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• Tavaly Magyarország kikerült a
túlzottdeficit-eljárás alól, az államháztartás, a költségvetés egyensúlyba került, és az államadósságot is
jelentősen sikerült csökkenteni.
• Négy évvel ezelőtt 3 millió 800
ezren dolgoztak, mostanra pedig
több mint 200 ezerrel, 4 millió fölé
nőtt a foglalkoztatottak száma a
válság ellenére is; utoljára 1992-ben
dolgoztak ennyien Magyarországon. Akik eddig segélyen éltek, most
közfoglalkoztatottként munkával
szereznek jövedelmet, 6-8%-uk pedig
piaci alapon is munkához jut.
• A kormány mintegy 10%-kal túlvállalta a 2007–2013-as uniós fejlesztési
időszakban rendelkezésre álló 8200
milliárd forint keretösszeget, így
9000 milliárd forint felhasználására
van élő szerződés, ezzel lehetővé
vált, hogy Magyarország 100%-ban
lehívhassa az uniós forrásokat.
• A múlt évben 14%-kal túlteljesítették az éves kifizetések eredetileg
1500 milliárd forintban meghatározott összegét és 1709 milliárd forintot fizettek ki a pályázóknak. Ezen
belül csak decemberben 350 milliárd
forint került a vállalkozásokhoz az Új
Széchenyi Terv keretében.
• Több a lehetőség a magyar vállalkozások számára: zajlik a Növekedési Hitelprogram hiteleinek lehívása,
várhatóan ősztől pedig kezdődhet
az új EU ciklus fejlesztési pályázatainak kiírása. Ez összesen 10 ezer
500 milliárd forintot tesz ki, melynek
legnagyobb szeletét (60%) gazdaságfejlesztésre fordítják.

Folytassuk együtt
a megkezdett munkát!
Február utolsó hetében felgyorsult az április 6-i országgyűlési választásra való felkészülés, melynek jegyében országjárásba
kezdett a Fidesz. Ezzel összhangban Móring József Attila (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselőjelölt is útnak indult
Somogy megye 3. választókerületében,
hogy többhetes lakossági fórumsorozat
keretében minél több településre eljutva
találkozhasson és beszélgethessen a helyi
választópolgárokkal.
Az elmúlt hetekben 16 településen járva tájékoztatta a megjelenteket az Országgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának elmúlt
négy évben végzett munkájáról, Magyarország helyzetének alakulásáról, illetve
képviselői tevékenységéről. Emellett Móring József Attila számba vette az elmúlt
évek során a választókerületben megvalósult fejlesztéseket – többek között településközpontok megújítása, turizmusfejlesztés, oktatási, nevelési intézmények

korszerűsítése –, továbbá említést tett
azon tervekről is, melyek megvalósítását
fontosnak tartja a következő ciklusban.
Ezek közé sorolja például a településeket
összekötő utak építését és felújítását, a
marcali kórház és a boglári kézilabda akadémia további fejlesztését, valamint a délbalatoni szennyvízcsatorna-hálózat építését. Meggyőződése szerint Magyarország
jó irányba indult el a 2010-ben kezdődött
ciklusban, és miután feladat maradt még
bőven, összefogva, közösen folytatnunk
kell a megkezdett munkát. Előadásait követően mindenütt aktívan hozzászóltak
a helybéliek az elhangzottakhoz, hangot
adtak véleményüknek, vagy éppen kérdéseket tettek fel az őket érdeklő témákban.
Még legalább ennyi további településre látogat el a képviselőjelölt a hátralevő
időben. A kampányt zenés fesztivál zárja április 5-én a Marcali Városi Sportcsarnokban,
melyre mindenkit szeretettel várnak.
-SP-

Balatonboglár, 2014. 03. 06.
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Március 15. – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója. ► Magyar vagyok (részlet)
Magyar vagyok. Természetem komoly, / Mint hegedűink első hangjai; / Ajkamra fel-felröppen a mosoly, / De nevetésem ritkán hallani. / Ha
az öröm legjobban festi képem: / Magas kedvemben sírva fakadok; / De arcom víg a bánat idejében, / Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.
Petőfi Sándor

Újra utcára
szólít a CÖF
BUDAPEST. A Civil Összefogás Fórum
(CÖF) március 29-re (szombat) újabb
Békemenetet hirdetett azzal a céllal,
hogy a magyar-magyar kiegyezést és a
társadalmi békesség szükségszerűségét
hirdetve tovább folytatódjon a nemzetépítés; megvédve nemzeti szuverenitásunkat, megőrizve identitásunkat
elérjük, hogy az Európai Unió egyenrangú nemzetként tekintsen a magyarokra.
Felhívásában a szervezet vezetősége
kéri: Mozgósítsátok a nemzet minden
tagját, jövőbeni céljaink elérése érdekében legyünk együtt a Békemenet lelki
közösségében, tegyünk pontot a rendszerváltás befejezésére, legyen békesség
magyar és magyar ember között!

