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Megtartotta szokásos havi saj-
tótájékoztatóját a múlt héten 
a Polgárok Házában Aradszki 
András. Az országgyûlési kép-
viselő a kormányzás két évé-
nek értékelése mellett egyebek 
között szólt az új munka tör-
vénykönyvéről és a hatályba-
lépéséhez szükséges átmeneti 
törvényről, valamint említést 
tett a kis- és középvállalkozók 
részére kiírt, munkahelyterem-
tést elősegítő pályázat lezárá-
sának eredményeiről, a magyar 
gazdaság versenyképességéről, 
az adórendszerről, a telekom-
munikációs adóról és a pénz-
ügyi tranzakciós illeték beve-
zetéséről.

Aradszki András félidő-értéke-
lőjében az elmúlt két év esemé-
nyeiről szólva – ugyanis félide-
jéhez érkezett a Fidesz–KDNP 
kormányzása – kiemelte: ez idő 
alatt az országban igen komoly 
törvényi intézkedések történ-
tek, talán az egyik legfontosabb, 
hogy „átírtuk az államszervezet 
rendszerét, alkotmányos világun-
kat, az igazságszolgáltatást, az 
oktatást, a nyugdíjrendszert és a 
munka világának szabályait.”

 – Bevezettük az új személyi-
jövedelemadó-rendszert –  
hangoztatta az országgyûlési 
képviselő –, amely fogyasztás-
terhelő lett. Ez azt jelenti, 
hogy aki többet keres, töb-
bet fogyaszt, ezáltal többet is 
adózik. Letisztítottuk a nyug-
díjrendszert is, gondolok itt a 
rokkantnyugdíjasok körül kiala-
kult anomáliák felszámolására. 
Nagy sikernek tartom, hogy a 
nyugdíjrendszert stabilizáltuk! 
S szintén nagy eredménynek 
tartom, hogy az általános euró-
pai, főleg mediterrán válság elle-
nére úgy látom, a magyar nem-

zet gazdasági versenyképessége 
erősen javult, amit nemzetközi 
szinten is pozitívan értékelnek!

Az országgyûlési képviselő itt 
kiemelte, hogy a magyar kor-
mány jelentős adósságcsökken-
tést hajtott végre, és a költség-
vetési hiány is olyan mérték-
ben csökkent, hogy azt még a 
kontinens jó néhány országában 
is megirigyelhetnék. Új törvé-
nyekkel, számos kisadó meg-
szüntetésével a kis- és közép-
vállalkozók terhei is csökken-
tek, az új adók célzottan egyes 
szektorokat érintenek, azokat, 
ahol a gazdasági verseny korlá-
tozott. Az elfogadott új munka 
törvénykönyve pedig – amely a 
szakszervezetekkel összefogva 
és azok jogait kitágítva készült 
– versenyképessé teszi a magyar 
gazdaságot. 

– Növelni kell nálunk a fog-
lalkoztatottságot, mert munka, 
illetve új munkahelyek nélkül 
ezt a hazát nem lehet kihúzni a 
bajból – hangsúlyozta Aradszki 
András. – Jó hír viszont, hogy 
a foglalkoztatottság fokozato-
san, még ha nem is a kívánt 
mértékben, de növekszik 
Magyarországon.

Az országgyûlési képviselő a 
pénzügyi tranzakciós illetékről 
és a távközlési adóról is beszélt 
az érdi újságíróknak. Az előb-
biről szólva elmondta, hogy a 
tervezet vitája alatt is folyik az 
egyeztetés a banki érdekkép-
viselettel, mert ez egy nagyon 
érzékeny terület, gondos sza-
bályozás kell ahhoz, hogy az 
illeték ne váltson ki kedvezőtlen 
hatást a gazdasági növekedés-
re. A képviselő elmondta, hogy 
vezérszónoki hozzászólásában 
maga is figyelmeztetett, az ille-
ték kedvezőtlenül befolyásol-

hatja az ország külkereskedelmi 
mérlegét. 

Hangsúlyozta, hogy az illeték 
és az adó nem a lakosságot ter-
heli, hanem a távközlési szolgál-
tatást nyújtó cégeket. 

Elmondta azt is, hogy a távköz-
lési cégekkel egyeztetve a 2012. 
évben felére csökkentették a táv-
közlési adó maximumát, amely 
2013-tól 700 forint a magánsze-
mély előfizetők, és 2500 forint 
más szervezetek, gazdálkodók 
esetében. Ennek az indoka az, 
hogy 2012-ben a távközlési 
cégeket még terheli a 2010-ben 
bevezetett átmeneti különadó 
havonta. Az országgyûlési kép-
viselő fontosnak tartotta meg-
említeni: a fogyasztóvédelmi 
törvény módosításában rögzítet-
ték, hogy a szolgáltatók a díjak 
sárga csekken történő befize-
tésekor nem jogosultak ezért 
különdíjat felszámítani.

