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Egymásnak osztják a dohányt

Trafikmutyi Pesterzsébeten is?
Országos a botrány. Az emberek falvakban és városokban, az
egész országban arról beszélnek, hogyan osztották el a trafikokat. Sok tízezer kisvállalkozó, régi trafi kos, aki hosszú évtizedek
óta ebből él maradt hoppon, még pontosabban kifosztva, pénz
nélkül. Szerte az országban arról is beszéltek, hogy a fideszesek
osztották szét a trafikok üzemeltetési jogát, magyarul: ők mondták meg helyben, hogy
kinek lehet trafikja és
kinek nem. Ez mindaddig csak szóbeszéd volt,
amíg az egyikük nem
bírta tovább a hallgatást, és a lelkiismeretére
hallgatva a nyilvánosság elé állt, és elmondta,
hogy a valóságban minden úgy történt, ahogy arról beszéltek. Hadházy Ákos fideszes
szekszárdi képviselő nyilvánosság előtt bevallotta, hogy a helyi
fideszesek, a választókerületi elnök együtt végignézték a beadott pályázatokat, és gyakorlatilag ők döntöttek arról, kinek
lesz trafikja. Innentől kezdve szinte mindenhonnan jelentkeztek
a károsultak, és se szeri, se száma rengeteg bejelentésnek, hogy
itt is, meg ott is ugyanaz történt. Több internetes folyóirat öszszegyűjtötte a mindenünnen beérkezett híreket és trafikmutyi
térképet készített. Ezen Pesterzsébet is kiemelt helyen szerepel.
A trafikmutyi térkép Pesterzsébetről azt írja, hogy itt a trafikok
folytatás a 2. oldalon

Interjú Dr. Hiller István országgyűlési képviselővel

Változás kell, hogy Pesterzsébetnek jobb legyen
Erős parlamenti képviselő nélkül – aki nemcsak rendszeresen bejár a házba és
ott szavaz, hanem azzal is foglalatoskodik, hogy kapcsolatokra tegyen szert, hogy
pénzt hozzon szűkebb hazájába – nincs fejlődés. Ennek legékesebb bizonyítéka
az, ami az elmúlt három évben tapasztalhattunk Pesterzsébeten. Pedig nem kellenének nagy beruházások, csak szinten kellene tartani azt, amit korábban saját
szemünkkel is láttunk, ami kerületünket lüktetővé tette – mondja Hiller István,
aki szerint lehetséges, hogy ismét jöjjön a pénz Pesterzsébetre, több legyen a munkalehetőség és újra elkezdődhessenek a fejlesztések.
folytatás a 3. oldalon

2013. május
folytatás az 1. oldalról (Trafikmutyi)
mintegy hatod részét Voght Patricia Yvonne nyerte. Ő annak a cégnek (Continental Tobacco Germany GmbH.) a
kapcsolattartója, amely cég szerte az országban sok tucat trafikot nyert. A Fidesz pesterzsébeti választókerületi elnöke
Földesi Gyula országgyűlési képviselő. Vajon nálunk is úgy döntöttek, mint ahogy a szekszárdi fideszes azt bevallotta?
Vajon Pesterzsébet miért került rá az ország trafikmutyi térképére? És mit szólnak mindehhez azok, akik évtizedek óta
kisboltokban, trafikokban ebből éltek és most elveszik a megélhetési lehetőségüket? Pesterzsébeten ezért ki a felelős?
(Forrás: trafikmutyi.cafeblog.hu, hir24.hu)

TÉNYEK és HAZUGSÁGOK
Orbán Viktor még mindig az MSZP-t és az „elmúlt nyolc évet” hibáztatja saját kormányának katasztrofális kudarcaiért.
A tények azonban makacs dolgok és leleplezik a Fidesz hazugságait. Orbán Viktor 2010-es hatalomra lépését
követően kivételesen igazat beszélt a magyar gazdaságról:
„A magyar gazdaság és különösen a magyar pénzügyi mutatók az EU legtöbb államánál sokkal jobb állapotban vannak. (…) az államadósság mértéke (…) is inkább csak európai középmezőny-szám. (…) Az európai
gazdaságok körében a magyar gazdaság pozíciója jelenleg jó.”
(ATV Egyenes Beszéd. 2010. július 23.)

