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Kedves Olvasónk!

Ady Endre

Igazi öröm az Összhang szerkesztői számára, hogy kíváncsi a gondolatainkra, és újra találkozhatunk.
Nem tagadjuk, hogy ezek a gondolatok egyfajta világképet tükröznek, sőt
büszkén vállaljuk baloldaliságunkat. Büszkén vállalhatjuk, mert e gondolatok mentén úgy szeretnénk változtatni a világot, hogy jobb legyen az embereknek. Békét, szabadságot, biztonságot, nyugalmat, igazságos közteherviselést, és a közös javakhoz való igazságos és egyenjogú hozzáférést szeretnénk.
Magyarországnak, Pesterzsébetnek olyan új lelkületet, amelyben mindenki pontosan érti és érzi, hogy egymásra vagyunk utalva közös életünkben.
Hogy akkor tud az egyes ember élete jobbá válni, ha az ország közös szekerére mindenki fel tud kapaszkodni.
Ez lehetséges, de csak úgy, ha együtt akarjuk, és vannak ehhez kapcsolódó
belátásaink. Ha belátjuk, hogy a ma működő gazdasági-társadalmi formáció
alapja a verseny, a piac, amely okoz anyagi, életmódbeli egyenetlenségeket.
És ha azt is belátjuk, hogy a közös haladás érdekében szükség van a különbségek mérséklésére, ha valaki segítségre szorul, annak pedig ki kell nyújtani
a kezünket. Ez már egy jó egyezség, amely lehet a nemzet felemelkedésének
alapja, és amely nem tűri a társadalom hatalmi érdekből történő megosztását. Az „Oszd meg és uralkodj!” jelszavánál mi jobbnak tartjuk az összefogás,
együttműködés, vagy ahogy lapunk neve is mondja, az összhang jelszavait.
Mi úgy gondoljuk, létrehozható a demokrácia talaján álló új köztársaság,
ahol a szabadság, a tudás, a piac, a verseny, a siker, a nemzeti gondolat, a
magyar konzervatív tradíciók, a hitvilág, az igazságosság és a szolidaritás
jól megférnek egymás mellett. Sőt erősítik egymást, és egy együttműködésre
épülő átfogó nemzeti egység alapját képezik.
Hisszük, hogy ez a Magyarország megteremthető.
az Összhang szerkesztői

Halottak napján
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...

Szemfényvesztés az egész

Azért kell váltani, hogy jobb legyen
Dr. Hiller István személyét és tevékenységét jól ismerheti az Olvasó. Szocialista oktatáspolitikus, több kormányban dolgozott oktatásért és kultúráért
felelős miniszterként, két választási cikluson át volt Pesterzsébet országgyűlési képviselője, öt éve pesterzsébeti lakos. Az Összhang aktuális közéleti, politikai kérdésekben kérte a véleményét.

folytatás a 4. oldalon
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Választási hadviselésben megelőző csap(l)ás

