2013. október 28., hétfő • LXXI. évfolyam • 251. szám, 16 oldal • 230 forint, előfizetőknek 150 forint • www.nol.hu

Rémisztő demográfiai adatok,
vitatott kormányzati válaszlépések
O Magyarországon a fiatalok hat százaléka soha nem akar gyereket.
O Európa népessége 2050-re ötvenmillióval csökkenhet. Az ügy e4

Devizahitelesek A szociális lakópark
az év végéig sem népesül be

Az autonómiáért meneteltek Székelyföldön

Elbukott
ócsai kísérlet
A kormányt már nem érdekli Ócsa.
Bár a devizahitelesek megsegítése továbbra is napirenden van, a szociális
lakópark már nem szerepel a lehetséges megoldások között. A kabinet eredetileg még a nyári szünet előtt dönteni kívánt a második ütem megépítéséről. Az első pályázat csúfos kudarca után azonban módosították a határidőt. Az új bérlői pályázat kiírása,
illetve a lakópark vártnál sokkal lassúbb „töltése” miatt kitolódott az első 80 házba beköltözők tapasztalatait
elemző jelentés elkészítése is. Az ös�szegzést először szeptemberben, majd
jövő tavasszal kellett volna a kormány
elé terjesztenie a projektet felügyelő Belügyminisztériumnak. Ám lapunkat a tárca előbb úgy tájékoztatta,
hogy a szociális lakópark ügye a közeljövőben nem szerepel a kormányülések napirendjei között. Később
pedig azt válaszolták, hogy semmiféle döntés-előkészítő tanulmányról
nem tudnak, így nem is adhatnak információt.
De már a lakóparkot befogadó
Ócsa se nagyon bízik a folytatásban.
– Holott akkor egy életképes önálló
településrész születhetett volna saját
üzlettel, bölcsődével, óvodával, közösségi létesítményekkel – magyarázza
Horváth Tamás ócsai alpolgármester,
aki ennek ellenére úgy látja, hogy a lakóparkba költözők jól érzik magukat.
A házak barátságosak, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. éppen most épít mindegyikhez egy kis tűzifatárolót. Nyílt
egy kis bolt, van buszjárat a gyerekeknek az iskolába és egy másik a felnőtteknek a munkába, illetve hivatal-

ba járáshoz. Segélyt se kértek sokan, a
gyermekintézményekben is van még
hely. A régiek és a betelepülők között
tudomása szerint nincsenek súrlódások. A település önkormányzata most
tárgyal a közterületek átvételéről a
Nemzeti Eszközkezelővel. S ha megkapják tőlük a fákat, akkor azokat is
elültetik a közmunkások. Nem olyan
nagy a településre nehezedő teher –
teszi még hozzá az alpolgármester.
S valóban, a bérlők kiválasztása és a
„beszoktatás” a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladata, a bérleti szerződések megkötése és a bérleti díjak beszedése pedig az eszközkezelő dolga.
Egyik céget sem söpri el a tömeg.
Az első pályázatra még 588 család jelentkezett, de alig akadt köztük olyan,
aki megfelelt volna a szigorú feltételeknek. A második fordulóra már alig
23 pályázat érkezett, igaz, az első forduló vesztesei automatikusan bekerültek a könnyített feltételekkel kiírt
fordulóba. S még így sem lettek elegen. Nem sokkal később a kormány
bejelentette: egészen az év végéig folyamatosan várják az otthonukat elveszített családok jelentkezését. Lassan cseperegnek. Mint Horváth Tamástól megtudtuk, a múlt héten is
döntöttek kettőről, azelőtt meg egyről. De már szó sincs devizahiteladósmentő programról. Szinte bárki pályázhat, aki valamilyen ok miatt fedél
nélkül maradt. A bukott devizahitelesek mellett egyéb, lakhatással összefüggő tartozás – közmű, közös költség
– miatt árverésre kijelölt ingatlanok
tulajdonosai is bekerülhetnek a programba. De minden erőfeszítés kevésnek bizonyul. A szociális lakópark házainak fele még mindig üres. S az év
végére sem lesz telt ház. e5