„Orbán sosem akarta betartani az ígéreteit.”

2010-ben
A Fidesz ígéretei:
• egymillió új munkahely
• 7%-os gazdasági növekedés
• 2012 az elrugaszkodás éve lesz

2012-ben

(MR1 Kossuth Rádió 180 perc, 2010 szeptember, www.fidesz.hu)

Orbán eredményei:
•
•
•
•

3,5%-kal zuhantak a reálbérek
17 ezerrel kevesebb piaci munkahely
1,7%-kal visszaesett a gazdaság
42%-kal csökkentek a nemzetközi befektetések

A mai hatalom természetéről

Elég valakit hírbe hozni
A mai hatalom egyik szégyenletes eszköze az ország kézben tartására a félelemkeltés.
Nem elég, hogy kiiktatták a hatalmi ágak közötti fékek és ellensúlyok rendszerét. Nem elég, hogy a médiát
szinte teljes egészében a kormánypártok uralják állami
és gazdasági eszközökön keresztül. Nem elég, hogy a
jogrendszert, a szabályokat úgy alakítják, hogy a lehető
legnagyobb politikai és gazdasági hatalmat tudják jogszerűen(?) megszerezni.
Mindezeken túl aki mást mond, mint ők, aki kritikát
fogalmaz meg, azt ilyen-olyan ügyekkel hírbe hozzák, lejáratják, megbélyegzik. Csak a legismertebb esetekre gondoljanak, ahol politikus ellenfeleiket bíróság elé citálták,
többüket előzetes letartóztatásban tartották, vezetőszáron
mutogatták a tévében, családokat, egzisztenciákat tettek
tönkre. Évek múlva hozott bírósági döntések sorozatából
kiderült, hogy valótlan, megalapozatlan vádaskodásokról
volt szó. Már ott tartunk, hogy minimális alapja sem kell
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legyen egy ember megvádolásának, hírbehozásának. Elég
bármilyen hazugságot útjára indítani, az marad meg, hogy
ennek valami volt a füle mögött.
Csúnya világ alakulhat ki az emberek életével történő
játszadozásból. Mint ahogy megszokják, majd követik a
szabályszegést (lásd kordonbontás), úgy válhat általános
normává az egymásra mutogatás, feljelentgetés.
Nem kívánunk olyan világban élni, ahol a félelemkeltés kormányzati eszközként minta a társadalom számára. Normálisan az lenne az ellenzék dolga, hogy nyíltan
kritizálja a kormányon lévők döntéseit. A világ így halad előre. A hatalom ma minden más hangot rossz néven
vesz és el akar nyomni. Mi mégsem hallgathatjuk el a tényeket és a véleményünket. Nem vagyunk hajlandók félni! Ha ezek után hírbe hoznának bármely pesterzsébeti
baloldali politikust, ne várják el, hogy magyarázkodjon.
Gondoljanak arra, milyen a mai hatalom természete.
szerk.

ADD TOVÁBB!

