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Együtt emlékeztünk 1956 hőseire
Orbán Viktor: A szabadság nem sors, hanem
választás kérdése

Cél: Exportnövelés
európán kívül
Növelni kell az Európán kívüli magyar
exportot, mert ma a magyar export több
mint 85 százaléka az Európai Unióba
irányul. Három éve a nem európai
országokba irányuló magyar export még
csak 8 százalék volt, ma 12, a cél pedig az,
hogy 2018-ra elérje a 33 százalékot. Ezért
is látogatott a miniszterelnök vezette
politikai-üzleti delegáció Indiába, erős
magyar-indiai gazdasági kapcsolat nélkül
ugyanis a nem európai kivitelre vonatkozó egyharmados célkitűzés megvalósítása lehetetlen.

Gyermekétkeztetésre
51 milliárd forint jut
Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetéshez biztosított kormányzati
támogatás összegét idén, a tavalyi 29-ről
40 milliárd forintra emelték. Jövőre még
ennél is nagyobb lesz ez a támogatás:
51,5 milliárd forint áll rendelkezésre, ezen
felül szociális nyári gyermekétkeztetésre
további 2,6 mrd Ft lesz. Jelenleg 360
ezer gyermek étkezését biztosítja teljes
mértékben ingyenesen az állam és 720
ezer rászoruló tanuló számára biztosít ingyenes tankönyvet. Az elmúlt két évben
több mint százezer rászoruló gyermek
számára biztosított szociális üdültetést
az állam az Erzsébet-program keretében.

Újra Budapest utcáin vonult a Békemenet október 23-án a budai Bem-tértől a
Hősök teréig, hogy közösen, méltóságteljesen emlékezzen az 1956-os forradalom
és szabadságharc hőseire. Az összegyűlt
több százezres ünneplő tömeg nem fért el
a téren, így az Andrássy úton és a Dózsa
György úton is sokan – utcai kivetítőkön –
követték az eseményeket.
Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédében a forradalom kitörésének
okairól azt mondta: „Magyarországon 56ban nem lehetett tovább tűrni, mert nem
volt mire várni. Mindenki tudta, és aki
nem, az is érezte, nincs tovább. Ha folytatódik a szovjet világ, semmi nem marad a
magyar életből, ami a miénk. Semmi, ami
nagyszerű és felemelő, amit ezer év alatt
építettünk fel, s ami többé, fontosabbá teszi az életünket, mint a puszta létfenntartásért folytatott küzdelem. Tenni kellett
hát valamit.” A forradalom hőseit méltatva ecsetelte: „Micsoda erő dobogtatja annak a szívét, akiben megszületik a döntés:
akár a halál kockázatát vállalva, de kiáll a
hazáért, a függetlenségért és a szabadságért. Szépek, bátrak és oly fiatalok voltak,
mégis odaadták az
életüket a mi szabadságunkért.”
Napjainkra és az
előttünk álló időszakra utalva kifejtette: „Azért jöttünk
ide, mert az is tudni
akarjuk, mi lesz,
mit kell tenni azért,
hogy az legyen, amit
szeretnénk.”

Választókerületünkből hozzávetőleg százötvenen vettek részt
az ünnepségen, köztük Marcaliból is

A miniszterelnök közölte, nem elég
jól kormányozni, kiszabadulni a hitelezők szorításából, nem elég a gazdaság
rendbetétele, az eredmények hosszú sora,
és semmilyen biztató felmérés sem. „Jól
ismerjük a saját fajtánkat, szeretnénk mi
látni azt a kormányt, amivel meg vagyunk
elégedve. Ezért nem hihetitek, hogy a
kormányotok nélkületek és helyettetek
megnyeri a küzdelmet; nem hagyhatjátok a munkát egyszerűen a kormányra
vagy a pártokra. Ha meg akarjuk védeni
az alkotmányunkat, munkahelyeinket,
nyugdíjunkat, fizetésünket és a rezsicsökkentést, akkor személyesen kell részt
vennetek a küzdelemben. Mindenkinek
a maga helyén el kell végezni a szükséges
munkát” – mondta Orbán Viktor a hallgatóságnak. Szerveződjetek, jelentkezzetek és csatlakozzatok – tette hozzá.
Végezetül ezt mondta: A szabadság
nem sors, hanem választás kérdése. Aki
nem a szabadságot választja a saját erejéből, annak a szolgaság lesz a végzete.
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

Mindenszentek és Halottak napján halottainkra emlékezünk. • Kosztolányi Dezső: Halottak (részlet)
Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vízekbe néma, lassú hálók. Képek, már megmeredtek és örökre szépek.

