Az összefogás a siker kulcsa
Az elmúlt időszakban különösen sokat hallhattak, olvashattak az előző
évek eredményeiről, mégsem mehetünk el szó nélkül ezek mellett, mégpedig több okból sem. Egyrészt mind
az itt élők, mind a Pesterzsébetre látogatók tapasztalhatják, láthatják a
változásokat, a megvalósult fejlesztéseket. Azt, hogy ma már egyetlen
földes utca nincs kerületünkben, van
viszont jégcsarnokunk, uszodánk, új
múzeumunk, korszerű okmányirodánk, szépen felújított művelődési
házunk és oktatási-nevelési intézményeink, sétáló utcánk, játszótereink és még sorolhatnánk. Kamerarendszer kiépítésével és a rendőrség
anyagi támogatásával erősítettük a
kerület közbiztonságát. Lényeges az is, hogy mindezek összefogással, az előző ciklusok szocialista parlamenti képviselőivel, az önkormányzati vezetéssel

és az Önök együttműködésével valósulhattak meg.
Nem utolsósorban pedig az elmúlt
évek eredményei jelentik a garanciát arra, hogy a megkezdett munkát
képesek vagyunk folytatni, a kitűzött
célokat, az ígéreteket ugyanúgy teljesíteni fogjuk, mint ahogyan azt a
korábbi években is tettük.
Feladatunk pedig van bőven. Az
elmúlt hónapokban EU-s támogatással elkezdődött egy szociális
lakótelep-rehabilitáció, egy másik
uniós pályázatból megvalósulhat a
városközpont fejlesztése is, amely
a Jókai Mór utcától egészen a KisDuna partjáig tartó tengelyt érinti. A Duna partján
egyébként már szintén elkezdődtek a munkák, a
fejlesztések eredményeként mindenki által használható pihenőövezet alakul ki. Kezdeményezésünkre megindultak a
tárgyalások a pesterzsébeti strand
és gyógyfürdő hasznosításáról.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a közbiztonság erősítésére,
az itt élők értékeinek megőrzésére,
védelmére.
Természetesen azt is tudjuk, hogy
terveinket, ugyanúgy, ahogy eddig, csak összefogással, az Önök
együttműködésével
valósíthatjuk meg. Mi készen állunk a közös
munka folytatására.
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Támogatóink
Koltai Józsefné, nyugdíjas címzetes igazgató,
Pesterzsébet díszpolgára
Pedagógusként elsősorban a kerületben folyó oktatási tevékenységet kísérem figyelemmel. Az elmúlt időszakban folyamatos megújulás jellemezte ezt a területet. Elkezdődött
egy pozitív irányváltozás. Kialakult az oktatási intézmények
sajátos önálló arculata, melyet a pedagógiai sokszínűség
jellemez. A szűkös anyagi lehetőségek mellett is biztosított
az intézmények működése, a felújítási program folyamatosan, átgondoltan zajlik. A programokban egyaránt fontos
a személyiségfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás,
amelyek megvalósulását felkészült pedagógusok, szakemberek segítik. Úgy ítélem meg tehát, hogy az elmúlt időben
az oktatási célkitűzések megvalósítása jó irányban haladt.
Ennek folytatását Szabados Ákossal és csapatával látom a
jövőben is biztosítottnak.

Kossuth-népdalkörök találkozója, vagy a reformkori nap
megszervezése, s alkalmat az együttgondolkodásra a Civil
Fórumokon a Civil Házban.
„ Egy halk köszönet” a megszületésétől pesterzsébeti lakostól, a választópolgártól, hogy egyre szépül, egyre virágosabb, élhetőbb a kerület, hogy az ünnepségeket nem kísérték atrocitások, hogy a képviselőtestületi üléseken sikerült
a vitákat a pesterzsébeti ügyek megoldása felé terelni..
„Egy halk köszönet” mindezért Szabados Ákosnak és csapatának.. Én továbbra is bízom bennük.

Székler Zoltán, az MSZOSZ területi és nyugdíjas szakszervezetének elnöke

Az olvasás utazás a múltba, a jövőbe, s hogy erre az utazásra a kerületben élőknek igen jó lehetőségük van, az
köszönhető az elmúlt évek könyvtári fejlesztéseinek,
amiben jelentős szerepet vállalt az önkormányzat, a
kulturális életet (is) figyelemmel kísérő polgármester és
munkatársai.
Bizonyára sokan emlékeznek még a Gyújtógyertya gyár
omladozó épületében működő könyvtárra, s örömmel
vették birtokba a Bíró M. utcai, 21. századi elvárásoknak is
megfelelő új könyvtárat, vagy a Vécsey lakótelep felújított,
kibővített helyiségeit. A változás, a fejlődés nem állhat meg,
s ennek zálogát továbbra is Szabados Ákos és csapatának
jövőbeni munkájában látom.