2013. május
folytatás az 1. oldalról (Interjú)
Mit gondol arról, miért nem történt az elmúlt 3 évben
semmi Pesterzsébeten? Valóban a pénzhiány az oka?
Nem tartozom azok közé, akik a világot feketének vagy
fehérnek látják, így azt mondják, minden rossz, ami most
történik, és minden jó, ami három évvel ezelőttig volt. De
azt le kell szögeznem: amióta a Fidesz kétharmadot szerzett
a parlamentben, itt, Pesterzsébeten semmi nem jött abból,
ami jó, viszont minden itt van, ami rossz, ami tévedés.
Azt a választ pedig, hogy azért nem történt semmi fejlesztés, mert nincs pénz, én, mint egy korábban erősen
fejlődő kerület parlamenti képviselője nem fogadom el,
de nem fogadhatja el senki sem, aki nyitott szemmel jár
Budapesten. Ha ugyanis elindulunk, láthatjuk, hogy mindenhol máshol történik valami. Néhány kilométerre innen, Ferencváros szélén az ország egyik legnagyobb futballstadionja épül, sok milliárd forintért. Józsefvárosban
megújult a Corvin mozi és környéke, az V. kerület a Város
szíve program keretében szépült meg. Ha pedig egy kicsit
távolabb megyünk a fővárostól, érdemes megnézni Tatát
vagy Székesfehérvárt, ott is önmagukért beszél a látvány.
Ez pedig csak egyet jelent: nem igaz, hogy nincs pénz.
Van pénz, de csak ott, ahol erős a parlamenti képviselő,
tudott belőle saját városának, kerületének szerezni. Arra
ne térjünk ki, hogy mennyire fontos a jelenlegi gazdasági
környezetben, miközben az emberek saját kiadásaikat sem
tudják kifizetni, egy futballstadion építése, de az tény, hogy
sok milliárd forint közpénz oda megy. Biztos az is, hogy
egy főváros belvárosának szépnek kell lennie, de ha annak a
pénznek csupán a tizede kerülne ide, Pesterzsébetre, akkor
már más lenne a helyzet. De nem így történt. Nem látom a
korábbi programok folytatását, az óvodák, iskolák felújítását. Pedig nincsenek hat éves szociáldemokraták vagy hét
éves konzervatívok, csak gyerekek, a mi gyerekeink vannak,
akik körülményein mindig érdemes és kellene is javítatni.
A Jókai utca is már az életveszélyes kategóriába került, míg
végre sikerült elérni, hogy végre hozzányúljanak. Így ez
már nem is felújítás, hanem életveszély-elhárítás, ami végre
május elején a vágányfelújítással elkezdődött.
A kétharmados Fidesz propagandája szerint Magyarország jobban teljesít. Én ezt nem látom Pesterzsébeten,
de nem látják azok sem, akik itt élnek, és akik az utcán,
a postán, a Tátra téri kisboltban megállítanak. Ők arról
beszélnek például, hogy nem értik, miért nem történik

itt semmi, míg máshol folyamatosak a változások. Vagy
arról, hogy a trafikjog megszerzésére semmi esélyük nem
volt, így elveszítik a létfenntartáshoz szükséges egyetlen
bevételi forrásukat. A pesterzsébeti trafik-mutyival viszont bekerültünk az országos TOP10-be – ha úgy veszszük, ez sajátos értelmezése a jobban teljesítésnek.
Akkor mi lehet a háttérben?
Hosszú ideje vagyok képviselő, így pontosan tudom, egy
olyan kerületnek, mint a miénk, mire van szüksége ahhoz, hogy fejlődhessen. És nem kell nagy beruházásokra gondolni, hanem csak olyan változásokra, amelyek
fenntartják a fejlődés lehetőségét. Ha ugyanis megáll a
folyamat, sokkal több energiába, időbe, pénzbe kerül újra
beindítani, mint ha rendszeresen gondoskodnánk róla.
Az, hogy itt tartunk, ahol tartunk, egyetlen dolgot jelent: a Fidesz pesterzsébeti országgyűlési képviselője
tesze-tosza, nincsenek kapcsolatai, így nem tud a kerület
előnyét szolgáló változásokat elindítani. Pedig egy országgyűlési képviselőnek nemcsak az a dolga, hogy rendszeresen bejárjon a Parlamentbe. Legalább ennyire fontos
lenne, hogy a kerület érdekében kapcsolatokat teremtsen,
érdekeltté tegyen embereket, csoportokat abban, hogy
befektessenek. Mi Pál Tiborral és Szabados Ákossal rendszeresen „haditanácsot” tartottunk egy-egy akció előtt.
Mindegyikünknek megvan az a területe, amihez ért, az
összmunkánk eredménye pedig jól látható, jól érezhető
volt hosszú éveken keresztül Pesterzsébeten, ami akkoriban Budapest egyik leggyorsabban fejlődő kerülete volt.
Ezt a fejlődést sikerült a fideszes képviselőnek teljesen
leállítani, mégpedig nem pénzhiány, hanem a tehetetlenség, a kapcsolatnélkülisége és az elszigeteltsége miatt.
Mit lehet és mit kell tenni ebben a helyzetben?
Ismét ajánlatot fogunk tenni az pesterzsébetieknek. Ami
érdekes, és ami mindenképpen nekünk kedvez: amikor a
szükség nagyobb, az összetartás is erősebb. Azt is jó megtapasztalni, hogy a kezdeti fásultság elmúlt, az emberek
ma már tettre, változásra, változtatásra készek, és arra
sarkallnak bennünket is.
Az én politikai stílusomat már ismerik: tőlem nem
hangoskodást, hanem szervező erőt lehet várni, és annak
eredményeként pénzt, több munkahelyet, több beruházást, hogy Pesterzsébetnek és a pesterzsébetieknek valóban jobb legyen.