A FIDESZ már a népet is leváltja?
A rendszerváltást követően a válasz- rábbi szakértői választási bizottság mány. Mindettől azt várják, hogy
tásokat Magyarország a demokrácia helyett egy új fideszes ellenőrző tes- sok ellenzéki jelölt lesz egy körzetben, és szétaprózódnak az ellenfeleünnepeként élhette meg. Egyszerű, tület kilenc évre szóló létrehozása.
jól követhető, a választói alapjogot
Bármit mondanak, az előzetes ikre leadott szavazatok.
100%-ban biztosító választási rend- regisztráció egyetlen indoka, hogy
Az pedig kifejezetten aljas terv,
szer működött. Mára ez megválto- szűkítsék a választásokon részt vevő hogy a korábbi Országos Választási
zott. A FIDESZ nem verseng, hanem állampolgárok körét. Sokakat kizár- Bizottság helyett olyan Nemzeti Váháborút
visel.
lasztási BizottságMindenki ismeri
nak nevezett kiMit írtak át eddig?
az aranyigazságot:
lenc évre választott
a népet nem lehet
testület felügyelje a
• A korábbi két választási forduló helyett egy lesz, hogy a két forduló
leváltani. Ők mégválasztásokat – és
közötti összefogásra ne nyíljon lehetőség.
is tesznek erre egy
a regisztrációs lis• A FIDESZ-nek kedvezően átrajzolták a választási körzeteket.
kísérletet. Aki szátákat is(!) –, ame• Az egyéni körzetekben győztes párt a listáról is több mandátumot
mukra nem kedlyet a kétharmados
kap, szinte mindent visz.
ves, esetleg nem
parlament választ,
• Bármit hazudtak korábban, kiderült, hogy a kettős állampolgárságot
rájuk voksolna, azt
és így egyértelműa külhoni szavazatok megszerzésére akarják elsősorban használni.
igyekeznek kizáren a kormányzó• Felmerült a pártok állami támogatásának megszüntetése, ami leheni a választásból.
pártok
emberei
tetlenné tenné az ellenzéki pártokat. A FIDESZ kormányzati eszköülnek benne.
zökkel és az állami pályázatokkal kitömött cégeivel könnyed kamA választási elA FIDESZ, Orpányt folytathat.
járásról szóló törbán Viktor fél.
vény módosítása
beleillik egy szabályalkotási sorba, nak azok közül, akik az utolsó pil- A hatalmat mégsem a kormányzásuk
amely nehezíti a választói részvételt, lanatig gondolkodni akarnak, kire korrekciójával akarják megtartani,
az a célja, hogy ne tudjon érvényesül- voksoljanak. És mivel ők általában hanem, a demokráciát, az emberi
ni a többségi választói akarat.
kritikusak a kormánnyal szemben, alapjogokat sértő szabályokkal.
Lebecsülik a népet. Az ország egyre
Ahogy csökken a FIDESZ támo- abban bízik a FIDESZ, hogy nem
gatottsága, a hatalom megtartása regisztrálnak be időben, így nem já- inkább felismeri a sok hazugság möérdekében újabb biztosítékok után rulhatnak az urnákhoz. Ez a válasz- götti valódi arcukat. Hiába az erőlkökapkodnak. Ezért módosítják a vá- tójog, mint alapvető szabadságjog dés. A választók el fognak menni az
előzetes regisztrációra, és 2014-ben el
lasztási eljárásról szóló törvényt, és durva megsértése.
mivel ez alkotmánysértő, átírják az
A törvénymódosítás szerint már fogják zavarni ezt a kormányt.
alaptörvényüket is.
200 választó ajánlásával jelöltté lehet
A választás ezt követően ismét az
A módosítás lényeges elemei az válni. Azt is megszellőztették, hogy új demokratikus magyar köztársaelőzetes regisztráció, a képviselő-je- minden jelölt kampányát milliós ság ünnepévé válhat.
löltté válás megkönnyítése és a ko- nagyságrendben támogatja a korSzerk.

Két lépés a jobb világért

Fel kell állni a fotelból!
Meg akarják állítani azt a politikát, amely az országot a szakadék felé kormányozza? Az MSZP segíthet ebben, de a TOVÁBBHALADNI TILOS táblát csak a választópolgárok tehetik ki. Ehhez meg kell tenni két lépést. Az
egyik az előzetes választási regisztráció, a másik a választás napján egy
séta az urnáig. Fel kell állni a fotelból! Megéri.
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Helytállás változások közepette

A szolgáltatásoknak működni kell
Egy hónapja, szeptember 30-án
ünnepeltük az Önkormányzatok
Napját.
A tanácsrendszert felváltva, 22 éve,
az 1990-es őszi választásokon született meg új demokráciánknak a helyi
népképviseleti funkciót ellátó hatalmi ága. Beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. A közjogi gondolkodást
átalakítva olyan alkotóenergiák szabadultak fel, amelyek segítségével
óriási lemaradásokat sikerült pótolni
a közszolgáltatások területén.
Az éppen aktuális kormányzat
„színétől” függetlenül az önkormányzatok folyamatosan fejlődtek, a
hazai társadalmi folyamatok pozitív
alakítói voltak.
Az önkormányzatok nagy utat jártak be. A régi lelketlen, nehézkes,
szabályokkal körülbástyázott, bürokratikus működés rugalmasabb,
humánus, de törvényességgel jól szabályozott hatékonyabb működés felé
változott. Közben meg kellett tanulni a piaci viszonyok között létezni,
és a rendszer egyre inkább haladt a
civil szféra befogadásának irányába.
22 éves tevékenységüket a sokszínűség, az ötletek kifogyhatatlansága