Minél jobban közeleg a helyhatósági választás ideje, annál
többet gondolok arra, hogy itt a kerületben az eltelt években mi történt, mi épült és szépült.
A teljesség igénye nélkül felsorolnám mindazokat az objektumokat, amelyek a közel múltban létesültek, illetve
újjászülettek. Ezek közé sorolnám többek között a jégcsarnokot, az uszodát, a központban található könyvtárat, a
Zamárdi utcai orvosi rendelőt.
Természetesen a felsoroltakon kívül még sok minden
egyéb dolog is létesült, ami nagymértékben javította a kerületben élők komfortérzékét.
Számomra nagyon fontos, hogy a kerületi önkormányzat, a
jelenlegi képviselők, Szabados Ákos polgármester úr vezetésével mindent megtesznek azért, hogy az idősek jól érezzék magukat. Mind a fiatalok, mind az idősek szeressenek
itt a kerületben élni.
Mindenkit arra bíztatnék, hogy újból adjunk lehetőséget
jelenlegi – mondhatnám – idősbarát polgármesterünknek,
hogy folytassa kerületünk fejlesztését és tegye jobbá a kerületben lakók életét.

Dr. Sturcz Zoltánné, nyugdíjas pedagógus,
lokálpatrióta

Kökény Sándorné, a Közgazdasági SZKI volt
igazgatója, Pesterzsébet díszpolgára

„ Egy halk köszönet” a pedagógustól, hogy a kerület gyermekei kulturáltabb körülmények között tanulhatnak, több
felújított iskolában, óvodában.
„Egy halk köszönet” a nőtől, hogy nem kell utcai csatározások közepette hazajutnom, kerületünkben nyugalom és
béke van.
„Egy halk köszönet” a nyugdíjastól a nyugdíjas-kártyámért.
„Egy halk köszönet” a kultúrát szerető embertől, a nyári utcai
zenéért, a Csili felújításáért, az új kiállítóteremért a volt Világosság mozi helyén, a gazdag kulturális, művészeti életért.
„ Egy halk köszönet” a civiltől, hogy több mint 10 év alatt támogatást kapott olyan szép programok megvalósításához:
mint a kerület diákjainak szónoklatversenye, az országos

Szép képeket – Tényképeket – láthatunk a választások
előtt. De ami nekünk, pesterzsébetieknek még többet jelent, láthatjuk mindezt a valóságban is. Persze, van még
városunkban számos olyasmi, amit nem kívánunk képen
megörökíteni, hanem mihelyt lehet, megjavítani, felépíteni, korszerűsíteni.
Amit viszont a szép színes képek sem tudnak visszaadni, az
a közös munka, amellyel mindez létrejött, a megteremtett
egyetértés a különböző felfogású, pártállású, beosztású, de
egyaránt Pesterzsébetért dolgozók között. Ez számomra
még többet jelent, mint az eddig elért eredmények, mert
ebben látom a jövő eredményeinek a zálogát is. Szabados
Ákos és csapata képes erre.

Kovács Éva, nyugalmazott dél-pesti
könyvtárigazgató
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„ Bagoly mondja verébnek...”
Időről időre fellángol a vita az önkormányzatok eladósodása
körül. Annyira központi téma lett ez a probléma, hogy az Állami Számvevőszék is vizsgálta az önkormányzatok adósságait
és azok esetleges következményeit. Megállapításuk szerint a
többségük nem is tud felvenni kölcsönt, a többiek azonban
élnek ezzel a lehetőséggel, néhányan igen jelentős adósságot
halmozva fel.
A nagy adósságot felhalmozók többsége fideszes vezetésű önkormányzat. Az országos rekordot az V. kerületi önkormányzat
tartja, 14 milliárd forinttal, de jelentős a mérték Debrecenben
is. A fenti adatok alapján igen meglepő, hogy a Fidesz képviselői, mind a lakosság, mind az önkormányzatok esetében milyen elítélően nyilatkoznak a hitelfelvevőkről. Rogán Antal, az
V. kerület polgármestere felelőtlennek nevezte a frank alapú
hitelek felvevőit... Vajon az általa vezetett kerületről miért nem
nyilatkozott?
Pesterzsébet Önkormányzata – hasonlóan sok más önkormányzathoz -, 16,6 millió svájci frank alapú kötvényt bocsátott
ki 2007-ben kiemelt céljai megvalósításához.
A pesterzsébeti Fidesz vezetői újra és újra károkozással vádolják Önkormányzatunkat a kötvény kibocsátása miatt, miközben elhallgatják, hogy ha forint alapon veszi fel valaki a hitelt,
lényegesen magasabb kamatot kell fizetnie. Ez az előny ha sokkal kisebb mértékben is, de még ma is fennáll. Nem véletlen,
hogy nem váltják vissza hiteleiket a felvevők.
A Fidesz hitellel kapcsolatos vádaskodásai különösen cinikusak, hiszen a forint nagymértékű romlásához éppen az ő két
vezető politikusuk felelőtlen – vagy talán éppen tudatos? – nyilatkozatai járultak hozzá.
Jellemző ugyanakkor, hogy amikor a forint erősödött és a kamat
fizetésénél jobban jártunk az előzetesen vártnál ( az elmúlt években ilyen is volt ), nem hozták szóba az önkormányzat ülésén.
Ennek a pénzügyi lépésnek a hatását, eredményességét csak