Köszöntjük idős polgárainkat! Déli parti
Októberben az Idősek világnapja alkalmából a világ figyelme kiemelten az idősek felé fordul, hiszen a későbbi generációk megbecsülésük és tiszteletük jeléül
ekkor köszöntik őket. Mind jómagam, mind a Fidesz-KDNP
nagyra értékeli, hogy ez a
nemzedék kemény munkával és kitartással megteremtette a feltételeket
ahhoz, hogy a ma aktív
korosztály végzettséget
szerezzen, munkához juthasson, demokráciában élhessen. Ezért a politika erkölcsi kötelessége megbecsülni az
időseket és gondoskodni róluk.
A Fidesz-kormány nemcsak szavakban, hanem tettekben is a nyugdíjasok
mellett áll, aminek sok jelét megtapasztalhatták az érintettek. Így – Európa számos
országával szemben – a válság ellenére
megőriztük a nyugdíjak vásárlóértékét, sőt, még növeltük is azok összegét.
Infláció fölötti nyugdíjemelést tudtunk
végrehajtani: a tavaly novemberi 1,6%os nyugdíj-kiegészítés után idén további
5,2%-kal magasabb nyugdíjat kaptak közel 3 millióan. Lehetővé tettük, hogy a nők
40 év munka után nyugdíjba mehetnek; már
több mint 108 ezren éltek e lehetőséggel.

De nemcsak a nyugdíjak megvédésével segítjük a nyugdíjasokat, hanem a
mindennapi megélhetés költségeit is jelentősen csökkentettük. Örömünkre szolgál, hogy novembertől már a tavalyi
árnál 20%-kal kell kevesebbet
fizetni az áram, a gáz és a
távfűtés áráért. Mindezeken túl segítjük a kistelepülésen élő, rászoruló
időseket is a szociális tűzifa programmal, amely
immár harmadik éve működik: az ingyenes tűzifát az
önkormányzatok osztják szét.
Idén kétszer annyi kormányzati
támogatást (2 milliárd forintot) fordítunk erre a programra.
Mostanában zajlik az egészségfejlesztő irodák létrehozása, illetve a Segítő kezek országos mintaprogram kidolgozása
– mindezek célja és feladata, hogy segítse az idősek közösségi életét, problémáik
megoldását, szellemi és fizikai aktivitásuk
megőrzését.
Választókerületünk minden szépkorú
polgárának erőt, jó egészséget és vidám,
gondtalan nyugdíjas éveket kívánok!
Móring József Attila

Pályázati forrásból újulhat meg a Marcali
Múzeum és a Buzsáki Tájház
A minőségi kultúra támogatása kiemelt
feladat a kormány számára, ezért 2013ban minden eddiginél magasabb keretösszeget – 300 millió forintot – biztosított az önkormányzatok által fenntartott
muzeális intézmények támogatására. Ez
közel a duplája a tavalyi költségvetési támogatásnak. A beérkezett 68 pályázat közül a Kultúráért Felelős Államtitkárság 57

muzeális intézmény támogatását hagyta
jóvá. Új elemként értékelték, hogy a pályázatok mennyire tükröznek családbarát
szemléletet.
A Marcali Múzeum állandó néprajzi
kiállítása megújítására 1 200 000 forint,
míg a Buzsáki Népművészeti Tájház állandó kiállítása fejlesztésére 2 000 000 forint támogatásban részesült.