jellemezte, a lakossági szolgáltatások
javítása érdekében. A hivatalokban
lojális, hozzáértő, kreatív szakemberi gárda alakult ki.
A fővárosi önkormányzatokkal
kapcsolatban sok kritikát el lehet
fogadni, de egy nem vitatható el:
Budapest két évtizedes fejlődése.
A kétszintű önkormányzat pozitív
és negatív oldalaival együtt, veszekedősen, de sok-sok helyi ötlet közös
megvalósításával működött.
Pesterzsébet polgárai is büszkék
lehetnek erre a két évtizedre. Bátran kijelenthetjük, hogy Pesterzsébet
és Soroksár az 1994-es elválás előtt
és azt követően is szépen fejlődött.
A húsz év alatt Pesterzsébet fejlődése
töretlen volt az önkormányzat politikai színétől függetlenül. Elődöm,
a fideszes Perlaki Jenő elkötelezett
várospolitikusként tette a dolgát,
mint ahogyan az Önök által választott képviselők is. Sok vitával, a
nyilvánosság teljes bevonásával dolgoztunk, és mindig a pesterzsébetiek
javára.
Ma az önkormányzatok helyzete
jelentősen, napról-napra változik,
pedig az önállóságtól nem kell félni.

Tudni kell együtt élni vele, szabályozni, ösztönözni, segíteni, együttműködésre serkenteni, és együttműködni vele, mert a helyi erők
felszabadításától az egész ország erősebb lesz.
Pesterzsébet, a pesterzsébetiek
érdekében kész vagyok a szükséges
kompromisszumok megkötésére.
A megváltozott körülmények között azt tartom elsődlegesen szem
előtt, hogy biztosított legyen az
önkormányzati feladatok ellátása.
A továbbra is ránk bízott szolgáltatásoknak a lakosság megelégedésére
működnie kell.
Szabados Ákos

„Csodálatos élmény, ha megismerjük véreink testvériségét. Ha megismerjük szeretteink szeretetét,
ez a megismerés az élet tápláló tüze. De ha azoknak gyöngédségét érezzük, akiket nem ismerünk, az
ismeretlenekét, akik álmunkat, magányunkat, gondjainkat, vagy lankadásunkat vigyázzák, ez még nagyobb
és még szebb érzelem, mert kiterjeszti lényünket és minden embert magához ölel.”
/Pablo Neruda/

40 millióba került a frakciófegyelem

Pesterzsébet nem látszik a Parlamentből
A „Hogyan ne képviseljük a választókat” tankönyv egyik fejezetének
is betudható az, ahogyan az idegenforgalmi adó beszedésén módosított a Parlament. Rogán Antal
javaslatára olyan törvénymódosítást hajtottak ugyanis végre, amely
szerint az idegenforgalmi adót
egyes kerületek (pl. az V. kerület,

nahát) sajátjukként vethetik ki, elvéve ezt a lehetőséget a Fővárostól,
amely a forrásmegosztáson keresztül osztotta azt el a kerületeknek.
Pesterzsébetnek ez évi kb. 40 millió
forintos kiesést jelent. Kérdeztük
ezt korábban is, de választ nem kaptunk rá: vajon a fideszes parlamenti
képviselőink tisztában voltak azzal,

amikor megnyomták az igen gombot, hogy mit takar ez a javaslat?
Amennyiben igen, akkor feltételezhető, hogy a frakciófegyelmet követték, s nem Pesterzsébet érdekeit
nézték. Megint bebizonyosodott,
hogy az üléspont határozza meg az
álláspontot.
Lendvai Anna
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folytatás az 1. oldalról
Összhang: Képviselő úr, hogy érzi magát Pesterzsébeten?
Hiller István: Otthon érzem magam. A pesterzsébetiekkel mindig is jó és közvetlen volt a viszonyunk.
Hétköznapi a kapcsolatunk. Beszélgetünk a boltban,
találkozunk az utcában, ahol lakom, a postán, ahol
a csekkjeimet feladom. Vacsorámat a kisboltban
veszem meg a Tátra téren. Négytagú családommal,
két fiunkkal együtt itt élünk. Sokan megszólítanak,
és úgy érzem, hogy a kiábrándultságot a düh váltja
fel. Az elégedetlenségből egyre inkább kormányváltó
hangulat alakul ki, és ezt nem csak az országos politika egészére, hanem Pesterzsébetre is mondják.