Orbánék a devizahitelesek réme
Katasztrofális hatással van eddig az új Orbán-kormány a devizahitelesekre. A hírhedt Kósa-Szíjártó projektnek köszönhetően zuhanórepülésbe kezdett a forint, s a devizahitelesek ös�szesen több száz milliárd forint veszteséget könyvelhetnek el.
Felmerül bennünk a kérdés: tényleg ennyire alkalmatlanok lennének vagy esetleg – ami még rosszabb – szándékosan döntik
be a forintot? Hát ezt érdemlik „a Zemberek”?
Mindeközben a bankadó fölött folyik a vita, noha nyilvánvaló,
hogy egyetlen bank sem fogja tűrni, hogy emiatt veszteségbe
menjen át. A bankadót nagyrészt a hitelfelvevők és a betétesek fogják megfizetni - bármi is a propaganda. És ez is a kispénzűeket sújtja, mint ahogy a 16%-os egységes adókulcs is
őket adóztatja majd. Azokat, akik vagy a minimálbér után nem
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évek múlva lehet megítélni, amikor a végéhez közeledve kiszámoljuk azt.
Ilyen pozitív eredmény például, hogy a forintra váltva 2,6 milliárd forintból kifizettük régi hiteleinket, azaz 941 milliót. Ezzel
jelentősen csökkent Önkormányzatunk kamatterhe. Ez bizony
nyereség!! A kötvény összegét ütemezve, nem egyszerre használjuk fel és a felhasználás idejéig lekötjük. Így a kibocsátástól
mostanáig több kamatot kaptunk (163 millió) a lekötésekre,
mint a kifizetett kamatok összege (123 millió ). Persze, ez nem
mindig lesz így.
A fennmaradó összeget kerületünk fejlesztésére használtuk.
Így ebből fedeztük az uszoda beruházásához szükséges 532
millió forintot, a jégcsarnok vásárlásához 590 millió forintot.
Két olyan, nagy fontosságú beruházás jött létre, melyek ma
már erzsébetiek ezreinek adnak sportolási, szórakozási lehetőséget. Sőt... Lehet, hogy fideszes képviselőtársaink nem olvasták saját kormányprogramjukat?
Jutott, például útépítésre 151 millió forint, de a kötvényből finanszírozzuk a pályázatok önrészét, illetve ebből előlegezzük
meg a megvalósítás során felmerülő költségeket, melyeket a
pályázatok kiírói utólag fizetnek meg önkormányzatunk részére.
Azt mondhatjuk, jelenleg még 552 millió Ft-ot nem használtunk fel véglegesen ebből a jelentős összegből, 300 milliót
lekötöttünk (jelentős pályázatok futnak, melynek az önrészét
biztosítani kell), 252 m Ft-ot pedig a fenti célokra használunk
fel.
A hitel felvétele tehát nem egy eleve rossz megoldás. A kérdés
mindig az, hogy jól használják-e fel a kölcsönvevők. Önkormányzatunknak ezt ugyanúgy kell mérlegelnie, ahogy Önök is
teszik otthon, amikor lakás vagy háztartási eszközök vásárlására tervezik meg a hitel felvételét. Csak az arányok mások.
Nekünk meggyőződésünk, hogy jó és hasznos célok megvételére használjuk fel ezt az összeget, jelentősen javítva az erzsébetiek lehetőségeit.
Komoróczy László

fizettek eddig adót, vagy azokat, akiknek nem éri el a bruttó
jövedelmük a 230 ezer forintot. Hogy is van ez? A bankok adója nő, a bankárok adóját viszont a kormány csökkenti, amikor
egykulcsos adót kíván bevezetni. A kormány „a Zembereket”
emlegeti, közben a hitelfelvevő és a betétes emberek oldaláról
a bankárok oldalára áll. A bankárok jövedelme ugyanis – senkinek ne legyenek kétségei – drasztikusan fog emelkedni.
A Költségvetési Tanács szerint május óta 300 milliárd forinttal
romlott a költségvetés pozíciója. Ez azt jelenti, hogy ha a kormány nem szórakozott volna a forinttal, jutott volna elég az
árvízkárosultak megsegítésére is, és nem lenne szükség semmilyen megszorításra.
Hát ezt érdemlik „a Zemberek”? Szerintünk nem.
Lendvai Anna