Ha javaslata, ötlete, problémája,
véleménye van, kérem, keressen meg!
Móring József Attila
E-mail: morig.fogadoora@gmail.com
Telefon: +36 20/947-9770
Somogy megye 3. sz. országgyűlési egyéni
választókerülete 72 településsel.
Székhelye: Marcali.

szennyvízkezelés
társulásban
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a
dél-balatoni települések fejlődése. Az
Új Széchenyi Tervnek köszönhetően
egy komplex szennyvíz-infrastruktúra
kialakítása kezdődhet el. A beruházással nem csupán uniós elvárásoknak tudunk megfelelni, hanem óriásit
léphetünk előre a környezetvédelem
tekintetében is – emelte ki Witzmann
Mihály, a Somogy megyei közgyűlés alelnöke a dél-balatoni szennyvízprojekt
nyitó rendezvényén.

A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és
Tisztítás megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás több mint 18 milliárd
forint összköltségű, szennyvízkezelésre
irányuló fejlesztésre nyert támogatást a
Balaton déli partjának 5 agglomerációjában. A program 18 települést érint és
2015 nyarára készülhet el. Uniós csatlakozásunkkor a dél-dunántúli régió 400 000
háztartásából mindössze 207 000 háztartás rendelkezett szennyvízcsatorna rákötéssel, 2015-re ez az érték meg fogja haladni a 313 000-et. Így a csatornázottság
elérheti a 80% feletti lefedettséget.
Hidvégi József, az önkormányzatokat tömörítő Szennyvíztársulás elnökeként elmondta, hogy a csatornarendszer
kiépítése és a szennyvízkezelő telepek
létesítésének köszönhetően jelentősen
csökkenteni tudjuk ökológiai lábnyomunkat, mely nemcsak a most élőknek
fontos, hanem az utánunk jövő generációknak is.
Móring József Attila, a projekt
miniszteri biztosaként rámutatott arra,
hogy a szocialista kormányok alatt, 2007
és 2010 között semmiféle előrelépés nem
történt az ügyben, ezzel szemben a három
éve létrejött új vezetéssel új lendületet kapott az együttműködés, amelynek legékesebb bizonyítéka a mostani beruházások
megvalósulása.
A most induló projektek közel 11
milliárd forintból valósulhatnak meg
a somogytúri, karádi, balatonlellei és
kéthelyi agglomerációkban. A siófoki
agglomeráció támogatási szerződését a
napokban írták alá. Így a projekt ötödik
részeként, Siófokon és a környékbeli településeken is rövidesen elindulhat egy közel 8 milliárd forintos beruházás.
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Szennyvízprojekt A parlamenti pulpitusról jelentem…
Nagybajomban Öngól
1,4 milliárd
forintból
ár a választások csak jövő tavas�- a filmet. Ha így van, akkor miért hozzászal lesznek, a parlament sokat
Hamarosan megkezdődhet a 85 százalékos európai uniós támogatással,
nettó 1,4 milliárd forintból megvalósuló nagybajomi szennyvízberuházás,
melyet közbeszerzési eljárás keretében a Szabadics Közmű- és Mélyépítő
Zrt. nyert el. A kivitelezési szerződést,
amelynek része egy kétéves jótállás is,
a napokban írták alá.

Nagybajom. A fejlesztés eredményeként a település nemcsak tiszta környezetének fenntartásában lép nagyot előre, hanem a kormányrendeletben szabályozott
Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési
és -tisztítási Megvalósítási Program előírásainak is teljes egészében meg fog felelni – közölte az önkormányzat. A 2015
tavaszáig tartó beruházás menetéről – így
egyebek mellett a 16,5 kilométer hosszú
gerincvezeték kiépítésének ütemezéséről
– az önkormányzat október végén lakossági fórumon tájékoztatja a helyieket. A
mintegy három és félezer lakosú településen 987 háztartás és 52 intézmény csatlakozik a szennyvízhálózatra.
Forrás: MTI