A nyáron is folytatódik az 
országgyûlésben a törvényhozá-
si munka, ezért a tervek szerint 
még július közepén is számít-
hatunk az országgyûlési kép-
viselő érdi sajtótájékoztatójára 
az országunkat érintő aktuális 
kérdésekről. Temesi László

„A kormány a lakosság oldalára állt”

Csökkent a költségvetési hiány

Aradszki András: Fokozatosan 
növekszik a foglalkoztatottság
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Azóta már nemcsak ekkor, 
hanem az esztendő többi 364 
napján is az energiatakarékos-
ság szem előtt tartása, a környe-
zetszennyezés visszaszorítása, 
egyúttal a hulladékképződés 
csökkentése is roppant fontos 
a Föld megóvása érdekében. 
Ennek tudatosítása mindenki-
nek érdeke, és kiknek a körei-
ben érdemes elkezdeni, ha nem 
a legfiatalabbak között?

A Vöröskereszt Érdi Területi 
Szervezete – ők arcfestéssel 
kedveskedtek a gyerekeknek –,  
a Fidesz Zöld Tagozata, az 
Ö.T.H.É.T. Egyesület és az 
Érdkom közösen hívták játé-
kos vetélkedőre az óvodásokat, 
illetve az iskolák alsó tagozatai-
nak növendékeit. Bár a világnap 
júniusi időpontja jó időt feltéte-
lez, ezúttal az égiek nem zárták 
szívükbe maradéktalanul a ren-
dezvényt, habár legalább nem 
esett, volt helyette viszont erős 
szél. A Polgármesteri Hivatal 
előtti Főtéren Érd Megyei 
Jogú Város polgármestere, T. 

Mészáros András nyitotta meg 
a rendezvényt. Köszöntő sza-
vaiban mindenekelőtt a gyere-
keket kísérő, felkészítő pedagó-
gusokat üdvözölte, és kiemelte, 
mennyire fontos, hogy a Földet 
jó állapotban adják majd tovább 
a következő nemzedékeknek. 
Emlékeztetett a Föld napján 
megtartott rendezvénysorozat 
sikerére, és erre építve hasonló-
an hasznos és élményekkel teli 
nap lehet a környezetvédelmi 
világnap is.

Az ünnepélyes gondolatok 
után a szép számmal összegyûlt 
ovisok pár lépéssel arrébb a 
Földrajzi Múzeum kertjében 
kezdtek neki a feladatoknak. 
Ezek között a szemétfajták felis-
merése, szortírozása – akár időre 
is –, valamint ügyességi verse-
nyek szerepeltek. Mindeközben 
játékosan tanulhattak is a sze-
lektív hulladékgyûjtés fontossá-
gáról, de a legfontosabb, hogy 
nekik már teljesen természe-

tessé, magától értetődővé válik 
mindez. Időnként a lurkókat 
kísérő pedagógusok, óvónénik 
is fellelkesültek, és biztatták 
a gyerekeket, akiknek a célba 
dobás is nagyon tetszett. 

Az iskolák közül a Marianum, 
az óvodák közül az Ófalusi szer-
zett első helyet, de ez a ver-
seny minden résztvevő sikere 
is volt egyben, mivel csodála-
tosan szerepeltek a gyerekek. 
Értesüléseink szerint ezután 
minden évben megrendezik az 
akadályversenyt a környezet-
védelmi világnap tiszteletére. 
Elmondható ugyanis, hogy ezen 
a megmérettetésen az emlékpó-
lón, az érmeken túl is mindenki 
nyertes. Lehet, hogy nem azon-
nal lesz látható, de ha évek múl-
tán a környezet védelme fontos 
lesz ezeknek a fiataloknak és 
családjuknak, akkor nem volt 
hiábavaló a szervezők fáradozá-
sa az esemény megrendezésé-
vel.  Sza

Környezetvédelmi világnap 
játékos vetélkedõvel

Minden 1972. június 5-én Stockholmban kezdõdött. A svéd fõvárosban ugyanis 
ekkor ült össze az Egyesült Nemzetek Szervezete egy világkonferencia alkalmából, 
amit aztán késõbb környezetvédelmi világnappá nyilvánítottak. 
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T. Mészáros András polgármester 
nyitotta meg a rendezvényt


