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Aradszki András, a Pest megyei 
8. választókerület országgyûlési 
képviselője, az Országgyûlés 
fenntartható fejlődés bizottsá-
gának tagja május 3-án tartott 
sajtótájékoztatót a Polgárok 
Házában az elmúlt hónap fonto-
sabb parlamenti törvényhozási 
tevékenységéről.

Az Országházban történtek 
közül a legjelentősebb, hogy 
változott a köztársasági elnök 
személye. A képviselő nagyra 
értékelte Schmitt Pál magatar-
tását, akinek lelki és erkölcsi 
erejét mutatja az a mondata: 
„Nem akarok a nemzetem ter-
hére lenni, ezért inkább lemon-
dok.” Ez üzenet a jövőre nézve: 
minden kisebb hibát föl lehet 
nagyítani a politikában egy sze-
mély eltávolítására a közélet-
ből. A hasonló helyzetben lévő, 
de más politikai oldalon állók-
nak is meg kellene tenni ezt a 
nyilatkozatot. Idézte Aradszki 
András Áder János új köztársa-
sági elnök székfoglaló beszédét: 
„Rendbe kell tenni még közös 
dolgainkat, tisztáznunk kell a 
múltnak még meglevő terhes 
örökségeit.”

A törvényalkotási munkát 
folytatva a bányászati és egyéb 
energetikai tárgyú törvények 
módosítása került a testület 
elé. A törvénnyel kapcsolat-
ban vezérszónokként szereplő 
Aradszki András hat módosí-
tó javaslatot nyújtott be, ame-
lyek közül négyet a parlament 
elfogadott. A törvény követi az 
EU-s jogalkotási folyamatot, 
eddig ugyanis kötelezettségsze-
gési eljárás folyt országunkkal 
szemben, mert nem adaptál-
tuk a szén-dioxid gáz tárolá-
sával kapcsolatos irányelveket. 
A törvénymódosítás lehetősé-
get ad arra, hogy az erőmûvek 
által kibocsátott szén-dioxidot a 

levegőbe jutás előtt befogva és 
összegyûjtve föld alatti tárolók-
ban helyezzék el, amíg haszno-
sítása lehetővé nem válik. Ezt 
sok kritika éri, a törvényalko-
tók nem is nagyon lelkesednek 
érte, balesetveszélyes a dolog. 
Megoldás lehet a zöldenergiák 
fokozottabb felhasználása.

Megalakult a Malév priva-
tizációját vizsgáló albizott-
ság, amelynek tagja Aradszki 
András is. Érdekesnek ígérkezik 
feltérképezni, hogy miképpen 
sikerült egy régi nemzeti vál-
lalatot úgy privatizálni, hogy 
utána kizárólag a magyar állam 
legyen a vesztese.

Mindannyiunkat érintő kér-
dés az EU-val a kapcsolatunk. 
A magyar állam konstruktív 
magatartásának eredménye-
képp az Európai Bizottság dön-
tése értelmében az országunk 
ellen folyó kötelezettségszegési 
eljárások nem akadályozzák 
az IMF-fel a tárgyalások meg-
kezdését, miközben sikerült a 
nemzeti szuverenitásunkkal 
kapcsolatos jogalkotási kérdé-
seket megvédeni. Ehhez fontos 
támaszt jelentett a fővárosban 
a januári tömegtüntetés a kor-
mány mellett. A kormány komp-
romisszumkészséget tanúsított 
olyan esetekben, amelyek nem 
érintik alkotmányos berendez-
kedésünket.

A túlzott deficiteljárással kap-
csolatban benyújtott konver-
genciaprogramot tartalmazza 
a kormány Széll Kálmán 2.0 
jelû terve. A program azokat a 
költségvetési kiigazítási irányo-
kat jelöli ki, amelyeket az EU 
pénzügyminisztereinek tanácsa 
írt elő. A megtakarítások negy-
ven százalékát az állami kiadá-
sok csökkentése révén éri el, 
a bevételek növelését új adók 
kivetésével teremti elő (például 

az augusztusban bevezetni ter-
vezett távközlési forgalmi adó), 
amelyek az ideiglenesen beve-
zetett adókat váltják ki (távköz-
lési és bankadók).

A kormány a választási ígérete 
szerint folytatja az adóbevételek 
átrendezését. A munkát érintő 
személyijövedelem-adót és a 
gyermeknevelési kedvezményt 
változatlanul hagyja, a fogyasz-
tás jellegû adókat viszont növe-
li. Ez a társadalmi igazságosság 
érdekében történik.