Önkénteseket
várnak a járási
mentőcsoportba
Marcali. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltsége önkéntes alapú
járási mentőcsoport kialakításába fogott,
melynek egységeibe – Vezetési törzs,
Műszaki kárelhárítási, Kutatási-mentési,
Egészségügyi, Logisztikai egység – várják a jelentkezőket. A mentőcsoportok
feladata a hivatásos szervekkel együttműködve megakadályozni a katasztrófákkal
járó károk kialakulását, vagy ha ez nem
lehetséges, tevékenyen részt venni azok
felszámolásában.
A mentőcsoportok szükség esetén
Magyarország bármely részén segítségnyújtási feladatokban is közreműködhetnek. Jelentkezni a Katasztrófavédelmi
Kirendeltségen (Marcali Templom utca
2.) vagy telefonon (85/515-286) Tóth
Róbert tű. zászlósnál lehet.

B

megélt falai között a szükséges
törvényalkotási munka mellett – ezekben a napokban zajlik a 2014-es költségvetés vitája – egyre inkább a
kampányszövegek uralják a felszólalásokat főként a tévé-közvetítési időben. Napirend előtt
és interpellációkban egyre
gyakrabban térnek vissza az
unalomig ismételt és a valósággal köszönő viszonyban
sem lévő panelek. Így ha
elhinnénk Hiller Istvánnak
vagy éppen Osztolykán
Ágnesnek, hogy ez a „rút”
kétharmad mindent tönkre tett, akkor mára már sem iskolákat,
sem iskolásokat nem találnánk Magyarországon. Felszólalásaikban egyre sötétebb képet vizionálnak arra az esetre, ha
a jövő évi választások után is marad a
Fidesz-KDNP kormány.
A folyamatos riogatást – noha nem
kellemes – még úgy-ahogy el lehetett
viselni; de ami a bajai időközi önkormányzati képviselő-választás kapcsán
történt a múlt héten, az túlmegy minden
határon. A rendőrségi vizsgálat alapján
bebizonyosodott: a szocialisták cigány
embereket bíztak meg azzal, hogy készítsenek egy videofelvételt a Fidesz választási csalásának bizonyítására – tették
ezt a megismételt választás után. Lebukásuk után persze össze-vissza hazudoznak, mint a lopáson ért vásott gyerek.
Oktatófilm, mondják. Tényleg ennyire
hülyének néznek mindenkit? Az MSZP
szóvivője állítja, nem ők rendelték meg

juk vitték? De ha „véletlenül” éppen az
MSZP székházába estek be a felvétellel a
„derék filmesek”, miért nem nézték meg,
és ha megnézték, hogy nem ismerték fel
azonnal a nyilvánvaló provokációt?
Ehelyett rögtön a Fideszt kezdték
csalással vádolni. Apropó, a nagy
magyarázkodás közben sem
a párt vezetőinek, sem az
egykor parlamenti jegyzőként szebb napokat is
megélt szóvivőnek nem
jutott eszébe, hogy bocsánatot kérjen a nyilvánvaló rágalmazásért.
Sokszor hittük már,
hogy nincs ennél lejjebb,
ám ezek szerint a baloldalon még mindig van. Úgy tűnik, a tisztességes küzdelemről teljesen letettek, csupán botrányok, balhék gyártásában érdekeltek.
Erre kell felkészülnünk.
Most éppen a katasztrófavédelmi
törvény módosításáról folyik a vita.
Ugyan nem vagyunk sokan az ülésteremben, de bizottsági nap lévén ez természetes; innen magam is a Nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésére sietek.
Közben azon gondolkozom, miért van
olyan érzésem a pulpitusi helyemről
balra ülőkre nézve, hogy úgy viselkednek, mint az a tizenhatodik évét betöltött hetedikes, aki a tanév vége előtt pár
héttel már felszerelést sem visz az iskolába, óra közben kimegy, beszól a tanárnak, a szünetben pedig provokál egy kis
verekedést, mert tudja: pár hét, és számára ennek a történetnek úgyis vége.
Móring József Attila