Új vezető
SIÓFOK. A Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. felett tulajdonosi jogokat
gyakorló Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság vezetője március 10-én
Szári Zsolt halászati szakmérnököt
nevezte ki a halgazdálkodási cég új vezérigazgatójának a cég korábbi vezetője,
Füstös Gábor felmondási idejének
kitöltését követően. Szári Zsolt 2004-ig
a halgazdálkodási társaság jogelődje, a
Balatoni Halászati Rt. irmapusztai (Balatonlelle) telepének halászati vezetőjeként
dolgozott, majd az elmúlt években más
tógazdaságok vezetőjeként tevékenykedett. Könyvek, cikkek szerzője és
internetes blogíró.

Mesterházy beszéljen végre!
Marcali. „Mesterházy Attila végre
mondja el, honnan vannak Simon Gábor
százmilliói” – szólította fel Marcali önkormányzati Fidesz-frakciójának vezetője
az MSZP elnökét a szocialista politikus
március 6-i látogatása előtt tartott sajtótájékoztatón Marcaliban.
A marcaliak bíznak abban, hogy
Mesterházy Attila ma végre kiböki, hogy
honnan van Simon Gábor 240 millió-

ja – mondta Dénes Zsolt, hozzátéve: a
szocialista párt elnöke „30 napja menekül” a kérdés elől. „Mesterházy Attila, ha
komoly politikusnak tartja magát, akkor
nem menekülhet az ilyen kérdések elől”
– hangoztatta Dénes Zsolt, aki úgy vélekedett: Mesterházy „vagy hazudik, vagy
nincs tisztában vele, hogy kik veszik körül”.
Forrás: MTI-fidesz.hu

Bővülő ipari
termelés

Átadták az új tűzoltólaktanyát

Januárban tovább bővült mind a külkereskedelmi többlet, mind az ipari termelés. Az export 2,8%-kal bővült, ez egy év
alatt 188 millió eurós többletet jelent a
hazai gazdaságnak. Az ipari termelés pedig 6,1% -kal több, mint egy éve. A járműipar 2012 és 2013 decembere között a
teljes magyar termékexport 18%-át adta,
az exportból származó árbevétele pedig
majdnem 17 milliárd euró volt. Az iparágban 717 cég működik, amely 115 ezer
magyar család megélhetését biztosítja.

MARCALI. A Katasztrófavédelmi kirendeltség és hivatásos tűzoltó-parancsnokság új épületét adták át március 10-én
Marcaliban. Az ünnepségen Bakondi
György, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság vezetője a térség biztonsága szempontjából kulcsfontosságúnak
nevezte a 625 millió forintos beruházást.
Az új épület megépítésére öt évvel ezelőtt
pályázott a marcali önkormányzat, amely
a beruházásához maga biztosította a te-
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rületet. Mostantól korszerű körülmények
közepette az intézmény 41 településen 49
ezer ember biztonságáért felel 1100 négyzetkilométeren. Ide tartozik a dél-balatoni partszakasz meghatározó része, közte
a kis-balatoni tőzegmezők jelentős része,
a Nagyberek, valamint a Somogyszentpál, Pálmajor és Táska határolta, száraz
időszakban könnyen lángra kapó tőzegterületek, de nagy forgalmú utak, tranzitútvonalak is találhatóak a területen. -SP-
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Mit vállal a Fidesz?
A Fidesz a 2010-ben tett vállalásait
folytatja tovább

Költségvetés
Somogy megye önkormányzata 935 millió forintból gazdálkodhat az idén. A
költségvetést február végi ülésén fogadta el a közgyűlés. Az önkormányzat 791
millió forint bevétellel számoló, hiány
nélkül tervezett költségvetéséből a működési célú kiadásokra 482 millió forintot,
felhalmozási célú kiadásokra 453 forintot különített el. Ez utóbbit a megyeháza
udvarán őszre elkészülő, kulturális rendezvényeknek helyet adó Vigasságok tere
kialakítására fordítják.

Képviselői naptár
Lakossági fórumok

► Mesztegnyő, Kultúrház, 03. 17.,
hétfő, 17 óra
► Böhönye, Művelődési ház, 03. 17.,
hétfő, 18:30 óra
► Somogyjád, Művelődési ház, 03.
18., kedd, 17 óra
► Somogygeszti, Kultúrház, 03. 18.,
kedd, 18:30 óra
► Mezőcsokonya, Polgármesteri
hivatal, 03. 19., szerda, 17 óra
► Hetes, Faluház, 03. 19., szerda,
18:30 óra
► Balatonmáriafürdő, Viktor Bor-és
Vendégház, március 20., csütörtök, 17 óra
► Kéthely, Kultúrház, 03. 20., csütörtök, 18:30 óra
► Alsóbogát, 03. 21., péntek, 17 óra
► Osztopán, Kultúrház, 03. 21.,
péntek, 18:30 óra
► Somogysárd, Kultúrház, 03. 24.,
hétfő, 18 óra
► Balatonlelle, 03. 25., kedd, 18 óra
► Balatonfenyves, 03. 26., szerda,
17 óra
► Fonyód, 03. 26., szerda, 18:30 óra
► Magyaregres, 03. 27., csütörtök, 17 óra
► Somogyaszaló, Polgármesteri hivatal, 03. 27., csütörtök, 18:30 óra
► Nagybajom, vendég: Halász János kulturális államtitkár, 03. 28.,
péntek, 17 óra

