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együtt

szegedért és a
homokhátért

Interjú Bátyai Edinával

„A politika beleszólt az
életembe, most én SZÓLOK
BELE a politikába”

Gondolatok
az oktatásról
A kormányzati kommunikációban naponta hallhatunk a közoktatás és a
felsőoktatás sikeres átalakításáról, a pedagógus életpálya modell bevezetéséről,
benne a pedagógusok bérének jelentős emeléséről.
A Hoffmann Rózsa által
vezérelt
oktatáspolitika
azonban mind pedagógia
programját, mind pedig
irányítási rendszerét tekintve elavult, fejlődésképtelen,
nehézkes – egyszóval rossz.
Ami a pedagógiai programot illeti: a gyermekek
életkori sajátosságait figyelmen kívül hagyó új, uniformizált rendszer épp azoknak árt legtöbbet, akiknek
érdekében állítólag a reformok történtek: a gyermekeknek. A tankötelezettség
alsó korhatárának 6 évre
csökkentése minden modern pedagógiai szemlélettel szembe megy.
Folytatás a 4. oldalon!

Bátyai Edina, a Szegedi Szabadtéri korábbi igazgatója az Együtt-PM
és az MSZP közös jelöltjeként indul a 2014-es országgyűlési választásokon. Irányításával vált önálló szellemi termékké és egyben gazdaságilag is önálló intézménnyé a Szabadtéri, amelyet kényszerű távozásakor
milliárdos bevétellel rendelkező társaságként adott át utódjának.
Több mint nyolc éven át volt a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója. Hogyan jutott
arra az elhatározásra, hogy megméretteti
magát a választásokon?
A szó tágabb értelmében eddig is
politikus, diplomata voltam, hiszen egy
művészeti intézményen belül kellett a
problémákat jó diplomáciai érzékkel megoldanom. Láttam, hogyan mélyül a jobb
és a baloldal közti árok a kultúrán belül is
és ez ellen egy képviselő – különösen, ha
nő – még többet tud tenni. A nőknek ugyanis hihetetlenül jó diplomáciai érzékük van.
A saját életemből is számtalan olyan esetet

tudok mondani, amikor egy színházi vircsaftot e készségemnek köszönhetően sikerült
elsimítanom. Ha ugyanazt férfiak próbálták
volna megtenni, abból inkább háború lett
volna.
Az elmúlt évek eseményei, a magánéletemben történt változások, illetve a közéletben zajló folyamatok alapján döntöttem
úgy, hogy a korábbiakhoz képest nyíltabban, nem csak a kultúra területén, hanem
a szűkebb értelemben vett „politikában” is
megmérettetem magam és elindulok a jövő
évi választásokon.
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Folytatás a 2. oldalon!

az egykulcsos
adó eddigi
mérlege
A Fidesz azzal kampányolt, hogy mindenki
adóbevallása el fog férni
egy söralátéten, hogy az
egykulcsos adó bevezetésével élénkülni fog a
gazdaság és egymillió új
munkahelyet teremtenek.
Az azóta eltelt évek
azonban ennek pont az
ellenkezőjét bizonyították.
A teljes cikk a 6. oldalon
olvasható!
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Interjú Bátyai Edinával

„A politika beleszólt az életembe, most
én SZÓLOK BELE a politikába”
Folytatás az 1. oldalról!

Gondolom felkészült arra, hogy a politikusi pálya nem éppen „leányálom”.
Ebben az országban nagyon kevés „leányálom” pozíció,
illetve munkahely van, miért éppen a képviselőség lenne
ez alól kivétel? Biztosan ott is lesznek kemény pillanatok,
de felkészülten várom ezeket. Kicsit hasonló érzésem van
egyébként, mint 2004-ben, amikor kineveztek a frissen
önállósult Szabadtéri élére. A Szabadtéri mint szellemi termék adott volt, de Szeged egyik legismertebb kulturális intézményének továbbélését és fejlődését nekünk kellett biztosítani. Eleinte ott sem volt könnyű az életünk: a 2005-ös
évadot három kollégámmal kezdtük, egy frissen alapított
cég élén és egyben a „végén” is, hiszen kezdetben amolyan
mindenesként tettük a dolgunkat. Nem túlzás azt mondani,
hogy nekünk kellett majdnem „nulláról” felépíteni mindent.
Meg kellett érteni a közönség és a szakma elvárásait. Most
is hasonló kihívással szembesülünk. Meg kell érteni, hogy
mit várnak tőlünk az emberek és hitelesen képviselni kell
őket.
A Szabadtéri korábban a Szegedi Nemzeti Színház égisze
alatt működött, Ön is ott kezdte kultúrmenedzseri pályafutását. Hogyan lett a Szabadtéri munkatársa?
Egyszerűen „beléptem” a céghez. Szó szerint. Karomon
egy kisgyerekkel benyitottam az igazgatóhoz és azt mondtam neki: én itt akarok dolgozni. Mindez 1988-ban történt.
Nagyon elszánt voltam, úgyhogy az igazgató azt mondta:

ugyan most nincs munkafelvétel, de fel tudnak nekem ajánlani egy titkárnői munkakört. Én azonnal rábólintottam. Így
lettem a Szabadtéri munkatársa. Következetes és kitartó
vagyok, úgyhogy néhány hónap múlva már az értékesítéssel foglalkozó részleg vezetője voltam.
Ezek szerint szereti a kihívásokat, nem ijed meg a „saját
árnyékától”. Mitől lett ennyire sikeres a Szabadtéri az Ön
vezetése alatt?
Néhány kollégám azt állítja, hogy egy-egy színházi eseményre azért nem lehet a jegyeket eladni, mert az embereknek nincs pénzük. Én viszont úgy éreztem, hogy egy intézmény, egy előadás sikere a kommunikáción is múlik: azon,
hogy az ember kapcsolatot tud-e teremteni a közönséggel. Ezt a kapcsolatteremtést mindig kiemelten kezeltük,
ennek eredményeként az első évadomban a Szabadtéri
Játékok jegybevétele közel duplájára nőtt. A művészeti
munkát Kesselyák Gergely karmester végezte, nekem
elsősorban a gazdasági, illetve a stratégiai és eladhatósági
szempontokat kellett szem előtt tartanom. Rendszeresen
végeztünk felméréseket is, mert kíváncsiak voltunk a nézők
fogyasztói szokásaira. Mindig nagy büszkeséggel töltött el,
hogy az ötös skálán mért nézői elégedettség hosszú éveken keresztül 4,8 – 4,9-es érték körül mozgott. A Szabadtéri Játékokat évente ötven-hatvanezer ember látogatta.
Talán ennek is köszönhető, hogy a vezetésem alatt ez
a kis intézmény milliárdos forintos forgalmat bonyolító
nagy intézménnyé nőtte ki magát. 2007-ben a REÖK is
hozzánk került, és azt az intézményt a korábbi tapasztalatok birtokában már könnyebben tudtuk integrálni. Egyébként büszkén mondhatom el, hogy a REÖK tevékenységét
művészeti Nívó-díjjal tüntették ki, a Szegedi Szabadtéri Játékokat pedig 2011-ben Superbrands-díjjal jutalmazták.
Tavaly év vége óta azonban nem Ön vezeti az intézményt.
2012 decemberében a fideszes többségű szegedi közgyűlés – a mérleg nyelvét betöltő jobbikos képviselő támogatásával – úgy döntött, hogy azonnali hatállyal felment. Mondvacsinált indokkal távolítottak el, egy REÖK
Palotában rendezett installációra hivatkozva. A kulturális
területet azonban nem hagytam el, jelenleg is művészetmenedzseléssel foglalkozom, bár most a vállalkozói szférában. Egy produkciós iroda kommunikációs tanácsadója
vagyok, ez a cég rendezi többek között a nemzetközi operafesztivált is, amelynek egyébként 2007-ben egyik ötletgazdája és alapítója voltam.
Nemrégiben Bajnai Gordon is idézte a rádióban az Ön elhíresült mondatát, miszerint „a politika beleszólt az életembe, most én szólok bele a politikába”.
Igen, ez pont egy olyan „dacos” megnyilvánulás, mint
amikor 25 évvel ezelőtt először léptem be a Szegedi Szabadtéri Játékok kapuján. Van egy pont, amikor az ember azt
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mondja: elég volt! Nyilván fájó pont az életemben a tavalyi
ügy, nem kívánom senkinek, hogy így szüntessék meg a
munkaviszonyát, de ez a helyzet is segített abban, hogy
rádöbbenjek: tényleg elég volt! Szerintem nagyon sokan
élnek vagy éltek át ehhez hasonló támadásokat, meghurcoltatásokat ebben az országban. Nekik is azt mondom,
álljanak fel, rázzák ki magukat a fásult beletörődésből és
mondják azt: elég volt! Nem tűrjük tovább! Nem bosszúvágyból mondom, hanem szabadságszerető, demokratikusan gondolkodó emberként, hogy nem engedhetjük, hogy
„föntről” mondják meg, ki a magyar és ki nem az, ki legyen
gazdag és ki legyen szegény, ki legyen diplomás és ki ne
legyen az. Elég az ilyen módszerekből. Én sem szeretnék
egy végzetesen megosztott országban élni, viszont azok
közé sem szeretnék tartozni, akik elhagyják az országot,
mert én a felmenőimhez hasonlóan ebben az országban
és ezért az országért, Szegeden és Szegedért szeretnék
élni és dolgozni.
A gyerekeinkből művelt, a hazájukért dolgozni, küzdeni tudó embereket kell nevelnünk. Nem lehet kockafejűvé
tenni az ifjúságot, az egyéni érdeklődést és a teljesítményt nem szabad letörni. Buta emberek nem fogják ezt
az országot felvirágoztatni.