A „forradalom” állása
„Ezermilliárdos Széchenyi-terv, tíz év alatt egymillió új munkahely. Minden normális pincér tudja, hogy sohasem kerek
számokkal csalunk.”
(Farkasházy Tivadar, Hócipő 2010. augusztus 11. Nem értem.
„Matolcsy a bankadóról elmondta, hogy a kormány azt
„meg fogja védeni az ország határain belül a Bankszövetség támadásaival szemben, és meg fogja védeni az európai színpadon is, amennyiben erre szükség van.”
Tessék mondani, ez ugyanaz a Matolcsy, aki 98-ban a 7 százalékos növekedést ígérte?Akinek a gazdasági programja az
Orbán-éra első hetében eloszlott, mint a buborék?Mert ha
igen, akkor most egy darabig inkább valaki más tegye az
ígéreteket, különben arról kódulunk.”
Révbíró Tamás / Hócipő, 2010. július 14.
yes comment… Látnok.
„Volt a magyar szórakoztató művészetnek egy legendás
alakja, úgy hívták, Rodolfo….. Páratlan bűvész volt, a nézőit
azzal is ámította, hogy azt mondta nekik, figyeljék jól a kezemet, mert csalok. Elfelejtette ezt a politika is, nevezetesen a
Fidesz. Kormányalakítása idején azzal ámította közönségét,
azzal is lepipálja szoclib elődjét, hogy mindennél takarékosabb államapparátust alakít ki. Mindösszesen nyolc minisztere van, Európa ebből is tanulhat. Aztán kiderült, tényleg
nyolc, de az államtitkárok száma negyven, helyettesből is
akad több, a radikális csökkentés szemfényvesztés. Trükk,
de nem ügyes, annyira átlátszó.”
Várkonyi Tibor, Népszava 2010. augusztus 3. Trükk.
„Rosszabbul élünk, mint három hónapja. A demokrácia és az
erkölcs szétverésén kívül ennyi egészen biztosan megállapítható abból, ami a kormányváltás óta történt Magyarországon.
Az árak emelkednek, a forint árfolyama jelentősen gyengült.
Nőttek a banki és a devizahiteles költségek, a magyar hitelek
kockázati felára, rekordon áll a benzinár. A Fidesz által azonnalra ígért adó- és járulékcsökkentésnek nyoma sincs, egy húsz
évre tervezett ezermilliárdos Széchenyi tervvel döngetik a mellüket, holott a Gyurcsány-kormány öt, a Bajnai-kormány egy év
alatt ennek többszörösével fejlesztette a magyar gazdaságot.”
„Magyarország nemzetközi ázsiója folyamatosan esik a kormányváltás óta, de nem is csoda. Elvégre miféle ember az, aki az
államtól a pártjának adott székházból bányát vesz a papájának,
aki kormányfőként szőlőtámogatást utal ki önmagának? Aki
úgy variálja a jogszabályokat – lex Borkai, lex Járai, lex Stumpf,
lex Sláger – ahogy csókosainak, pillanatnyi hatalmi érdekeinek
éppen megfelel? Mindenesetre egy ügyvéd (!) az ott üldögélők szeme láttára egy kaszinótojással komótosan bemázolta a
Nemzeti Együttműködési Izé egy kifüggesztett példányát. Eljárást indítottak ellene. Pedig nem is kordont bontott, adótartozásos cégeket tüntetett el, szervert tört fel, vagy politikusokat
figyelt meg. Szép kis pernek nézünk elébe.”
Gréczy Zsolt, Népszava 2010. augusztus 2. Rosszabbul élünk.