Mindent a „szakértő” Gordonról
Gordon élete címmel interaktív tájékoztató honlapot indított a Fidelitas. A
gordonelete.hu honlapon minden olyan
információ és kétes ügy megtalálható,
amelyet Bajnai szívesen titkolna. Arról a
Bajnai Gordonról van szó, aki szakértőként adja el magát, miközben miniszterelnöksége alatt 7,5%-kal zsugorodott
a gazdaság és nem tett mást, mint szolgai
módon végrehajtotta az IMF-diktátumokat. Az ötletgazda Fidelitas úgy véli, itt az
idő, hogy Bajnai Gordon szembenézzen a

tényekkel, saját lelkiismeretével és a magyar emberekkel. A gordonelete.hu honlap ehhez nyújt neki segítséget.
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Folytatódik a vasút átépítése
a Balaton déli partján
Óránként 100 kilométeres sebességgel
közlekedhetnek a vonatok Szántód-Kőröshegy és Balatonszentgyörgy között
2015 nyarától. Egyes szakaszokon új
vágány épül, máshol zajárnyékoló falat
építenek a sínek mentén, vasúti átjárókat, állomásépületeket újítanak fel
pályázati támogatással. A kivitelezőt
az október közepén kiírt közbeszerzési
eljárás keretében választják ki.
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. kommunikációs vezetője adott tájékoztatást a Balaton
déli parti vasúti fejlesztésekről, melyek
jelentős mértékben hozzájárulnak a vasúti közlekedés gyorsabbá, kulturáltabbá
válásához. A napokban megjelent közbeszerzési kiírásban szereplő munka, a 2013

júliusában meghirdetett Lepsény és Szántód-Kőröshegy állomások között megvalósuló vasútvonal-szakasz átépítésének a
folytatása lesz.
Ennek keretében Balatonszemes és
Balatonlelle felső között egy új, második
vágány épül, valamint a vasút okozta zaj
és rezgés szempontjából kritikus helyeken
– Szántódon, Balatonszárszón, Balatonszemesen, Balatonbogláron, Fonyódon,
Balatonfenyvesen, Balatonmáriafürdőn
és Balatonberényben – összesen mintegy
15 kilométernyi zajárnyékoló falat építtet
a NIF. Korszerűsítenek továbbá számos
gyalogos átjárót és útátjárót, melyek révén
biztonságosabbá válnak a szintbeli átkelések. Fonyód állomás és Bélatelep megállóhely között egy szakaszon új partfal épül,
megakadályozva azt, hogy a Balaton erodáló hatása idővel
a vasúti forgalmat
veszélyeztesse. Balatonmáriafürdőn
pedig új megállóhely létesül. Az
állomásokon és
megállóhelyeken
magas
peronok
készülnek. A nyertes vállalkozó jövő
év elején kezdheti
meg a kivitelezést
az 52 kilométer
hosszú szakaszon.

Új külsőt kap a balatonmáriafürdői vasútállomás épülete is

Forrás: MTI

Képviselői határidőnaptár
Időpont

Nap

Esemény

Helyszín

Október 28-30.

hétfő-szerda

Országgyűlési nap

Budapest

November 4. és 6.

hétfő, szerda

Országgyűlési nap

Budapest

November 7.

csütörtök

Öreglak, Kisberény, BuVálasztókerületi nap.
19 órakor választókerü- zsák, Lengyeltóti, Hács,
leti szervezeti-jelöltállító Szőlősgyörök
gyűlés Marcaliban.

November 8.