NÉVJEGY
Némethné Bátyai Edina
Született:

Szeged, 1963. július 15.

Vélemények Bátyai Edináról

Ön szerint
miért alkalmas
Bátyai Edina a
képviselőségre?
SZARKA TAMÁS,
Kossuth-díjas énekes,
zeneszerző, a Ghymes
együttes alapítótagja:
„Edinával 2007-ben ismerkedtem meg, amikor felkért
minket egy ősbemutatóra
a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Ekkor született meg a Benyovszky, majd két év
múlva a Dózsa című táncjáték, illetve 2011-ben, még az ő
igazgatása alatt a Mária című musicalünket is bemutatta a
fesztivál. Lelkiismeretes, precíz vezetőnek ismertem meg,
akinek erős alkotókészsége is van. Különösen tetszett,
hogy van annyira bátor, hogy új művek bemutatását vállalja. Maximálisan elégedettek voltunk azzal, ahogyan dolgozik. Precíz, mindig tartotta a szavát. Elfogadta, hogy
mi, alkotók mit gondolunk, és tudom, hogy amikor egyegy helyzet megkívánta, nem döntött önállóan, egyeztetett, folyamatosan konzultált az adott területen szakértő
munkatársaival. A hosszú évek során számos élvonalbeli
művésszel dolgozott együtt a színházi szakmában, és soha
nem hallottam senkit, aki elmarasztalóan emlegetné őt.”

Családi háttér
Édesapja:
Édesanyja:

Dr. Bátyai Jenő élelmiszer-kémikus,
mérnök, helytörténész
Bátyai Gitta helytörténész

Iskolái
• Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
• Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
• Tömörkény István Gimnázium
• Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,
magyar-népművelés szak (1989)
• JATE BTK Felsőfokú Kulturális Menedzser Diploma
(2001)
• SZTE Andragógiai Mesterszak diploma (2012)
Család
Házasság:

1984, Németh György fotóművész-		
grafikus, egykoron MTI fotóriporter
Gyermekek: 2 fiú, Attila Gergő (1985),
Áron Gyula (1995)
Lakhelye:

Szeged-Móraváros

Munkahelyek
• 1981-től Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
• 1988-tól Szegedi Szabadtéri, titkárnő,
majd értékesítési vezető
• 2000-2002 Vidámszínpad, értékesítési vezető
• 2003-tól Szegedi Szabadtéri, ügyvezető igazgató
• Jelenleg kulturális menedzser
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PÉLY SZILVESZTER,
nyugdíjas, a Szegedi
Szabadtéri Játékok
volt munkatársa:
„Nagyon örülök, hogy így döntött. Évekig
dolgoztam neki, független gondolkodónak
ismertem meg, nem pedig elkötelezett
pártkatonának. Éppen ezért nagyon bízom
benne. Azt tapasztalom, hogy a magyar politikában ma is
a rendszerváltás előtti elvek érvényesülnek: a legfontosabb
most is a párthoz való hűség. Edinát határozott, célratörő
vezetőnek ismertem meg, aki minden helyzetben kiáll az
igazáért és a helyes úton halad előre. Mindig azon dolgozott, hogy Szeged és a Szabadtéri Játékok hírnevét emelje,
hogy a fesztivál a város szimbóluma maradjon. Mindent ennek rendelt alá. Nem a pillanatnyi megoldásokat kereste,
hanem előrelátóan gondolkodott. A politikában szerintem
ugyanígy kell. Vezetőként is mindig meghallgatta mások
véleményét, odafigyelt a hozzáértők tanácsára. Ebből kifolyólag gondolom, hogy nem a párt érdekeit fogja nézni,
hanem elsősorban az emberekét.”
Támogassa adományával
a korszakváltást!
Sok kicsi sokra megy!
Együtt - A Korszakváltók Pártja bankszámla száma:
CIB Bank 10700440-68084037-51100005
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NOVÁK FERENC
Kossuth-díjas
koreográfus, rendező:
„Szeretem a nyitott, nem
elvakultan pártfüggő képviselőket. Éppen ezért azt
gondolom, Edina nagyon
jól teszi, hogy indul a
választásokon. Lehet bízni abban, hogy mindig az igaz ügy
mellett fog szavazni. Azóta ismerem, amióta igazgató lett
a Szegedi Szabadtéri Játékokon, szorosabb akkor lett a
kapcsolatunk, amikor a Hegyen-völgyön lakodalmat rendeztem a Dóm téren. Kimagaslóan művelt embernek ismertem meg, amit az igazgatása alatt megvalósult műsorok
is bizonyítanak. Ez a nagyfokú műveltség hozzásegíti őt
ahhoz, hogy az egész életet, annak minden aspektusát jól
ismerje. A közös munka során nagyon megszerettem őt,
mert rendkívül határozott, mégis végig higgadt, nyugodt
partner benyomását keltette. Véleményem szerint nem
lehet valamilyen politikai meggyőződés, ideológia nélkül
kultúrát, kulturális alkotásokat létrehozni, azonban fontos, hogy ez ne legyen egyenlő azzal, hogy valaki elvakult
ideológiák mentén dolgozik. Edinára nem is jellemző ez az
elvakultság.”