nek egyre kevesebb a pénzük és kevesebb a lehetőségük. Közben egyre több a nagy szónoklat.
Sok szó esik a munkahely-teremtésről, míg naponta százakat és ezreket dobnak az utcára. Sokat hallunk arról, hogy milyen befektetők és befektetések
lesznek Magyarországon, és sorra zárnak be cégek,
vagy hagyják el Magyarországot.
Sokat hallottuk, hogy két hét alatt közbiztonság
tekintetében rendet tesznek az országban, aztán roszszabb, mint évekkel ezelőtt. Össze-vissza beszéltek
egészségügyről és oktatásról, népszavazást csináltak,
hárommillió embert elcipeltek az urnákhoz, aztán
kormányon nem tudnak az egésszel mit kezdeni.

Összhang: Korábban Ön és Pál Tibor voltak a kerület szocialista országgyűlési képviselői. 2010 tavaszán
fideszes képviselőket választottak. Ma, az Orbán kormány félidején túl hogyan látja, az elmúlt több mint
két év alatt miként változott a pesterzsébetiek élete?
Veszítettek-e valamit?
Hiller István: Igen, veszítettek. Rosszabb lett Pesterzsébetnek és rosszabb lett a pesterzsébetieknek.
Ahogy az országban élők döntő többségének. Becsapták őket, az ígéreteket nem tartották be. Szemfényvesztés volt az egész, és ez két év alatt világosan
kiderült.
Pedig van pénz. Van, akinek jut. Új stadionra
például jut. Valamiért több tízmilliárd forintot ad a
kormány Debrecennek, Székesfehérvárnak, sőt sok
milliárdot más budapesti kerületeknek is. Pesterzsébetnek egy fillért sem. A képviselő dolga az, hogy
képviselje azokat az embereket, akik megválasztották. Mint ahogy tettük azt korábban Szabados Ákossal és Pál Tiborral. Kormánypárti képviselőkként az
akkori kormánytól sok-sok milliárd forintot harcoltunk ki és hoztunk ide csatorna- és útépítésre, iskolák
felújítására, a Csili rendbetételére, uszodaépítésre, és
számos más beruházásra, amelyeket mind a mai napig élvezhetnek a pesterzsébetiek. Világos az összehasonlítás.

Összhang: Köszönöm, hogy a pesterzsébetiek nevében
is mindezt elmondta, mert bár érzik a bőrükön, sokan
nem merik megfogalmazni, mert féltik a munkahelyüket, családjuk megélhetését. Mit tesz a Magyar Szocialista Párt, hogy ez megváltozzék?
Hiller István: A Szocialista Párt azon dolgozik, hogy
a választópolgárokkal együtt megállítsuk a FIDESZ
ámokfutását, a kiszámíthatatlanságot és bizonytalanságot keltő szemfényvesztést, a munkahelyek
védelmének mondott munkahely-pusztítást. Az öszszefogást meg kell csinálni, és meg lehet csinálni. A
Szocialista Párt erősödik, és ezt az erősödést, ezt a folyamatot kell tovább vinni. Az azért mégis csak sokat
jelent, hogy pár héttel ezelőtt Dunaföldváron a szocialista párt által támogatott polgármesterjelölt 57%kal nyert, aztán Sopronban is mi győztünk. Azért
kell dolgozni, hogy ez legyen az általános. Ez legyen a
kerületünkben, a fővárosban, meg az országban.
Szót lehet érteni az emberekkel. És bár egyre többen mondják el nyíltan, hangosan a véleményüket,
sokan félelemben élnek. Sokakat megfenyegettek,
megfélemlítettek. Ilyen világ évtizedek óta nem volt
az országunkban, mint most. De aki a félelemre épít,
az elbukik.
Mi azt tesszük, ami a dolgunk. Úgyhogy csináljuk
azt a programot, amit mi ajánlunk az országnak. Október közepén az MSZP a nyilvánosságnak is bemutatta gazdasági programját, és az ország különböző
területein, így Budapesten is külön programot jelentetünk meg. Az én feladatom az oktatás és kultúra
dolga, amely az országban és Budapesten is a családok mindegyikét érinti és érdekli.
És foglalkoznunk kell Pesterzsébettel, a mi kerületünkkel is.
Változás kell 2014-ben, hogy Pesterzsébeten tovább folytatódhasson az a fejlődés, amit a FIDESZ
megtört, megállított. Hogy Pesterzsébetet újra az ország egyik leggyorsabban fejlődő városrészeként említhessék, mint korábban. Változás kell. A váltás azért
kell, hogy itt az embereknek jobb legyen. A változás
Pesterzsébetért, a pesterzsébetiekért szükséges.

