik fizetését. Az 
ötszázalékos béremelést vég-
rehajtani nem tudó vállalkozá-
sok is pályázhatnak pénzekre. 
Mindkét törvényjavaslat elfo-
gadását támogatta Aradszki 
András mint a KDNP vezér-
szónoka.

Megszületett a szociális 
szövetkezetekrõl szóló törvény, 
amely a hátrányos helyzetû 
munkavállalók munkához jutá-
sát segíti elõ. A dolog a munka 

világába visszavezetõ út egyik 
eszköze, kapcsolódik a Start a 
munkához programhoz.

A devizahitelesekkel kapcsola-
tos árfolyamgátról szóló törvény 
tárgyalása során Aradszki András 
a KDNP vezérszónokaként szere-
pelt. A dolog lényege, hogy bizo-
nyos árfolyamgát beépítésével 
érzékelhetõen csökken a devi-
zakölcsönök törlesztõrészlete. 
Az árfolyamgát fölötti és a tény-
leges árfolyam közötti külön-
bözet gyûjtõszámlára kerül, 
visszafizetését 2017 után kell 
kezdeni. Fontos elem, hogy a 
gyûjtõszámlán lévõ összeg után 
a kamat összegét a kormány és 
a bankok fogják közösen fizetni. 
Az árfolyamgátrendszer beve-
zetése fokozatosan történik, 
elõször a közszférában dolgo-
zók lesznek rá jogosultak. A 
képviselõ úgy gondolja, hogy a 
devizahitelesek mintegy kilenc-
ven százaléka vehet részt a prog-
ramban.  

Az Országgyûlés az alkot-
mányügyi bizottság jelentését, 
amely a 2002 és 2010 közöt-
ti lakossági devizaeladósodás 
okait vizsgálta, elfogadta. A 
javaslatot a gazdasági és infor-
matikai bizottság terjesztette elõ, 
amit, mint a bizottság elõadója, 
Aradszki András ismertetett 
a Tisztelt Házzal. A helyzet 
kialakulásában három felelõs 
szereplõ volt: a pénzintézetek, 
az állami szervek egy része (az 
MNB és a pénzügyi felügye-
let), valamint a devizaadósok. 
A képviselõ tapasztalatai szerint 
az eladósodottság sokszor kiter-
jedt a közüzemi számlák fizetési 
elmaradására is, amelyek egy 
része mögött gyakran életveze-
tési problémák vannak.

Az elprivatizált cukorgyá-
rainkkal kapcsolatban a 
képviselõ elmondta, hogy igény 
lenne ismét a hazai cukorter-
melésre, ám évi 300 ezer tonna 
cukor elõállításának biztosítása 
300 milliárd forintba kerülne. 
A magyar cukoripar közel teljes 
leépüléséhez az utolsó lökést 
azok az intézkedések tették, 
amelyek Gráf József szocialista 
miniszter idején születtek.

A képviselõ részt vett 
Dániában az EU energiahaté-
konysági konferenciáján. A téma 
a megújuló energiák fokozott 
felhasználása és a hatékonyság 
jelentõs fejlesztése volt. Ehhez 
az EU energiapolitikáját egysé-
gesíteni kell.
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Szokták azt mondani, hogy őriz-
ni, ápolni kell a magyar nyelvet. 
Szerintem az anyanyelv jól elvan, 
mindenféle furcsa vadhajtásai, 
meg érdekességei ellenére ellé-
tezget. Nem kell sem őrizni, sem 
ápolni. Ezt Lackfi János fogal-
mazta meg a Battyhány Általános 
Iskolában tartott rendhagyó iro-
dalomórán.

Személyesen találkozni egy 
szerzővel mindig izgalmas, 
már-már ünnepi dolog. Egy-egy 
rendhagyó irodalomóra pedig 
élményszámba megy a tanulók 
számára.

Lackfi János író, költő, 
mûfordító feltûnő könnyedség-
gel bánik a magyar nyelvvel. 
Lehengerlő stílusával, sajátos 
humorával percek alatt belopta 
magát a fiatal közönség szívébe. 
A költő nagy lendülettel, olyan 
lackfisan rögtön belevágott a 
közepébe: 

– A Quasimodo-díjat nem a leg-
jobb félszemû, púpos költőnek 
adják, az egy másik Quasimodo. 
Volt egy Salvatore Quasimodo 
nevezetû Nobel-díjas olasz költő, 
aki Balatonfüreden gyógyíttatta 
magát, mert az ottani gyógyvíz-
nek köztudottan áldásos hatása 
van. Az ő emlékére alapították 
ezt a nemzetközi díjat – mondta 
bevezetésül.

– Általában a halott költő a jó 
költő, mert őt bele lehet préselni 
a tankönyvbe, szép illedelmesen 
belebújik, nem dumál vissza, 
és el lehet mondani helyet-
te, mit is gondolt. Az élő költő 
viszont sületlenségeket beszél, 
összevissza ugrabugrál, járkál 
az országban – nevetett Lackfi 
János, aki humoros, játékos olda-
láról mutatta be a költészetet a 
tanulóknak. 