péntek

Választókerületi nap

Főnyed, Tikos,
Hollád, Vörs

Fideszes
képviselőnők
is csatlakoztak
a mellrák elleni küzdelem
alkalmából
szervezett
sétához
Czunyiné dr. Bertalan Judit, Talabér
Márta és Bábiné Szottfried Gabriella fideszes országgyűlési képviselőnők
csatlakoztak a 2002 óta minden évben
megrendezett, már hagyománnyá vált
Hídséta rendezvényhez, melyet az idén a
kormányzat is támogatott. A 2 km-es séta
október 13-án a Krisztina körútról indult,
és az Alagúton, majd a Lánchídon át a Vörösmarty térig tartott. Az esemény fővédnöke Balatoni Monika, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára volt.
A mellrákszűréseken való részvételt
minden eddiginél több eszközzel ösztönzi a kormány: a nőket, asszonyokat már
több megyében beutaztatják a szűrésekre, a kistelepüléseken pedig mobil emlőszűrést szerveznek. Nyáron emellett egy
szűrőkamion is munkába állt az ingyenes
szűrések elvégzésére. Az onkológiai ellátás fejlesztésére 10 milliárd forintos beruházást indított a kormány, így minden
régióban korszerű onkológiai központ
jön létre.
Forrás: fidesz.hu
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LED-es közvilágítás Megkezdődött a turistaház
Balatonberény. A település pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv
Épületenergetikai fejlesztések témájú kiírásra, és Balatonberény község közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése
című projektjével 56 262 303 Ft támogatást nyert. Az összeg a teljes beruházás bekerülési összegének 85%-a, a fennmaradó
15%-ot az önkormányzat saját forrásból
finanszírozza. Az előzetes számítások
szerint a fejlesztés 62,5%-os energia-megtakarítást eredményez majd, s a település
negyvenöt lakóutcájában lévő összes (584
darab) lámpatestre kiterjed, a régi közvilágítást új, LED-es technika váltja fel.

átépítése
Balatonkereszúr. Látogató Központ
és interaktív játszóház létrehozására nyert
300 millió forintot a balatonkeresztúri
önkormányzat, melyből felújítják az egykori Festetics uradalmi épület alsó szintjét
a parkjával együtt, valamint az általános
iskola udvarán egy új épületet építenek
a játszóház számára. A képviselő-testület
úgy döntött, hogy a projektekhez kapcsolódóan saját forrásból – 46 millió forintból – apartmanokat alakít ki a Festetics
épület tetőterében, illetve elvégzi a könyvtár épületének külső felújítását is.

Több hónapos előkészítés után októberben elindult az építkezés, melynek első
fázisa január végéig lezárul, a játszóházat
pedig jövő szeptemberig adja át a kivitelező. A pályázat megvalósítása egyúttal
munkahelyteremtő jelentőséggel is bír,
hiszen 2015-től öt éven keresztül összesen
nyolc főt kell foglalkoztatnia a fenntartó
önkormányzatnak.
Zajlik a település három ravatalozójának külső felújítása is, melyet ugyancsak
pályázati segítséggel oldanak meg összesen 8,7 millió forintból.

Települések
a 3. számú
egyéni
választókerületben
Somogymegyében
Székhelye: Marcali
1. Alsóbogát, 2. Balatonberény, 3.
Balatonboglár, 4. Balatonfenyves, 5.
Balatonkeresztúr, 6. Balatonlelle, 7. Balatonmáriafürdő, 8. Balatonszentgyörgy,
9. Balatonújlak, 10. Bodrog, 11. Böhönye,
12. Buzsák, 13. Csákány, 14. Csombárd,
15. Csömend, 16. Edde, 17. Fonyód,
18. Főnyed, 19. Gadány, 20. Gamás, 21.
Gyugy, 22. Hács, 23. Hetes, 24. Hollád,
25. Hosszúvíz, 26. Kelevíz, 27. Kéthely,
28. Kisberény, 29. Látrány, 30. Lengyeltóti, 31. Libickozma, 32. Magyaregres, 33.
Marcali, 34. Mesztegnyő, 35. Mezőcsokonya, 36. Nagybajom, 37. Nagyszakácsi,
38. Nemesdéd, 39. Nemeskisfalud, 40.
Nemesvid, 41. Nikla, 42. Ordacsehi, 43.
Osztopán, 44. Öreglak, 45. Pálmajor, 46.
Pamuk, 47. Polány, 48. Pusztakovácsi, 49.
Sávoly, 50. Somogyaszaló, 51. Somogyfajsz, 52. Somogygeszti, 53. Somogyjád,
54. Somogysámson, 55. Somogysárd,
56. Somogysimonyi, 57. Somogyszentpál, 58. Somogytúr, 59. Somogyvámos,
60. Somogyvár, 61. Somogyzsitfa, 62.
Szegerdő, 63. Szenyér, 64. Szőkedencs,
65. Szőlősgyörök, 66. Tapsony, 67. Táska,
68. Tikos, 69. Újvárfalva, 70. Varászló, 71.
Várda, 72. Vörs.