„Orbán és a Fidesz azt ígérték, hogy megkönnyítik a rászorulók életét, de ehelyett épp az ellenkezőjét tették.”

Az Orbán-kormány megígérte: „200 ezer forintra emeljük a tanárok kezdő fizetését.”
Ezzel szemben a tanárok átlagfizetése folyamatosan csökken, 2012-ben mindössze 137 ezer forint volt…
KSH, 2012 január-október, átlag)

Az Orbán-kormány 2010 óta 37%-kal csökkentette a felsőoktatás költségvetését!

ADD TOVÁBB!
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Egy lokálpatrióta gondolatai

Tárgyilagosan a rezsiről
Ki ne szeretne kevesebb közüzemi kiadást? Még szép,
hogy szívesen aláírja bárki az ezzel kapcsolatos ívet. Lássunk azonban néhány tényt.
Jelentős lehet azon háztartások száma, melyekhez nem
jut el a közüzemi szolgáltatások egy része, vagy esetleg
már régen nem tudják kiegyenlíteni számláikat. Őket a
díjcsökkentés nem érinti.
Azok pedig, akik számára sosem volt probléma az
akár magas számlák kiegyenlítése sem – ezek után (az
esetleges gátlástalan) fogyasztásuk alapján (óriási belső
terek fűtése, luxuscikkek üzemeltetése, uszodák, stb.) fokozott „támogatásban” részesülnek!
A szolidáris gondolkodású állampolgár lelkiismerete
háboroghat azért, mert a „nincstelen” családok alig kimutatható, míg a „szerencsések” komoly ajándékhoz jutnak!
Még elevenen él az érintettekben az ún. „gázár támogatás” folyósítási rendszerének emléke.
Alig öt év telt el azóta, amikor a díjjóváírás jövedelem
kategóriákra épült. A kis nyugdíjastól a gyermekét egye-

2012

2010

dül nevelő édesanya vagy a nehezen élő családok érzékelhető „rezsi támogatást” kaptak.
Két év leforgása alatt – 2008-ban és 2009-ben – a legrászorultabbak (egy 56 m²-es lakótelepi lakásban) évi közel
100e Ft. jóváírásban részesültek. Ma ugyan abban a lakásban, a jóval drágább gáz használata mellett, a 10%-os rezsi csökkenés, évi 15-16e Ft/év kedvezményt jelent!
A most remélt 10%-oknak ebben a lakóövezetben, ha
más nem is, de a 2010-től 2012-ig tapasztalt infláció megágyazott. A vezetékes földgáz ára 15,5%-kal, az elektromos áramé 19%-kal, a szemét elszállítás költsége 14,5%-al,
a víz-csatorna, pedig több mint 27%-al emelkedett. Eközben láthatóak, érzékelhetőek voltak a különböző jelentős
beruházások és ami ennél is nagyobb érték, folyamatos,
megbízható szolgáltatásnak lehettünk tanúi.
Ha az extra profitból könnyítik a fogyasztók terheit akkor a dolog rendben van. Itt azonban a fejlesztési pénzekkel
egyben a jövőt éljük fel, a differenciálatlanság miatt pedig tovább feszül a húr. Nem célszerű az elpattanását kockáztatni!