„Békesi László volt pénzügyminiszter a Klubrádióban
eszementnek nevezte az ország pénzügyi függetlenedéséről szóló állítást. – A függetlenedés ugyanis azt jelenti, hogy
megszakítjuk hitelkapcsolatainkat az IMF-fel, és csak saját
forrásainkból gazdálkodunk. Ha így lesz, akkor Magyarországon nem 11, hanem 30 százalékos lesz a munkanélküliség – magyarázta a közgazdász, hozzátéve, hogy Magyarországon szinte minden vállalat függ a hitelektől.”
Ónody-Molnár Nóra, Népszabadság 2010. július 23.
Pénzügyi függetlenedés, vagy eszementség?
„Félreismernek, ha azt hiszik, hogy mentelmi jogom
mögé fogok bújni. Ha a politikai küzdelmet bíróságon
akarják lefolytatni, én állok elébe. Vádlott helyett vádlójuk leszek. Vádlója ennek a torz, erőszakos, megfélemlítésre játszó Fidesz-világnak-írta Gyurcsány.
Szólni kellene Gyurcsánynak, hogy ne legyen olyan biztos
a dolgában. Rendben , ha most citálnák bíróság elé, talán
tényleg kifogna egy olyan bírót, aki úgy érzi, hogy nem a
forradalmi Fidesz-kormányra, hanem az igazságszolgáltatásra esküdött fel, de figyeljen csak:eltelik pár hónap, és
ilyen bírót már nem is talál. Egyébként ugyanez lesz a helyzet a védővel és a vádlóval is. Azért nagyon nem kell félnie.
Magyarországon nincs halálbüntetés. Egyenlőre.”
Szabados Gábor/ Hócipő 2010. június 3o.
yes comment… Szólni kellene Gyurcsánynak
„Demokráciában a hatalom koncentrációjának van egy egészséges szintje, amelyet nem érdemes túllépni. A választások
rendszeresen mérik a népszerűséget, olyan pedig nincs, hogy
egy országban minden egyre jobb, sosincs visszaesés. A lakosságnak és a politikai elitnek is érdeke, hogy bizonyos dolgok
ne a választási eredményektől függjenek, a feszültségeket le
lehessen vezetni, újra és újra visszatérhessen a haladásba vetett
remény. Magyarország ma nem ebbe az irányba halad. A jobboldal kísérletet tesz hatalma évtizedekre való bebetonozására.”
A kétharmados törvényhozási többség félelmetes fegyver Orbán
Viktor kezében, de ha gondatlanul használja, ellene is fordulhat.
Napsütés jön, vagy vihar, minden felelősség az övé. Az ország
persze a vihart is túl fogja élni, de nem mindegy, milyen áron.”
Horváth Gábor, Népszabadság, 2010. július 1. Orbán felelőssége.
Így fog változni az Önök havi jövedelme az egykulcsos
jövedelemadó bevezetésével. (Forrás: www.fn.hu)

Az oldalt összeállította: Szalontai Tibor
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Többen vagyunk, mint bárki gondolná.
Nyerteseink: Gáspár László, Széles Tibor Géza, Rózsavölgyi István
A megfejtést nyílt levelezőlapon szeptember 20-ig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között három könyvet sorsolunk ki.

OKTÓBER 3-ÁN SZAVAZUNK!
Választási tudnivalók

2010. október 3-án ismét általános önkormányzati választásra kerül sor. Mi, pesterzsébetiek arról dönthetünk, hogy ki lesz
kerületünk polgármestere, közös ügyeink vitelére milyen önkormányzati képviselőket választunk, valamint fővárosunknak, Budapestnek is választunk főpolgármestert és közgyűlési tagokat.

Szavazás helye:
Az Értesítőn fel van tűntetve a lakóhely szerint kijelölt szavazókör
száma, címe. Szavazni itt lehet. Amennyiben valaki mozgásában
akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát.

Mit vigyen magával a szavazáskor?
Ön csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és a
lakcímét megfelelően igazolja. Ezt az alábbiakkal teheti meg:
- lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány
(azaz a régi típusú személyi igazolvány),
- lakcímigazolvány ÉS új típusú személyi igazolvány, vagy kártya formátumú jogosítvány, vagy útlevél
A szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében érdemes a szavazásra magával vinni az „Értesítőt” is.

Választás napi tudnivalók:
Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig, az
Ön jelenlétében lepecsételt szavazólapon lehet, melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). Ha
elrontja a szavazását, és ezt a borítéknak az urnába helyezése
előtt jelzi, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság
bevonja, helyébe új lapot ad ki.
Kérünk minden pesterzsébetit, hogy éljen választójogával, és
október 3-án válasszuk meg közösen Pesterzsébet és a főváros
vezetését!

Pesterzsébeti

összhang
Alapította az MSZP XX. ker. Szervezete
Főszerkesztő: Domján Katalin
Szerkesztőség: 1203 Budapest,
Kossuth L. u. 49.
Tel.: (06-1) 283 0910