Gondolatok
az oktatásról
Folytatás az 1. oldalról!

Nem veszi figyelembe a gyermekek pszichológiai
fejlődősének folyamatát, sem pedig azt, hogy nem minden
gyerek érett 6 évesen arra, hogy iskolapadba üljön. Főleg
nem egész nap!
Az egész napos iskola gondolata önmagában nem elvetendő, főként, ha a szülők napközben dolgoznak, csakhogy
annak gyermekbarát megvalósításához a jelenleginél jóval
nagyobb anyagi erők és szellemi-technikai feltételek szükségeltetnének. Érdekes, hasznos foglalkozásokra, iskolán
kívüli programokra lenne szükség, erre azonban jelenleg
a legalapvetőbb forrása sincs meg az iskoláknak, marad a
gyerek és a pedagógus közös kínlódása, mivel mindkettőnek
délután négyig az iskolában kell maradnia.

Botka László
Szeged polgármestere:
Bátyai Edina Szeged város
meghatározó személyisége. Nem meglepő ez annak
tükrében, hogy jelentékeny
kulturális tevékenysége, a
város érdekében végzett
elhivatott munkája több évtizedre nyúlik vissza. Szegedtől
sosem szakadt el, és most is azon szeretne dolgozni,
hogy a város továbbra is élhető, szerethető legyen. Úgy,
ahogy korábban férje és szülei is a város érdekében végezték hivatásukat. Örömömre szolgál, hogy indul az
országgyűlési választásokon. Egyrészt fontos, támogatandó célnak tartom, hogy a politikában, a döntéshozatalban egyre több nő vegyen részt. Másrészt Edinát a
képviselőségre konszenzuskereső, diplomatikus jelleme
miatt egyértelműen alkalmasnak tartom. Az emberekkel
közvetlen, empatikus, nyitott – legyen is szó bárkiről.
DR. SZABÓ JÓZSEF
szülész-nőgyógyász:
„Először
meglepődtem
Edina döntésén, miszerint
indul a választásokon, de
természetesen
nagyon
örültem neki. Rögtön tudtam, hogy meg fogja állni a
helyét, hiszen világos, józan meglátásai vannak. Továbbá az
is predesztinálja erre a pályára, ahogy az emberekkel bánik,
hiszen mindig mindenkivel empatikus, érzékeny. Legalább
harminc éve ismerem, és tudom, hogy ebben a szituációban
is feltalálja majd magát. Kitűnő a szervezőkészsége, jól átlát minden helyzetet, viszonyokat. Kicsit féltem is, hiszen
kemény terület a politika, de kétségem sincs afelől, hogy
ezen a terepen is megállja a helyét.”
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A tankönyvkiadás államosítása olyan szerencsétlen
helyzetet teremtett, hogy sok helyre még a mai napig
nem érkeztek meg a szükséges tankönyvek. Ennél is
sokkal nagyobb probléma azonban a tankönyvkínálat
sokszínűségének veszélyeztetése, megszüntetése, a
tankönyvkiadás államosítása, átpolitizálása, a központi
ideológiának és az állami akaratnak való alárendelése.
A felsőoktatás helyzete legalább ennyire elszomorító:
folyamatosan csökken az erre szánt állami támogatás, ezzel párhuzamosan a hallgatók létszáma. Az igazán tehetséges fiatalok egyre nagyobb számban külföldön folytatják
tanulmányaikat. A költségtérítéses képzéseket kevesen
tudják megfizetni, hiszen az ország lakossága sajnos szegényedik. Ilyen körülmények között az alacsonyabb jövedelmi színvonalú, ill. hátrányos helyzetű családok gyermekei nehezen tudnak érvényesülni. Sokak számára egyre
reménytelenebb a piacképes tudás megszerzése.
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Bajnai Gordon interjú