– Furcsa, hogy olyanokat gon-
dolunk a költészetről: egyszer 
csak rájön a költőre az ihlet, 
elkezd rángatózni, habzik a 
szája, belilul a feje, és „teleihelli” 
a papírt, amiből szentírás lesz. 
Azt gondolom, ez nem ennyire 
idegen dolog. Mindannyian, akik 
itt a teremben ültök, valamilyen 
módon költők vagytok, tehát ked-
ves kollégáknak szólíthatlak ben-
neteket – mosolygott a költő.

Lackfi János közvetlen szemé-
lyisége, nyelvi játékossága gon-
dolkodásra ösztönözte a nebuló-
kat, akik örömmel kapcsolódtak 
be az irodalmi játékba. 

– Hogy honnan jön a vers? 
Onnan, ahol mindannyian szem-
betalálkoztok vele: a néma ver-
sekből, vagy a nyelvből magából. 
Néma vers az, amit nem írnak 
le, ami mindenkivel szembejön 
az utcán. Biztos ti is találkozta-
tok már néma verssel – folytat-
ta Lackfi János, majd elmondta: 
versek mindenkiben születnek.

– Szerintem a legtöbb ember 
ír néma verseket, pontosabban 
ezeknek az a lényege, hogy 

nem kell leírni őket. Ezektől a 
pillanatoktól nem lesz több a 
fizetésünk, vagy 17 százalékkal 
ránctalanabb a bőrünk, mégis 
fontos momentumok az életünk-
ben. Csak velünk történnek meg, 
kizökkentenek minket a minden-
napi életből. Ezeket lehet néma 
versnek nevezni – magyarázta 
a költő, majd apró történeteket 
mesélt alkalmi közönségének.

– Strasbourg olyasmi városka, 
mint Velence: nagyon sok a víz 
az utcán, de nem csak akkor, ha 
esik az eső. Vannak úgynevezett 
kanálisok, amelyekben csordogál 
a víz. A kanálisok partján nagyon 
hangulatos fasorok vannak. Ott 
ücsörögtem egy padon, amikor az 
egyik ódon kis hídon megjelent 
egy nénike, kezében egy számí-
tógéppel. Fogta, és putty, bele-
vágta a vízbe. Ezen meghökken 
az ember. De miért? Nem azért, 
mert nem lehet megmagyarázni, 
hiszen ki nem volt még dühös a 
számítógépére, legfeljebb akinek 
nincsen. A számítógépre az ember 
időnként mérges. Belgiumban 
készítettek egy felmérést, minden 
negyedik használó rendszeresen 
bántalmazza a számítógépét: 
ököllel veri a billentyûket, bele-
fejel a képernyőbe, rugdossa a 
dobozt, odadobja a macskának 
az egeret – nevetett a költő, majd 
folytatta gondolatmenetét. – Nem 
is ez az érdekes ebben. Miért 
hökken meg ezen az ember? 
Mert a számítógép egy nagyon 
bonyolult gépezet, tele van „mik-
rochipsekkel”, amiket évtizedekig 
tervezgettek az emberek, majd 
összerakosgattak. Ezt az iszonyú 
szerkezetet elnyeli a semmi, és 
többé már nem létezik– zárta esz-
mefuttatását Lackfi János.

A költő jókat játszott a szavak-
kal. A tanulók az általa csak „tün-
dibündinek” nevezett nyelvből is 
kaptak egy kis ízelítőt.

Napjaink egyik legnépszerûbb 
gyermekkönyvírója nem először 
járt Érden. Öt gyermek édes-
apjaként könnyen megtalálta a 
közös hangot a gyerekekkel, akik 
ajándék gyanánt illusztrációkat 
készítettek a költő általuk már jól 
ismert verseihez.

 Kovács Renáta

Rendhagyó irodalomóra

Versek mindenkiben vannak…

A költõ a beszélgetés végén öröm-
mel dedikált rajongóinak
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A programok helyszíne: Budaörsi Teniszcentrum, Budaörs, Baross utca 161.

Április 21. szombat, Budaörsi Teniszcentrum programja
• 9 órakor Terrapark Teniszkupa, amatőr csapatok részére. Info: 0620/9844-733

• Április 21-én 9-18 óráig a Porsche Buda Volkswagen Márkakereskedés legújabb 
modelljeit mutatja be, és tesztvezetéssel várja az érdeklődőket.

• St. Martin dedikál és oktató-bemutatót tart. 
• Délután Nyuszi Kupa gyerekeknek. • Head bemutató.

Április 22. vasárnap, BSC Teniszszakosztály programja
A program célja: a sportág népszerűsítése, és új fiatalok toborzása.

• 9 óra 30-tól ismertető a BSC Teniszszakosztályról, és a versenyteniszről.
• Tenisz edzésbemutató férfi és női élversenyzők és fiatalok részvételével.

• A bemutatón megjelenők játszhatnak szuperligás játékosokkal.
Résztvevők számára sportruha szükségszerű. Teniszütőt, labdát biztosítunk.

Info: Komáromi Gábor: 0620/572-2393

Tenisz
Tavaszi Szezonnyitó

A kétnapos program rossz idő esetén sátorban zajlik.
Bővebb info: www.budaorstenisz.hu