Összhang: Túl vagyunk az Orbán kormány idejének
felén. Hogy értékeli ezt az időt?
Hiller István: Hát a jó hír az, hogy már túl vagyunk
a felén. Fogy az idejük. Nekem sok barátom van külföldön is. Ők azt mondják, hogy ez a kormány és a
FIDESZ idehaza és nemzetközi színtéren is mindenkivel veszekszik. Már nem jön ide senki. Dehogy arról van szó, hogy nem szeretik az országunkat, vagy
nem szeretik a magyarokat. Ezzel a politikával nem
akarnak találkozni és közösködni. Mert azon kívül,
hogy a szájukat jártatták, nem tudtak csinálni semmit, csak veszekedni. Mindenféle szabadságharcot
hirdettek, amit nem ért senki, mit akarnak ezzel. Ennek eredményeként csak rosszabb lett. Az emberek4
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A fideszes önkormányzati többség hálája a pesterzsébetieknek

Szociális biztonság helyett létbizonytalanság
Önkormányzatunk 2004-ben
alkotta meg a szociálisan rászorult személyek részére
biztosítandó szolgáltatásokról szóló koncepcióját, melyet 2009-ben felülvizsgált.
A továbblépés feladatairól
2011-ben kellett volna ismét
tárgyalni, ezzel szemben minden előzetes egyeztetés nélkül
szűkítette a rászorultak lehetőségeit.
Erzsébeten az egyik leglátványosabb terület a közfoglalkoztatás volt. Nem csupán a foglalkoztatottak száma, és támogatása csökkent
drasztikusan, de ezzel jól láthatóan
romlott a parkok, játszóterek állapota is. Kevesebb helyen sikerült a
szemetet elszállítani, a növényeket
gondozni, az avart összegyűjteni.
Mindazok, akik a foglalkoztatásból
kikerültek szinte reménytelenül próbálnak másik, új állást találni.
A segélyek esetében leszállították
az egy főre eső jövedelemhatárt. Ennek következménye: jóval kevesebben jogosultak az adott támogatás
igénybevételére.

kormányzat, mintegy 70 millió forintot nyert.
A szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások közül leépítették a szociális gyermekétkeztetést az iskolákban, óvodákban és a bölcsődékben is, a
támogató szolgálatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a PINCE Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát.
a kép illusztráció
Felmerül a kérdés: hogyan
is érvényesül a törvényben
Olyan pénzbeli ellátásokat szüntet- meghatározott szociális biztonság?
Miképpen gondoskodik az önkortek meg, mint: méltányossági ápolási
díj, méltányossági közgyógyellátás, mányzati többség a rászorultakról?
helyi lakásfenntartási támogatás,
Napról napra növekszik azok száma,
akik egyre bizonytalanabb, kiláfűtési támogatás, beiskolázási segély, szociális tanulmányi ösztöndíj, tástalanabb helyzetbe kerülnek. Előgyógyászati segédeszköz beszerzési ször csak nem megyünk külföldre
támogatás, születési támogatás, díj- nyaralni, majd nem megyünk sehova
hátralék kiegyenlítő támogatás, mun- sem nyaralni, és így tovább, míg csak
kanélküliek –, rendszeres szociális egyszer nem jut elég ennivaló az aszsegélyen lévők –, ápolási díjasok kará- talra. Magam is ismerek olyan csalácsonyi kiegészítő támogatása, szociá- dokat, ahol ez ma már a valóság.
lis gyermekétkeztetési támogatás.
Nagy szükség lenne a helyi közös2012-ben a nyári gyermekétkez- ség felelősségvállalására. Ma ennek
tetés támogatására még pályázatot ellenkezőjét tapasztaljuk.
Kovács Eszter
sem adtak be, pedig 14 kerületi ön-