Bajnai Gordon:

„Együtt győzni fogunk!”
Magyarország jobban teljesít – hirdetik óriásplakátok országszerte. Ön hogy
látja: valóban jobban
élünk, mint 3 éve?
Úgy gondolom,
hogy
Orbánéknak
a sikerpropaganda
által sugallt, kozmetikázott kép fontosabb, mint a valóság.
Márpedig a valóság
az, hogy Magyarországon zsugorodik
a gazdaság, egyre
többen kerülnek a
tönk szélére, az igazságtalan és káros
egykulcsos adó miatt eddig 50 ezer
munkahely szűnt meg, és eddig 500 ezer honfitársunk
döntött úgy, hogy elhagyja a szülőhazáját, és külföldön
próbál meg boldogulni.
Nekünk forintra, fillérre kiszámolt tervünk Magyarország megújítására. Olyan programunk, amit a kormányzati
tapasztalattal a hátunk mögött, és fiatal szakemberek
százainak a segítségével dolgoztunk ki.
Mi ennek a programnak a legfontosabb pontja?
A káros és igazságtalan, munkahely- és vállalkozásellenes egykulcsos adó eltörlése.
Az egykulcsos adónak az adózók 80%-a a vesztese lett. A
kormány az egykulcsos adóval épp a törekvő polgárokat
árulta el: megnövelte a vállalkozások és a munkaadók terheit, több tízezer forintot vett ki a munkavállalók zsebéből,
elszegényítette a sokgyermekes családokat, kilátástalan
helyzetbe sodorta a devizahiteleseket és elüldözte innen a
vállalkozó kedvű fiatalokat. Az egykulcsos adóval igazából
csak a Fidesz és a kormány politikusai jártak jobban: ők
több százezer forinttal is többet kereshetnek havonta.
Az Együtt-PM-nek mi a válasza erre?
Mi azt mondjuk: Magyarországon adórendszerváltásra
van szükség. Kétkulcsos, igazságos és munkahelyteremtő
adórendszert dolgoztunk ki. Ennek a változásnak az adózók
mintegy 90%-a nyertese lesz, vagyis az új adórendszer
több mint 3 millió embernek azonnali jövedelemjavulást
fog eredményezni. Az adójóváírás visszavezetése a minimálbéreseknél havi 8–10 ezer forintos nettó béremelkedést
jelent.
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Mindez pedig azonnal be fogja indítani
a munkahelyteremtést is, amire a legnagyobb szüksége
van a mai magyar
gazdaságnak. Mert,
ha munka van, minden van.
Kérjük, mondjon pár
szót a kormányváltó
szövetségről!
Ezzel a szövetséggel
megteremtettük az alapját egy
olyan erős és széles
választói
összefogásnak, amellyel az
Orbán-rezsimet
le
lehet váltani és utána
biztonságos, jó kormányzással újra olyan országgá lehet
tenni Magyarországot, ahol könnyebb felemelkedni, de nehezebb leszakadni.
A választáson két dologról szavazunk. Először az összefogás jelöltjére szavazva pontot tehetünk ennek a felelőtlen
kormányzásnak a végére.
A másodikkal kiválaszthatjuk, hogy ki legyen a miniszterelnök. Ezzel a megoldással senkinek sem kell a meggyőződése ellen szavaznia. Kormányváltó voks így nem
vész el, hiszen akármelyikünk listájára is érkezik a szavazat,
az a kormányváltás célját segíti.
Hogyan mutatná be az ellenzéki összefogás jelöltjét?
Bátyai Edinát régóta ismerem, és felkészült, jó szakembernek, lelkiismeretes politikusnak tartom. Magyarországnak ma ilyen emberekre van szüksége. Olyanokra, akik
tudják: ez a rendszer nem váltható le a fotelben ülve. Mindannyiunknak, egyenként és együtt is tennünk kell azért,
hogy Orbán Viktor és Simicska Lajos kormányzásának véget vessünk, és utána belekezdhessünk egy normális Magyarország felépítésébe.
Én hiszem, hogy ez sikerülni fog.
Egyenként elbuknánk, de együtt győzni fogunk!
Impresszum: Együtt Szegedért és Homokhátért
Felelős kiadó: Haza és Haladás Egyesület
Felelős szerkesztő: Szigetvári Viktor
Megjelenik 43.000 példányban. Terjeszti a Feibra Kft.