Egyeztet a kormány a pénz-
ügyi átutalások egy ezrelékes 
adójáról, annak átháríthatósá-
gának megakadályozásáról, az 
energiaszolgáltatók adójáról, 
valamit az elektronikus útdíj 
bevezetéséről. Aradszki András 
véleménye szerint ez utóbbi igaz-
ságosabb a jelenleginél, hiszen 
így mindenki annyit fizetne, 
amennyit megy a fizetős útsza-
kaszokon. Folyamatban van 
az oktatási és a szociális ellátó 
rendszer átalakítása, amelyek 
további megtakarításokat ered-
ményeznek, biztosítva hazánk-
nak a későbbiekben a kiegyen-
súlyozott költségvetést. M. F.
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Meghívó
az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási 

Társulat küldöttgyûlésére

Az ülés helye:  
Érd, Alsó u. 3. (Polgárok Háza)
Az ülés kezdetének időpontja: 
2012. május 18. 17.00 óra

Napirendi pontok:
1.  Beszámoló a legutóbbi küldöttgyûlés óta 

végzett tevékenységről
2.  A Társulat 2011. évi mérlege és beszámo-

lója, könyvvizsgálói jelentés, a Társulat 
2012. évi költségvetése

3.  Tájékoztató a beruházási projekt előreha-
ladásáról

4. Egyebek

Amennyiben a meghirdetett időpontban az 
ülés nem lesz határozatképes, változatlan 
napirenddel és helyszínen 2012. május 23-án 
17.00 órától hívjuk össze.

     
Szabó Béla s.k.
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Ingyenes  
egészségügyi 

szûrővizsgálat
Időpont: 
2012. május 19. szombat, 9–12 óráig

Helyszín: 
a Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény szervezésében, a Felső utcai 
bejárat előterében

A szûrés során:
– Tüdőgyógyász
– Kardiológus
– Gyerekgyógyász
– Onkológus
– Bőrgyógyász
– Urológus
– Laboratórium
– Népegészségügyi Szolgálat-ÁNTSZ

várja tanácsaival a kedves látogatókat!

Elcsépelt, de mélyen igaz mon-
dás: a gyermek érkezésekor 
nemcsak baba, hanem szülő, 
illetve család is születik. Ezt 
minden anya tudja, és min-
den kismama érzi – és sokan 
gondolják úgy, hogy erre a 
hatalmas változásra szeretné-
nek előre felkészülni. Régen, 
míg a lányok nagycsaládban 
nőttek fel, észrevétlenül vet-
ték át ezeket az ismereteket 
az anyjuktól, nénjüktől. Ma 
már másképp van – a kisma-
mák könyvek, tanfolyamok 
(illetve az internet és a barát-
nők) segítségével készülnek az 
anyaságra. No meg olyan ren-
dezvények látogatásával, mint 
a Születés Hete, amit immár 

tizedik alkalommal rendeznek 
meg országszerte, idén közel 
hatvan helyszínen, többek 
közt Érden is.

Mint Csörgő Andreától, 
a helyi rendezvény szerve-
zőjétől megtudtuk, Érden 
május 10-én és 11-én a Kuckó 
Foglalkoztatóban, 12-én a 
Magyar Földrajzi Múzeum kert-
jében várják az érdeklődőket. 
A programok között szülés-
felkészítés, szoptatási tanács-
adás, babahordozó-bemutató, 
filmvetítés, kerekasztal-beszél-
getés, kiállítás szerepel. 

– Célunk, hogy látogatóink 
minél szélesebb körben jus-
sanak információkhoz, nem-
csak a szülés, szoptatás, cse-

csemőgondozás témakörében, 
de a párkapcsolatot, családter-
vezést, szexualitást, anyává-
apává válást, a gyermekválla-
lás és a karrier egyeztetését 
illetően is. Száraz, unalmas 
fejtágítás helyett színes, tar-
talmas programokat szeret-
nénk nyújtani – hangsúlyoz-
ta Csörgő Andrea perinatális 
szaktanácsadó.

A rendezvényről bővebb 
információkat közösségi olda-
lukon, illetve a www.szule-
teshetebattaerd.blogspot.com 
honlapon kaphatnak az érdek-
lődők, nemcsak az érdi, de 
a százhalombattai programok 
tekintetében is.

 Á. K.

Három nap az anyaságról