Izomból a Baross-Topánka üzletek ellen

Ügyintézés FIDESZ-módra
Kiváló példája az ügyek kezelésének
az az eset is, ami a Topánka utca és a
Baross utca kereszteződésnél lévő üzletsorral történt. Még a ciklus elején
döntött úgy a fideszes önkormányzati többség, hogy ott márpedig üzletek nem lesznek. Arról persze semmi
tervet nem nyújtottak be, hogy mégis
mi legyen ott (parkról szóltak a hírek,
talán egy lovas szobrot állíthatnánk a
Kedves Vezetőnek ☺). Ahelyett, hogy
leültek volna az üzletek tulajdonosaival, hogy átbeszéljék az egységes
arculat szükségességét és a lehetőségeket, határozatot hoztak arról, hogy
nincs tovább. Ráadásul a boltok készek lettek volna a csinosításra. Nem

számított, hogy hány család megélhetése kerül veszélybe, és nem számított
több száz vásárló tiltakozó aláírása
sem. Az üzletek jelenleg állnak és
működnek, pereskednek az önkor-

mányzattal. Ha két éve elindult volna
egy értelmes párbeszéd, ma másként
nézhetnénk az üzletsorra. Ha erővel
politizálunk és nem ésszel, ide jutunk!
Lendvai Anna
5
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Nem elég a kormányt leváltani, tudni kell, merre tovább

Készül az MSZP programja
A demokrácia szabályai szerint a pártok programjai versenyeznek a választók kegyeiért. A 2010-es választások
előtt a FIDESZ nem tartotta érdemesnek a társadalmat
arra, hogy megismerhessük, mit akarnak csinálni kormányon. Ma sem beszélik meg a döntéseiket azokkal, akikre
tartozna, sőt, ahol csak lehet, felszámolják az érdekegyeztetés fórumait is.
Az MSZP ezt másként teszi. Az országgal együtt készíti
programját, és kormányon a végrehajtást is az érintettek,
a szakmai és érdekképviseleti szervezetek bevonásával
fogja intézni.
A programalkotás már májusban elkezdődött. A tervezetek folyamatosan készülnek, melyeket az MSZP
szakpolitikusai és szakértő civil szervezetek véleménye alapján készít el olyan minőségben a párt vezetése,
hogy alkalmasak legyenek az állampolgárokkal történő
megbeszélésre, vitára. A programterv több síkú. Van

egy általános, úgynevezett közpolitikai magja, ehhez
kapcsolódnak a különböző szakterületekre vonatkozó
részek (gazdaság, egészségügy, oktatás, közbiztonság,
külpolitika, stb.), és az ország egyes régióinak specialitásait kezelő regionális programok (Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, Balaton, Dél-Dunántúl és
Budapest).
Az MSZP Pesterzsébeti Szervezete azt tervezi, hogy
a párt Budapest-programjához csatlakozva jövőre saját
kerületi elképzeléseket is megfogalmazunk. A központi, a budapesti és természetesen a helyi programjavaslatokhoz is szeretnénk kérni a pesterzsébetiek, az Önök
véleményét, amelyre különböző formákban (lakossági
fórumokon, interneten, szakértői összejöveteleken, stb.)
alkalmakat fogunk teremteni.
Komoróczy László
MSZP pesterzsébeti elnöke

Ma a múlt épül, nem a jövő

Budapestet újra kell indítanunk!

Budapest két éve stagnál és leépül,
elszenvedi, sőt fizeti minden kárát
a kormányzás hibáinak. Ma Budapestnek nem vezetője van, hanem
végrehajtója, felszámoló biztosa, aki
valódi érdekképviselet nélkül hajtja
végre a fideszes pártállam akaratát a
városban élők rovására.
Ma Budapesten nem a jövő épül, hanem a múlt. Minden fővárosban élő és
dolgozó ember szembesül a megszűnő
munkahelyekkel, növekvő munkanélküliséggel, emelkedő árakkal, a kormány által kivetett 28 féle adó mellé
kivetett önkormányzati terhekkel, a
főváros által naponta bejelentett új
tervekkel/ötletekkel, mint a hídpénz,
vagy korábban az autódíj, vagy az ellenszolgáltatás nélküli dugódíj terve.
Látjuk az egyre több bezárt iskolát,
az egyre romló kórházi viszonyokat,
a leálló buszokat, elfüstölő metrókat,
a felfüggesztett karbantartás eredmé6

nyét. Ma érezhető a városvezetés
elnyomó kultúrharca is: a lappangva terjedő fasiszta gondolatok, a szélsőségeseknek színházat
adó döntéshozás, a főpolgármesteri irodában átrajzolt városi
zászló és tömeges utcaátnevezések
mindennapjai.
Mi a budapestiekkel összefogva
meg fogjuk állítani és le fogjuk váltani a ma dilettáns vezetőit, hogy
újraindíthassuk Budapestet. Újrafogalmazzuk mit képvisel, mit képes
elérni, megvalósítani a város, milyen
élet az, amit az itt élőknek, itt dolgozóknak kínálni tud.