5

Program: adórendszer

50 ezer megszűnő állás és elszegényedés
- az egykulcsos adó eddigi mérlege
A Fidesz azzal kampányolt, hogy mindenki adóbevallása el fog férni egy söralátéten, hogy az egykulcsos adó
bevezetésével élénkülni fog a gazdaság és egymillió új munkahelyet teremtenek. Az azóta eltelt évek azonban ennek pont az ellenkezőjét bizonyították.
Tény: az egykulcsos adó az Orbán-kormány legkártékonyabb intézkedése, tízből nyolcan rosszul járnak
vele, és körülbelül 50 ezer munkahely szűnt meg miatta.
Kik a Fidesz adórendszerének legnagyobb vesztesei?
Az egykulcsos adó igazából elszegényedést hozott! A
Fidesz által erőltetett adórendszernek a három vagy több
gyermeket nevelő családok a legnagyobb vesztesei. A szegénységi ráta körükben a duplájára, vagyis majdnem 40
százalékra nőtt a kormányváltás óta.
A Fidesz politikájának vesztesei a devizahitelesek is, hiszen
törlesztő részleteik az elmúlt három évben az egekbe szöktek. A fiatalok, akik a káros és igazságtalan adórendszer
miatt nem találnak itthon munkát, kénytelenek külföldön
boldogulni. Elviselhetetlen mértékben növekedtek a kisvállalkozásoknak a terhei, és a kis keresetű munkavállalóknak
alacsonyabb lett a kézhez kapott jövedelme.
A zsugorodó gazdaság pedig, ahogy látjuk, elveszi a reményt. Marad a tönkretett gazdaság, a gyenge forint, a
külföldön dolgozó gyerek és a lecsúszás veszélye a szebb
napokat látott családok millióinak.

gi növekedés, nem lesz gyarapodás – se a polgároknak, se
az országnak.
Ezzel szemben kik jártak jól az egykulcsos adóval?
Az igazság az, hogy az egykulcsos adórendszer egyes
egyedül csak a Fidesznek jó. A kormánypárt azért is ragaszkodik az egykulcsos adóhoz, mert ezzel saját országgyűlési
képviselőik és kormánytagjaik is több százezer forinttal
többet kereshetnek havonta, miközben azt hangoztatják,
hogy havi 47 ezer forintból is meg lehet élni.
Tény: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 317 ezer forinttal, Orbán Viktor miniszterelnök 342 ezer forinttal,
Kövér László házelnök 511 ezer forinttal, Pintér Sándor
belügyminiszter pedig volt cégeiből származó bevételei
miatt csaknem 10 millió forinttal többet keres havonta
csak az egykulcsos adórendszer miatt. B. Nagy László
szegedi kormánymegbízott pedig havonta közel 200
ezerrel. És ez csak a jéghegy csúcsa!
Milyen adórendszert vezetne be az Együtt-PM Szövetség?

Ez az a politika, ami számszerűen 50 ezer munkahelyet
számolt fel csak az elmúlt 3 évben. Többet, mint amennyit
Orbán Viktor valaha is teremtett. A Fidesz persze most sem
hajlandó elismerni saját tehetségtelenségét. Látványos,
ámbár hamis statisztikákat lobogtatva próbálja meg bizonyítani, hogy Magyarország a foglalkoztatottság tekintetében is teljesít.
A valóság ezzel szemben az, hogy foglalkoztatottnak
számít az is, aki a kérdezőbiztos által kérdezett héten akár
csak egy órát is dolgozott, és ezzel jövedelmet szerzett. Ha
egy órát segített a szomszédnak a kertben, és kapott 500
forintot, akkor a statisztika szerint ő foglalkoztatott. Az
is növeli a foglalkoztatottsági rátát, aki közmunkás: ezért
költ jövőre a kormány háromszor annyit közmunkára, mint
álláskeresési járadékra. Márpedig egy munkanélkülinek
ma átlagosan másfél évébe kerül, mire újra elhelyezkedik,
miközben Orbánék három hónapra csökkentették az álláskeresési támogatás folyósítását.
Csakhogy azokból a munkahelyekből, amelyek csak
kozmetikázott statisztikákban léteznek, nem lesz gazdasá-