A magyar ÁFA a legmagasabb Európában

Orbán ígérete: „A kormány első intézkedése az adócsökkentés lesz.”
Az Orbán-kormány 27%-ra emelte az ÁFÁT!

Az Orbán-kormány adókat emelt, és új adókat vezetett be!

Megnövelt adók: ◆ ÁFA ◆ EVA ◆ jövedéki adó ◆ cégautó-adó ◆ illetékek ◆ környezetvédelmi termékdíj ◆

egészségbiztosítási szolgáltatási járulék ◆ munkavállalói nyugdíjjárulék ◆ szociális hozzájárulási adó a társadalombiztosítási járulék helyett ◆
8 új adó: ◆ Chips-adó ◆ Sárgacsekk-adó ◆ Telefonadó ◆ Biztosítási adó ◆ Baleseti adó ◆ Közműadó ◆ Tranzakciós adó ◆ Ágazati különadók ◆

Magyarország szégyene a gyermekszegénység
Hazánk különösen rosszul szerepel a gyermekszegénység nemzetközi összehasonlításában: a gyerekek 23%-a szegény! Kik a veszélyeztetettek? Azok a gyerekek, ahol a szülők
alacsony iskolázottságúak, ahol munkanélküliek, illetve ahol egyszülős családban élnek.
Ezek a gyerekek rosszul táplálkoznak, nem
megfelelő higiénés környezetben élnek, a téli
hónapokban sok esetben fűtetlen otthont tudnak csak biztosítani. Ilyen körülmények között nagyobb eséllyel betegednek meg, így lényegesen nagyobb esélyük van arra is, hogy későbbi
életükben a társadalom segítségére szoruljanak. Nincs olyan gazdasági kényszer, nem lehet olyan körülmény, amely mindezt lehetővé teszi
és fenntartja. Elfogadhatatlan, hogy a társadalom magára hagyja az
esetteket, de még elfogadhatatlanabb, hogy lemondjon azokról a gyerekekről, akik a jövő társadalmának alapját fogják képezni. Az MSZP a
perverz egykulcsos adó mellett át fogja alakítani a még perverzebb családi adózást, és komplex segítséget kíván nyújtani a gyermekszegénység
mielőbbi felszámolására. Van jó gyakorlat, csak használni kell!
Lendvai Anna
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OLCSÓBB MEGÉLHETÉST!
OLCSÓBB ÉLELMISZEREKET!
Magyarországon rekordmagas adó terheli
az élelmiszereket, miközben félmillió
gyermek éhezik, és négymillióan élnek
a létminimum alatt. A Fidesz bevezette
Európa legmagasabb, 27%-os áfáját.
Az MSZP az alapvető élelmiszerek
adójának 5%-ra csökkentését javasolja
a jobb megélhetés érdekében.
Mivel a Fidesz nem támogatta az árak
csökkentését, az MSZP aláírásgyűjtésbe kezdett.
Az MSZP javaslata: -22% áfacsökkentés
az alapvető élelmiszerek árából!

Támogassa Ön is!
Aláírást gyűjtő aktivistáinkkal találkozhat
a kerület közterületein.

KISEBB ADÓ – OLCSÓBB ÉLELMISZER!