Konfliktusok sora
terheli meg
a szakszervezetek
egyesülését

Danton halála:
függöny helyett
guillotine-penge
a Vígszínházban

A három konföderáció összeolvadását személyi ambíciók és
a vagyonnal kapcsolatos problémák akadályozzák. A szakszervezeti vezetők a héten
csúcstalálkozót tartanak. e5

Kritikusunk szerint keserű
humor itatja át ezt a nagyon
mély és komoly előadást,
messze túlmegy a kegyetlen
harcban eltorzuló politikai
viszonyok bemutatásán. e13

Szalai Anna

két világot
közelít
egymáshoz
a csodavár
Arcok e16

ötödik
hasáb

Szimpátia

Ötvenhárom kilométeres sort alkottak tegnap a Székelyföld autonómiájáért
menetelők a Brassót Bákóval összekötő országúton. A szervezők szerint 150
ezren vonultak fel, és egyik jelszavuk az volt: „Autonómiát akarunk, nem függetlenséget!”. Budapesten és a világ számos más városában is szimpátiatüntetéseket tartottak. e7 Fotó: MTI – Koszticsák Szilárd

Régi-új
világbajnok
Zsinórban negyedszer
lett Forma–1-es
világbajnok a német
Sebastian Vettel. A Red
Bull pilótája vasárnap
az Indiai Nagydíjon
aratott győzelmével
biztosította be újabb
vb-címét. Képünkön:
a vasárnapi futam után
leborult szélvészgyors
autója előtt a 26 éves
klasszis. e14
Fotó: REUTERS – Adnan Abidi

A Székelyek Nagy Menetelését
támogató vasárnapi budapesti
szimpátiatüntetésen a magyar
állami hírügynökség, az MTI
tudósítói azt látták, hogy amikor
felvételről bejátszották a felvonulás által érintett székelyföldi
templomok harangjának hangját, a tömegben többen is akadtak, akik elsírták magukat a meghatottságtól.
Sajnos a szimpátia nem
mindig jár együtt empátiával.
Ugyanazok a könnyező budapestiek ugyanis „Vesszen Trianon!”-t
skandáltak a román külképviselet
előtt, és ezzel, kétségkívül akaratukon kívül, ártottak az ügynek,
amelyért a székelyek és ők maguk
is utcára vonultak.
A román politikusok elősze
retettel keverik ugyanis össze
az autonómiát a függetlenséggel
és a határrevízióval. Ezt tette
tegnap Crin Antonescu szenátusi
elnök, a román állam második
számú vezetője, amikor kijelentette: elfogadhatatlan egy székelyföldi enklávé Románia te
rületén.
Különösen egy olyan napon
tehát, amely a székelyek autonómiatörekvéseiről szól, Trianon
felemlegetése felelőtlenség. Mert
nemzetközi jog ide, Gyulafehérvári nyilatkozat oda, a románok
nem fognak autonómiát adni egy
olyan közösségnek, amely a trianoni szerződés revíziójával fenyegeti őket.
Ja, hogy ezek a magyarok nem
azok a magyarok? Tessék ezt
nekik megmagyarázni!
Nem véletlenül hangsúlyozzák
az erdélyi magyar politikai vezetők annyiszor, hangsúlyozták
tegnap is: az autonómia nem azt
jelenti, hogy bárkit megfosztanának valamitől. Az ő erőfeszítéseiket gyengíti a tegnapihoz hasonló, empátia nélküli szimpátianyilvánítás. (A szerk.)

Vélemény
Kerényi gigászi zsebe
Nem tartozik a népre, hogy
mire kapott újabb pénzeket
a miniszterelnöki megbízott
– rögzíti Friss Róbert. e9
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TELEKOM NEXT MOBILDÍJCSOMAG
TELEFONÁLJ KORLÁTLANUL!
További feltételek: telekom.hu

A fenti havi díj arany és platina szintű ügyfeleknek, aranytárskártyás előfizetéssel, a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel érhető el 2013. december 31-ig.
A Next díjcsomagok kizárólag lakossági célú felhasználásra vehetők igénybe. A korlátlan beszélgetés alapdíjas irányokba érvényes, belföldön. A 4G/LTE-hálózat
kizárólag 4G/LTE-képes díjcsomaggal és eszközzel vehető igénybe a lefedettségi területen belül. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