Ilyen lesz az egykori Festetics épület a felújítás után

Iránytű
Események, programok
Balatonmáriafürdő
Október 27. (vasárnap) 18 óra: Őszi
kamarakoncert népszerű klasszikus művekből. Helyszín: IKSZT Ház, Balatonmáriafürdő.
Bodrog
Október 31-én (csütörtök) 8 órától EU
élelmiszersegély osztás a Művelődési
házban.
Marcali
November 07. (csütörtök), 15 óra:
Mindennapi mérgeink címmel Zacher
Gábor, az ismert toxikológus főorvos
tart előadást. November 9. (szombat), 19
óra: Apák és fiúk – Nyerges Attila zenés
irodalmi estje. Helyszín: Városi Kulturális Központ.

Balatonkeresztúr
November 9. (szombat), 20 óra: Jótékonysági sportbál a helyi Sportkör
rendezésében. Helyszín: Bene Ferenc
Sportcsarnok.
Szerkesztőségünk várja a válaszókerület
településeivel kapcsolatos közérdekű
információkat.
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Hírháttér

Novembertől tovább csökken a rezsi
A rezsicsökkentés harmadik ütemében november 1-jétől tovább
csökken a rezsi: újabb 11,1%-kal
csökken a gáz, a távhő és az áram
ára, így a tavalyi árakhoz képest
már 20%-kal kell kevesebbet
fizetni ezekért a szolgáltatásokért. Mint ismert, elsőként ez
év januárjától 10%-kal csökkent a
gáz, az áram és a távhő ára, majd
júliustól a vízdíj, a csatornadíj, a
szemétszállítás, a PB-gáz, a szippantott szennyvíz és a kéményseprés díja. Ezek az intézkedések
egy családnak évente átlagosan
körülbelül 100 ezer forintos megtakarítást jelentenek.

Az EU-nak azonban nincs ínyére a rezsicsökkentés, szerinte ugyanis „sérti a
versenypiacot és a diszkriminációmentesség elvét”, hogy a családok rezsiköltségeit csökkentettük, míg a vállalatokét
nem. Valójában egyetlen dolgot sért a
rezsicsökkentés: a külföldi szolgáltatók
extraprofitját. Miután a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal a multik
érdekeit képviseli, rezsieljárást akarnak
indítani hazánk ellen annak érdekében,
hogy rábírjanak minket a rezsicsökkentés eltörlésére. Különösen sérelmes
mindez annak fényében, hogy az Európai Bizottság maga is megállapította: a
vásárlóerőhöz viszonyítva a közszolgáltatások ára Magyarországon a rezsicsökkentés előtt – az EU más tagállamaihoz
képest – a legdrágábbak közé tartozott.
Ráadásul az uniós közösségi jog semmilyen formában nem tiltja a közszolgál-

tatások árával kapcsolatos hatósági ármegállapítást, mely az Európai Unió 28
tagállamából 18-ban többféle formában
is jelen van.
A Fidesz elkötelezett amellett, hogy
megvédje Magyarország gazdasági függetlenségét, a magyar családok biztonságát, ezért a leghatározottabban visszautasítja az EU nyomás gyakorlását. Az
Országgyűlés politikai nyilatkozatot fogadott el a rezsicsökkentés védelméről,
és ha szükséges, további lépéseket is tesz
ennek érdekében. A 2014-es költségvetés-tervezet védi a rezsicsökkentést és
számol vele, de már készül az a nonprofit közműszolgáltatókról szóló törvény
is, amely megtiltja, hogy a szolgáltatók
extraprofitot számítsanak fel szolgáltatásaikért a családok kárára. Szóba jöhet még a rezsicsökkentés védelmének
Alaptörvénybe foglalása is.

Orbán Viktor ünnepi beszéde október 23-án
Fotó: fidesz.hu
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