Mi a jelenre és tényekre épülve gondolkodunk, készítünk programot
Budapestnek. Programalkotásunk
folyamán Önökkel együtt keressük
a legjobb megoldásokat arra, hogyan lehet javítani a mindennapok
biztonságán, hogyan élesszük újra a
város szellemi és gazdasági lehetőségeit, hogyan állítsuk helyre a város
önrendelkezését, hogyan szervezzük
újra a város oktatási, egészségügyi
és szolgáltató rendszerét. Hisszük,
hogy két év múlva új vezetése lesz a
városnak. Mi erre készülünk, ezért
dolgozunk.
Lendvai Anna

Csatlakozzon hozzánk!
Együtt legyőzhetjük a FIDESZ kormányát.
Kérjük Önt, ossza meg velünk gondolatait, javaslatait, dolgozzunk együtt!

Változtassunk közösen!
Képviselői irodánk: 1203 Budapest, Ady Endre utca 84/a
hétfő és csütörtök 1500-1800
e-mail: bp20@mszp.hu • web: www.mszp20.hu
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Városházi „aprók”
A fideszes többség és a nyilvánosság
Rögtön a választások után megindult az
a folyamat, amely a nyilvánosság viszszaszorítására irányult. Elsőként a Pesterzsébet című, közpénzből fenntartott
újság felelős szerkesztőjét váltották le és
helyette a Helyi Témától hoztak új vezetőt. Attól kezdve az ellenzéki vélemények
nem jelennek meg az újságban, mintha
nem is lennénk ott az önkormányzat ülésein. Ezt követte a TV20 megszüntetése.
Átszervezték a testületi
ülést is, kifejezetten azzal a céllal, hogy nehezítsék, ellehetetlenítsék
az ellenzéki képviselők
munkáját, a lehető legkevesebb felszólalási lehetőséget adva. Ők nem
szólnak a vitához, így a
lakosság szinte egyáltalán nem értesül a szemlesütve hozott döntéseik
okáról. A szakterületek
elemzéseit a bizottságokba száműzték. Megfojtják az önkormányzatiság lényegét.

Romló közbiztonság
Pesterzsébeten az elmúlt két évben erősen romlott a közbiztonság. Nemcsak a
betörések, lopások, de az erőszakos bűncselekmények száma is rendkívüli mértékben emelkedik (nyakláncok letépése,
rablások, sőt a gyilkosságok száma is növekszik). Ebben a helyzetben nyújthatna
segítséget a megszüntetett Bűnmegelőzési Centrum, valamint a Polgárőrség. Az
önkormányzati többség nem támogatja
a korábban jó színvonalú működésüket.

Megszűnt az Ifjúsági Információs
Iroda
Az Ifjúsági Információs Iroda néhány
évvel ezelőtt alakult, és azokkal a fiatalokkal foglalkozott, akik tanácsadásra
szorultak. Jogi, elhelyezkedési, életvezetési tanácsokat kaptak, feleletet sok olyan
kérdésre, ami egy 16–20 év közötti fiatalt
érdekelhet, de amit valamilyen ok miatt
nem tudtak a családban feltenni. Éjszakánként asztalitenisz bajnokságokat rendeztek, sok gyereket lefoglalva, mentve
az utcáról. Még a minisztérium is írt ne-

kik támogató levelet, mégis „a feladatot
megtartva” megszűntették őket.

Megszűnik a Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Nagyon nagy eredményként éltük meg,
amikor megnyerve a pályázatot, létrehozhattuk a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszert. Ötven rászoruló kapott
egy órához hasonló szerkezetet, amely
az otthoni telefonon keresztül riasztja

az ügyeletet, ha viselője rosszul lett, és
nem ad életjelt. Többen is vannak kerületünkben, akik az életüket köszönhetik
a rendszernek, mások sorba álltak a lehetőségért. A fideszes többség azonnal meg
akarta szüntetni a szolgáltatást, de belátták, hogy akkor vissza kell fizetni a támogatást. 2012 decemberében viszont lejár a
szerződés és most már úgy tűnik véglegesen megszűnik. A betegek meg gondoskodjanak magukról, ahogy tudnak.