2013. május

Anyagi és közbiztonságot

„Viszik” a pénzünket!
Viszi minden. A napi kiadások,
a „sárga csekkek”, a szórakozás,
a hobbink. (Hobbi? Van, akinek
futja még rá? Ha belegondolok,
nem hogy szórakozásra, hobbira,
a legtöbb embernek már a megélhetésre sem futja.) Drága, és
egyre drágul az élelmiszer, még
az alapvetőkön, a kenyéren, tejen
is ott a 27%-os ÁFA.
Elkeserítő a helyzet. A kilátástalanság felőrli az idegeket.
Ráadásul nem csak a kiadások apasztják forintjainkat.
Tolvajok, rablók is pályáznak rá, sőt kedves tárgyainkra,
emlékeinkre. Egyre durvább módszereket alkalmaznak,
rendszeresen lehet hallani, hogy ütik, verik, kínozzák áldozataikat. Sokan, főleg az idősek – különösen, ha egyedül élnek – már nappal is félnek, rettegnek otthonaikban.
A közbiztonság mind égetőbb, mind fontosabb kérdés.
Három éve a kerület új, kormánypárti többségű vezetése
MINDEN TÁMOGATÁST MEGVONT a polgárőrségtől.
Bár ők bűnmegelőző munkájukat önkéntesen, térítés nélkül végzik, a hivatal anyagi és erkölcsi támogatása nélkül
a tevékenységük ellehetetlenül. A szerződés felbontása, a

támogatás megvonása gyakorlatilag a szervezet „halálos
ítélete”. Mégis megtörtént, de ők kitartottak, legalábbis,
nem oszlottak fel, tették, amit így, tenni tudtak, ám van,
amikor a jó szándék nem elég. Ugrásszerűen megnőtt a
körzetemben és egész Pesterzsébeten a bűnesetek száma. Szükséges lenne a 7 évvel ezelőtt elindított térfigyelő
rendszer bővítése, fejlesztése. Sajnos, ez is akadozik.
A magam, családom, barátaim példáján látom, bőrömön érzem, milyen nehéz a helyzet. A megélhetési költségek növekedése, a kevéske és főként a tehetősek érdekeit szolgáló állami támogatási forma kilátástalanságot
eredményezett, amellett erkölcsileg is fájó. Mellőzöttnek
érezheti magát a társadalom legszélesebb rétege. Ha e
mellett még azt hallja, hogy minden az ő érdekét szolgálja, és érte történik, joggal gondol arra, szellemileg sem
tartják valami sokra. Az erkölcsi semmibevétel és anyagi teher mellett a fenyegető bűnözési hullámmal szembenézni embert próbáló, nehéz feladat. Nem is az egyén
dolga. Ezért szeretnék én elsősorban ezen a két területen
változtatni, segíteni. Támogatást, megoldást keresni a rászorulóknak, a nehéz anyagi körülmények közt élőknek,
és visszaszorítani a fenyegető bűnözési hullámot.
Sárfi-Kránicz Ferenc

„Orbán és a Fidesz azt ígérték, hogy megkönnyítik a rászorulók életét, de ennek ellenkezőjét tették.”

2010

2013

Az álláskeresési támogatás ideje 6 hónap

Az álláskeresési támogatás ideje 3 hónap

Még a hivatalos mutatók szerint is elviselhetetlenül drágultak az élelmiszerárak!
tej: +17% ◆ kenyér: +19% ◆ tojás: +25% ◆ liszt: +41% ◆ cukor: +56%

A támogatónk az ellenségünk?

Több éves csúszással

Európa: érték- és érdekközösség Villamos-pálya felújítás
Aggodalomra okot adó közvélemény-kutatási eredmény
látott napvilágot néhány hete. Ebből azt tudhattuk meg,
hogy a magyar lakosság körében többségbe kerültek
azok, akik szerint az uniós tagság inkább hátrányos az
országnak. Az a tény, hogy ez először mutat ilyen kiugróan magas arányt, minden bizonnyal annak az orbáni
politikának a következménye, amely folyamatosan gerjeszti és erősíti az Európai Unióval szembeni ellenérzést.
Orbán Viktor mindezt úgy teszi, hogy tökéletesen tisztában van azzal, hogy az európai politikusok mindazokat a
jogokat és értékeket védik, amelyek valamennyi tagállam
számára közösek, s amelyek valódi értékközösséget eredményeznek. S teszi mindezt úgy, hogy ő maga jelenti ki,
hogy a hazai fejlesztések 97%-a uniós forrásból valósul
meg!! Ugye értjük, mit jelent ez? Azt, hogy az uniós tagságunk nélkül ebben az országban nem fejlődhetne szinte semmi. Ez a tragédia, nem a tagságunk!
Lendvai Anna

