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Teljesen átlagos napnak indult a hétfői parlamenti ülés, és javarészt úgy is zajlott, de Pálffy
Istvánnak köszönhetően mégis örökké emlékezni fogunk rá. Hála neki megtudhattuk, hogy Néró
és Diocletianus, illetve a keresztényüldözések szelleme itt kísért. Néró szerepében a HVG,
napjaink szent Sebestyéne pedig Semjén Zsolt, aki egy dolgozottal két diplomát is szerzett.

Néró és Diocletianus császár örökébe lépett a HVG. Míg azok oroszlánokkal, a HVG
plágiumgyanúval igyekszik lemészárolni a keresztényeket, vagyis a HVG esetében napjaink
szent Sebestyénét, Semjén Zsoltot. Mindezt a keresztény próza egyik jellemző műfajában, az
apokaliptikus jelenések stílusában felszólaló Pálffy István képviselőtől tudhattuk meg , de
Rétvári államtitkár révén még a kormány is
megerősítette az üldözés tényét
.

Pedig a mai teljesen átlagos napnak indult a parlamentben. A szocialista Nyakó István nyomor
ról és éhező gyermekekről beszélt
, amire meg is kapta válaszul
az adekvát elmúltnyolcévezést
. Az LMP
oligarcházott
, amire válaszul megkapta, hogy
1100 éve ez az első normális földtörvény
. A Jobbik szerint
a kormány pótcselekszik
, aminek a kormány szerint ellentmond, hogy
éppen nem tüntetnek a rezidensek
. És még Rogán Antal is
Bajnai Gordonról beszélt
, ami az elmúlt három hétben amúgy is szokásává vált.

A szokásos ügymenetben csak az okozott némi kavarodást, hogy a kormány váratlanul
levetette a napirendről a hulladéktörvényt
, amit azért kellett volna újra megszavazni, mert Áder János köztársasági elnök megtagadta az
aláírását. De ez persze nem jelentett megoldhatatlan problémát, így máris az interpellációk
következhettek.
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Ezek során először is Kontrát Károly védte meg a tűzoltók új, rabok varrta egyenruháját és azt
a sajátos ötletet, hogy a tűzoltók
fegyveres kikézpést kapjanak
. Utána Sneider "Roy" Tamás értette félre Balogh minisztert, aki szerint Magyarországon a
többség a szőnyeg alá akarja söpörni a cigányság problémáit. Roy szerint
nem igaz, hogy a többség a szönyeg alá akarná söpörni a problémáit a cigányokkal
. Az LMP pedig azt próbálta kifogásolni, hogy
a devizahitelesek csekkadót fizessenek
a törlesztésük után, de Cséfalvay államtitkár rámutatott, hogy
ők meg az szja-t akarják emelni
.

A színvonalas vita egy kormánypárti öninterpelláció után folytatódott, amikor is Józsa képviselő
a megszorítások kormányzati elnevezésével
viccelődött. Meg is kapta Cséfalvaytól, hogy szocialista képviselő lévén
nincs erkölcsi alapja
. Utána a jobbikos Apáti képviselő kérdezett rá, hogy
nem kéne-e tenni valamit a gázszolgáltatók sajátos gyakorlatával
, amikor a lebuktatott gázfogyasztók után jutalékot kapó szakértőik gázfogyasztókat buktatnak
le és bírságolnak meg úgy, hogy az egyetlen bizonyítékot azonnal meg is semmisítik. Bár
kiderült, hogy
Fónagy államtitkár maga is áldozata a gázszolgáltatóknak
, az ötletre mégsem harapott rá.

A szocialista Lendvai Ildikó pedig hiába próbálkozott azzal , hogy még véletlenül se bírálja a
kormányt, csak felhívja a figyelmét egy apró, de javítható hibára, válaszul csak annyit kapott
Halász államtitkártól, hogy
az
elmúltnyolcévben kellett volna aggódni
. Zagyva György Gyula meg azt kifogásolta, hogy amikor
a lengyel hatóságok lekapcsolták
zavargókülönítménye élén Varsóban, akkor a papírjaikon magyarul szerepeltek az adatai - mi
sem értjük, hogy mire gondolt. Kontrát államtitkár szerint magyar hatóság
nem adta ki magyar állampolgár adatait
a lengyel hatóságoknak

A plenáris cirkusz fejleményei után a képviselők délután ötkor kezdik a komoly munkát, ma
kimondottan sok törvényről és törvényhez benyújtott módosító indítványról döntenek. Elfogadják
például az utolsó előtti Matolcsy-csomagot is, a papíron 764 milliárd forintosat. Ezekről
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hamarosan itt olvashat.
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