Már áthidaló hitel sincs
Az önkormányzati bevételek nem egyenletesen érkeznek, ezért rendszeresen
szükség volt olyan éven belüli áthidaló
bankhitelre, amely elhárította a fizetési
nehézségeket. Csakhogy a kormánynak
sikerült olyan bizonytalan helyzetbe hozni az önkormányzatokat az államosítással, a feladatok és az állami támogatások
újraszerkesztésével, támogatás megvonásokkal, hogy nincs az a bank, amelyik
ilyen kedvező hitelt hajlandó lenne adni.
Adnak persze helyette rendes hitelt, jó
nagy kamatra, meg az önkormányzat
vagyonának elzálogosításával. Ha meg

valaki nem veszi fel, mondjuk nyáron,
amikor éppen nincs adóbevétel nem tud
fizetést adni az alkalmazottainak.

Közalapítványok megszüntetése
A központi akaratnak és mintának megfelelően járt el a fideszes többség akkor
is, amikor megszüntette azokat a közalapítványokat, amelyeket Pesterzsébet
Önkormányzata alapított az elmúlt 20
évben, és amelyek karitatív, ifjúságvédelmi,
közbiztonsági
funkciókat töltöttek be.
Léteznek olyan támogatási formák, amelyek csak
ezeken keresztül valósulhattak meg, és nagyobb
szerep jutott így a civil
kezdeményezéseknek is.
Az egyik alapítvány megszüntetésével például az
önkormányzat lemondott egy legalább 20M
Ft értékű támogatásról,
amit a lakosságnak ajánlott fel egy cég! Ennyire
jól állunk?

Rend a lelke mindennek
Az egy dolog, hogy a szabálysértési ügyeket át kellett adni két munkatárssal és felszereléssel együtt a kormányhivatalnak.
Ennél izgalmasabb, hogy minden olyan
magatartás, amit korábban szabálysértésként kezeltünk, azt a későbbiekben
vagy felsőbb szintű jogszabály tiltja, vagy
az önkormányzat kirívóan közösségellenes (!!) magatartásnak ítéli. A bírság az
eddigi 30 ezer forintról, minimum 50
ezerre, de akár 150 ezer forintra is nőhet.
Azt hiszik, a túlszabályozás és a bírság
megoldja a rendet. Láthatóan tévednek.
Itt is visszafejlődünk.

A politikai tisztogatásból
sohasem elég
Megérkezéskor csináltak a polgármesteri hivatalban egy első körös tisztogatást,
itt még az általuk baloldalinak vélt kollégák voltak a célkeresztben, azután folytatták intézmények és cégek élén, már
csak úgy a lojalitás alapján. Nemrégen a
zeneiskola szakértő igazgatóját váltották
le csak azért, mert a párja volt fidesz-tag,
akire haragszanak. Édes a bosszú?
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A megfejtést nyílt levelezőlapon november 20-ig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között három könyvet sorsolunk ki.

Isten éltesse Miniszterelnök Úr!

Horn Gyula 80
Horn Gyula, Magyarország volt miniszterelnöke, a Szocialista Internacionálé
alelnöke 2012. július 5-én töltötte be nyolcvanadik életévét.
Súlyos betegségében is köszöntjük őt azokkal a sorokkal, amelyeket szilárd
meggyőződéssel ő maga írt le.
„Olyan Európát, olyan világot kell teremtenünk, ahol nemcsak megszületni
és meghalni lehet, hanem élni is érdemes. Ha ezt az esélyt elmulasztjuk, soha
nem bocsáthatjuk meg magunknak, és nem lesz, aki megbocsáthat nekünk.”
E hitvallás szerint tette a dolgát külügyminiszterként, pártelnökként, miniszterelnökként egyaránt. Nevéhez fűződik az 1989-es határnyitás, mely a vasfüggöny megbontásával felgyorsította az egységes Németország létrejöttét, kezdetét
jelentette az egységes Európa kialakulásának. A békés hazai rendszerváltás és a
rendszerváltást követő demokratikus átalakulás egyik fontos személyisége, akit
a nép és a demokrácia feltétlen tisztelete, és elkötelezett baloldaliság jellemez.

PESTERZSÉBETI
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