Cs

ökkentettük és még tovább
csökkentjük a családok
terheit.
Adócsökkentést
hajtottunk végre, bevezettük a családi
adórendszert, a gyed-extrát és csökkentettük a rezsit. Vállaljuk, hogy tovább növeljük a szociális biztonságot, a
munkavállalók és a gyermeket nevelők
ezután is az elsők számunkra. A Fidesz
további adócsökkentésben, rezsicsökkentésben és további családtámogatási
formákban gondolkodik.
Vállaltuk, hogy talpra állítjuk a gazdaságot, ez megtörtént, kijöttünk a gazdasági recesszióból, gazdasági fordulatot hajtottunk végre, tartós növekedési
pályára állítottuk a gazdaságot és most
vállaljuk, hogy még nagyobb sebességi
fokozatba kapcsoljuk a gazdaságot.
Vállaltuk, hogy segély helyett munkát adunk, és ezt is teljesítettük: a kormányváltás óta nő a foglalkoztatottak
száma, 22 éves csúcson a foglalkoztatás,
4 millió 30 ezren dolgoznak és most vállaljuk, hogy ennél is több ember foglalkoztatását fogjuk elősegíteni.

Vállaltuk, hogy pénzügyileg rendbe
tesszük az országot, amelyet 2010-ben
még egy lapon emlegettek Görögországgal. Ez is megtörtént. Magyarország ma
stabil, az utolsó fillérig visszafizettük az
MSZP által felvett IMF-hitelt, az államadósságot csökkenő pályára állítottuk.
Most vállaljuk, hogy az egyensúlyt fenntartjuk, az ország pénzügyi stabilitását
tovább növeljük.
Vállaltuk, hogy azokat is kölcsönös
teherviselésre bírjuk, akik 2010 előtt
mindig megúszták. Érdemi hozzájárulást kérünk a bankoktól és a multiktól is,
mert nem hiszünk a megszorítás politikájában, mert az tönkretette Magyarországot. Most vállaljuk, hogy ezt a politikát továbbra is fenntartjuk.
Vállaltuk, hogy a közszolgálati szakmák becsületét és anyagi elismerését
helyreállítjuk. Béremelési programokat
indítottunk a pedagógusoknak, egészségügyi dolgozóknak, szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak, rendvédelmi
dolgozóknak. Most vállaljuk, hogy a
béremelési programokat folytatjuk.

Megjöttek az EBESZ megfigyelők
A Külügyminisztérium meghívására
március 5-én érkeztek Magyarországra az
EBESZ megfigyelők, akiknek lehetőségük
lesz a teljes választási folyamatot nyomon
követni. Az alap-munkacsoportnak 10
EBESZ-oszág 13 szakértője a tagja, van
köztük például jogi, választási, kampányfinanszírozási szakértő, politikai elemző,
média-, esélyegyenlőségi, nemzetiségi
elemző. További tíz hosszú távú megfigyelő csatlakozik az alap-munkacsoport-

Impresszum

Somogyi Panoráma ■ hírlevél
2014. március 14. Megjelenik kéthetente.
Kiadja: Móring József Attila
országgyűlési képviselő

hoz tíz különböző országból. Az ő megbízatásuk április 14-éig tart, a panaszok
és fellebbezések elbírálását fogják figyelni.
Feladatuk a megfigyelés, nem a beavatkozás, nem választási felügyelők vagy
politikusok a delegáció tagjai, hanem
szakértők. Félidőben jelentést tesznek
közzé, majd a választást követően sajtótájékoztatón osztják meg a tapasztalataikat.
Végleges jelentésüket a választás utáni 8.
héten adják ki. Forrás: fidesz.hu
Cím: 8698 Somogyvár, Kaposvári u. 2.
Telefon: +36 20/947-9770
E-mail: moring.jozsefattila@fidesz.hu
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Orbán Viktor Siófokon járva beszélt a turizmus gazdasági teljesítményt növelő szerepéről. A miniszterelnök március 10-én
Siófokon a balatoni szállodák vezetőivel folytatott megbeszélést, melyen hangsúlyozta, a három fő mutatót - vendégszám,
vendégéjszakák, bevételek - tekintve is kiemelkedő teljesítményt ért el a turizmus az elmúlt évben; 8,8 millió vendég 22,8
millió vendégéjszakát töltött Magyarországon és 166 milliárd forint volt a szállásdíjakból származó bevétel.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Lakossági fórumok
Látrány, 2014. 03. 03.

Buzsák, 2014. 03. 04.

Látrány, 2014. 03. 03.
Lengyeltóti, 2014. 03. 04.
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Somogysámson, 03. 07.

Pusztakovácsi ,03. 10.

Balatonszentgyörgy, 03. 05.

Tapsony, 03. 11.

Somogyfajsz, 03. 10.

Szenyér, 03. 11.
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