6

Az Együtt – PM Szövetség az ősszel aláírásgyűjtésbe kezdett az egykulcsos adó eltörlése érdekében. Az októberben
meghirdetett akciónkhoz eddig körülbelül 50 ezren csatlakoztak, s Önöknek köszönhetően számuk rohamosan nő.
Kormányra kerülésünk esetén vállaljuk, hogy adó-rendszerváltást vezetünk be. Olyan munkahelyteremtő és
gazdaságélénkítő adórendszert alakítunk ki két kulccsal,
amely a törekvő polgárt támogatja. Megtartjuk a családi
adókedvezményt, amit az alacsonyabb jövedelműeknél
még szélesítünk is. Az általunk javasolt adóváltozások több
mint 3 millió embernek azonnali jövedelemjavulást eredményeznek. Természetesen a magasabb keresetű 8–10
százaléknyi csoportnak egy ésszerűen magasabb adóterhet hoznának.
Az adójóváírás újbóli alkalmazása a különösen rossz
helyzetű minimálbéreseknél havi 8–10 ezer forintos nettó
emelkedést jelentene. Ennek pozitív hatása jóval az átlagbér felett is érzékelhető lenne. Mindez azonnal beindítaná a
munkahelyteremtést, így a változtatás a nemzet érdeke is.
Együtt
megcsináljuk!
Csak együtt!

www.egyutt2014.hu

..
a korma’nyva’lto’ szovetse’g

Dr. Komáromi Zoltán az egészségügyről

Stadionépítés helyett az egészségügyet
kellene rendbe tenni!
Dr. Komáromi Zoltán
Háziorvos,
Szentes és Csongrád képviselőjelöltje
Hogyan jutott arra az elhatározásra,
hogy politikai szerepet vállal a 2014-es
kampányban?
Az elmúlt évek történései meggyőztek arról, hogy senki
nem ülhet karba tett kézzel a fotelben, változásra várva.
30 éve dolgozom háziorvosként, ebből közel 20 éve részt
veszek a szakmapolitikai egyeztetésekben, a Szakmai
Kollégium tagjaként, az Orvosi Kamara titkáraként, illetve
országos szakfelügyelőként. Sokszor tettünk részletesen
kidolgozott szakmai javaslatot a minisztérium asztalára
és általánosságban elmondhatom: ritkaságszámba ment,
ha valaki akceptálta azt. Hiszem, hogy ha több évtizedes
gyakorlattal rendelkező szakemberek vállalnak politikai
szerepet, akkor szakértelmük garancia lesz arra, hogy
győzelmünk esetén a politika valóban az emberek, az ország
érdekét fogja szolgálni, nem folytonos rögtönzésekről,
populista ígérgetésekről és botrányokról fog szólni. Úgy
gondolom, hogy győzelmünk esetén az egészségügy
működőképességét a lakosság-közeli ellátórendszer stabilizálása és fejlesztése révén fogjuk javítani. Ehhez szükség
van a háziorvosi praxisok működési biztonságának növelésére, a járóbeteg szakrendelők szakemberállományának
biztosítására és tisztességes finanszírozására, valamint a
kisvárosi kórházak fejlesztésére.

Melyek Ön szerint az egészségügy legfőbb „panaszai”?
Számos problémával küszködik a magyar egészségügy,
ezek nagy része szerintem két okra vezethető vissza: az
alulfinanszírozottságra és a kórházközpontú ellátásra. Ami
a finanszírozást illeti, a GDP alig 4%-át költjük a gyógyítómegelőző ellátásra, ez nemhogy a nyugat-európai, de még
a szomszédos visegrádi országok szintjétől is elmarad (ott
6%). Az alulfinanszírozottságból ered az egészségügyi dolgozók megalázóan alacsony bérszínvonala, az egészségügyi intézmények lerobbant kubatúrája és infrastruktúrája,
valamint a végeláthatatlan várólisták.

