
Elfoglalta tegnap kora reggel A Vá-
ros Mindenkié csoport a Fővárosi 
Közgyűlés üléstermét, így tiltakozva 
a testület elé kerülő hajléktalanren-
delet ellen. Eleinte úgy tűnt, hogy a 
hajléktalanok és a mozgalom aktivis-
tái sikerrel blokkolják a Tarlós István 
vezette testület munkáját – a főpol-
gármester ugyanis szemmel látha-
tóan megzavarodott a demonstrálók 
láttán. Előbb felfüggesztette a testü-

let még meg sem kezdett ülését, az-
tán bejelentette, hogy ha kell, éjjel 
üléseznek majd a képviselők, mert ő 
ugyan bizonyosan nem hív karhatal-
mi segítséget, végül aztán mégiscsak 
hívott, s így távolíttatta el a békés de-
monstrálókat.

Amikor egy riporter álláspontjá-
nak következetlenségére próbált rá-
mutatni, Tarlós István kissé inge-
rülten úgy reagált, hogy – idézzük 

– „ugyan, uram, ne kérdezzen ilyen 
provokatív módon”. Mindenesetre a 
közgyűlés gyorsan behozta az idő beli 
kiesést: az aktivistáktól és a hajlék-
talanoktól immáron nem zavartatva 
hamarosan elfogadta a brutális ren-
deletet, amelynek alapján mától nyu-
godt szívvel kiszoríthatók a hajlékta-
lanok Budapest egy valóban jelentős 
nagyságú területéről. A Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat alelnöke, Vecsei 

Miklós meg is jegyezte, hogy állás-
pontja szerint a rendelet ebben a for-
májában betarthatatlan. A tervezet 
elfogadása előtti vita színvonalát hí-
ven jellemzi, hogy a fi deszes Németh 
Szilárd legfőbb mondandója az volt: 
A Város Mindenkié mozgalom nem 
a hajléktalanok érdekében foglalta el 
az üléstermet, hanem politikai akciót 
hajtott végre, s valójában ők is Bajnai 
Gordon emberei. e6
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Az elemzők már nem tudják 
 követni a kormány által diktált 
tempót. Kedden a vártnál alacso-
nyabb infl ációval, tegnap a vártnál 
sokkal jobb növekedési adattal 
lepte meg őket a kabinet gazda-
ságpolitikájának következményeit 
szikár számokkal leíró statisztikai 
hivatal. Abban semmi meglepő 
nincs, hogy az elemzők lámpással 
a kezükben próbálják felszedni 
a sötétségben elveszített fonalat, 
megfejteni az unortodoxiától 
még Matolcsy György távozása 
után is csak nehezen szabaduló 
kormány szándékát. Az ugyanis 
ma is talányos. Egyszer innová-
ciós központtá, másszor ipari 
termelési központtá, harmadszor 
Európa éléskamrájává fejleszte-
nék az országot, a felfestett jö-
vőkép attól függ, éppen ki előtt 
beszél vízióiról a miniszterelnök. 
A rugalmasan változó jövőképek 
fabrikálása helyett a biztos meg-
élhetés forrásának megteremtése 
lenne a kormány feladata és fele-
lőssége, és lehetőleg nem hadse-
regnyi közmunkással, hanem 
valós munkahelyekkel feljavítani 
a foglalkoztatottságot.

A harmadik negyedéves 1,7 
százalékos éves növekedési adat 
valóban impozáns, örülni kell 
neki. De azt azért nem árt látni, 
hogy ami jól, professzionálisan 
működik az országban, az jelen-
tős részben külföldről jött. A 
német autógyártók bivalyként 
húzzák a magyar gazdaság sze-
kerét, és az idén még az égiek is 
velünk  vannak. Hagyni kellene 
a gazdaságot, hadd járja a maga 
útját, ehhez a kormánynak elég 
lenne az alkalmas kereteket meg-
teremtenie, s legfeljebb jótéko-
nyan terelgetnie a kívánt irányba.

És lassan ideje lenne küldeni 
egy köszönőtáviratot Angela 
Merkelnek. (A szerk.)

Nyilatkozunk
Óránként 12 ezer ügyfelet 
kell nyilatkoztatniuk a ban-
koknak – számolta ki 
 Hor niák Balázs. e11

Vélemény

9 7 7 0 2 3 7 3 7 7 0 5 3 1 3 2 6 6

Az uniós néppárt
magyar tagjai
összefogtak
új társuk ellen
A Bugár Béla vezette szlovák-
magyar párt, a Most-Híd for-
máció az Európai Néppárt tag-
ja lett, de a Fidesz, a KDNP és 
az RMDSZ ellene voksolt. e8

Bükki földosztás: 
fi ktív székhely, 
hamis adatok,
lecserélt vezető 
Költségvetési csalás miatt in-
dult nyomozás a pályázat nagy 
nyertese, Kanyok Attila fi de-
szes tiszaújvárosi önkormány-
zati képviselő ellen. e7

Rekordkésésben
a vasútfelújítás
az esztergomi
vonalon
A telephelyen várnak a beépí-
tésre a sínek, Pilisvörösvár és 
Budapest között nem lesz kész 
a pálya, mert a kisajátítások-
kal nem sikerült végezni. e10

ELROZSDÁSODOTT
VASFÜGGÖNY
Ma harminc éve kiál-
tották ki az Észak-cip-
rusi Török Köztársasá-
got. Az állam, amelyet 
a törökökön kívül senki 
sem ismer el, elvben 
teljes elzártságban él. 
A mindennapi gyakor-
latban pedig voltaképp 
békét kötött a sziget 
görög felével. e13
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Tegnap az aktivistákat „hintában” vitték ki az ülésteremből – mától a hajléktalanokat már másként is el lehet távolítani FOTÓ: TEKNŐS MIKLÓS

Felpörögtek a motorok, meglepő 
ütemben gyorsult a magyar gazdaság
O Az Audi- és a Mercedes-gyár sokat tett hozzá a növekedéshez.
O Baljós előjel lehet a német bővülési ütem lanyhulása. Az ügy e4
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Budapest A Város Mindenkié mozgalom időlegesen elfoglalta az üléstermet

Kiszorított hajléktalanok

Szombat reggel

hétvége
O Rezsiharcok, ameddig csak 
a szem ellát Európában.

O Ha élne, most lenne 
 negyedszázados az SZDSZ.

O Vigyázzanak Verespatakkal! 

A kis- és középvállalkozások 
társasági adója 19 százalékról 
10 százalékra csökkent.
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