www.facebook.com/egyutt2014

Ön az egészségügyi finanszírozás strukturális problémáira
is gyakran felhívja a figyelmet.
A magyar egészségügy a rendelkezésre álló forrásokat
pazarlóan használja fel. Általánosnak mondható ugyanis,
hogy a gyógyítás gyakran nem a megfelelő ellátási szinten
valósul meg, hanem egy-két szinttel feljebb, drágábban.
Ha egy háziorvosi ellátás keretében is ellátható betegséget
a költségesebb járóbeteg-szakellátásban kezelnek, vagy
ha egy járóbeteg-szakellátásban kezelhető betegséget a
kórházban látnak el, az egyrészt feleslegesen megdrágítja
a kezelést, másrészt a valóban odatartozó ügyek megoldását késlelteti, extrém esetben veszélyezteti. Az egészségügyi büdzsé felhasználásában jóval több szakmai racionalitásra lenne szükség, az ellátórendszer piramisát tehát
végre a fejéről a talpára kellene állítani.
Ehhez – ahogy azt Ön szintén évek óta hangoztatja – meg
kellene erősíteni a háziorvosi rendszert is.
A fent említett strukturális problémáknak is köszönhető,
hogy az egészségügyi alapellátás (háziorvosi ellátás +
ügyelet) nagyon rossz helyzetben van. 2013-ban Magyarországon egy állampolgár egészségügyi alapellátására
havonta 724 Ft-ot fordít a költségvetés!
A 90-es évek viszonylag konszolidált időszakát követően
2000 körül indultak el és azóta is tartanak a rossz tendenciák, amelynek eredményeként mára a háziorvosi társadalom végzetesen elöregedett: a felnőtt háziorvosok átlagéletkora 59 év, a házi gyermekorvosoké 60 év. A 6700
háziorvos közel 30%-a nyugdíjas, 600 háziorvos 70 év
feletti.
A tendencia megfordításához nem elég megnövelni az
egyetemi képzési keretszámokat a jelenlegi 80 főről 150–
200 főre, ezzel egyidejűleg ismét vonzóvá kellene tenni a
szakmát – egzisztenciálisan is – a végzősök előtt. A kiképzett
háziorvosok 50%-a ugyanis nem kerül be a háziorvosi rendszerbe: vagy más klinikai szakmában helyezkedik el, vagy
rögtön külföldre megy. A jelenlegi finanszírozás nem teszi
vonzóvá a háziorvossá válást: ma nagy anyagi megterheléssel jár, ráadásul
nagyon rizikós praxist
vásárolni és üzemeltetni. Ha nem történik
ebben változás, 5–10
év múlva – különösen
a kisvárosokban, kistelepüléseken – komoly működési zavarok léphetnek fel a háziorvosi rendszerben.

Miért beteg
a magyar
egészségügy?
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Homokhát oldal

együtt

szegedért és a
homokhátért

Merre tovább, Homokhátság?
Rizlingfröccs, életkép – 2013

- Egészségére, Jani bátyám!
- A tiédre is, Lacikám! Nincs is jobb a homokháti rizlingfröccsnél!
- Az már igaz! Ezt az okosságot nagyapámtól hallottam
először. Nekem málnát vett a kocsmában, ő meg a gazdákkal iszogatott. Tudtak dolgozni az öregék, de a fröccsöt se
vetették meg. Leadták jószágokat, azt megérezte a család!
- Meg hát ez a jó homoki föld! Megéltünk belőle. Együtt
dolgozott kicsi, nagy. Ma meg? Nem látni fiatalt a faluban.
Menekülnek innen. Minden ötödik ház eladó.
- Csodálkozik? Miből éljenek meg? Ha felhizlal egy disznót,
többe kerül, mintha a boltban venné meg a húst. Igaz, dolgozhatott vele…

- A földeken se jobb a helyzet! Ha nem viszi el az időjárás
a termést, akkor se lehet eladni! Vagy olyan pofátlanul keveset fizetnének érte, hogy inkább a bedobáljuk az ólba a
karfiolt, a krumplit. Egy biztos: a kisember mindig rosszul
jár! Elviszik tőled 30-ért, a boltban meg adják 300-ért!
Komám, ha fiatalabb lennék, bizony Isten, én is elmennék
innen!
- Én szeretek itt élni. Nincs szebb látvány, amikor az ember
a földje szélén áll és nézi munkája gyümölcsét. Ami rárohad… Még cefrébe se jó!
- Hát, akkor most mire koccintsunk, Lacikám?
- Tán lesz ez jobb is!
- Biztos, hogy a jobb a jobb?
- Nem biztos! Mindig van választás! Egészségünkre!

- KÉPZELD EL... TE, KÉPZELD EL,
MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT!
- TÉNYLEG?
- NEM! DE KÉPZELD EL...
(HOFI UTÁN SZABADON)

Némethné Bátyai Edina
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