VÉGRE! Megkezdődött a villamos-pálya felújítása Pesterzsébeten! Sok éve kértük, javasoltuk a BKV-nak , illetve a
Fővárosi Közgyűlésnek az egyre balesetveszélyesebb pályák
rekonstrukcióját. El is ismerték, hogy szükséges a felújítás, annyira, hogy az utóbbi három évben be is tervezték a
következő évi feladatok közé, aztán
elmaradt. A késlekedésnek bizony sok
autós kárvallottja,
akiknek autógumiját, kerekét tönkretették a sínek melletti irdatlan gödrök. Május 2-a és június 2-a között zajlanak
a munkák (az első napokban valóban nagy erőkkel dolgoznak), reméljük jó minőségben végzik el. Várjuk a folytatást,
hiszen a többi pályaszakasz is rossz állapotban van!
Komoróczy László

ADD TOVÁBB!
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Napkollektorokkal a kisebb rezsiért

Egyik szemünk sír, a másik meg nevet
Az Európai Uniónak azt ígérte
az ország, hogy 2020-ig 20%os mértékű lesz a természeti,
más szóval: megújuló energia
felhasználás. Az MSZP kormánya ezért panelprogramot
indított el, mely napkollektor
építési és szigetelési munkákat
tett lehetővé, hogy jelentősen,
és főként tartósan csökkenhessen mindenkinek a rezsiköltsége. A Hársfa Sétány Lakásfenntartó Szövetkezet e célból
2009 őszén pályázatot nyújtott be, mely elfogadásra is
került; a megvalósítás azonban a kormányváltás utáni
teljes fejetlenség miatt csupán egy évnyi késéssel kezdődhetett el.
Természetesen a FIDESZ-KDNP kormányzásáig a fűtés díjának kifizetésére komoly összegű kompenzációt
kaptak a e házban élő rászorulók, mely 2010-ben egy
tollvonással megszűnt. Az új államvezetés ígéretet tett
arra, hogy folytatódhat e célkitűzés, de megszigorította
a feltételeket. Új költségvetést kellett benyújtani, és csak
ÉMI engedéllyel rendelkező kivitelezők végezhették
el a beruházást. Szerencsére nálunk minden vállalkozó rendelkezett ilyen feljogosítással, így 2011 tavaszán
végre elkezdődhetett a szigetelés, a festés, a pinceab-

lakok cseréje, a termosztatikus szelepek beszerelése, és
a 17 db napkollektor elhelyezése a puffer-tartályokkal
együtt. A kivitelezés 2011.
november 30-án határidőre
befejeződött, melyet műszaki átvétel erősített meg. Ettől
fogva kezdett csökkenni a lakástulajdonosok fűtésrezsije
kb. 3%-kal, ám a kivitelezők
10 hónapig futhattak a pénzük után, ugyanis az állam
csupán 2012 szeptemberében adta meg a projektből hiányzó 30 M Ft járandóságukat.
Persze a csekkadó, a nagy benzinár és a gyenge forint
ma is folyamatos elvonást generál. Ráadásul ez év márciusában nagyon megemelkedett a szemétdíj összege,
ezért a kormány által politikai célból erőltetett 10%-os
rezsicsökkentés minimális mértéket tesz ki. A fentiekből jól látható, hogy a FIDESZ-KDNP kormány egyik
kezével nagyot elvesz, míg a másikkal keveset ad.
Az azonban teljesen biztos, hogy se a kétharmados
többség, se a törvény nem parancsolhat a Napnak, így
méltán remélhetjük, hogy a jövőben a rezsicsökkenés e
házban állandóvá válik.
Vágh Vajk

Az Orbán-kormány három év alatt
kilátástalanságba sodort több millió magyar családot.
Mára 4 millióan élnek a létminimum alatt, és másfél millióan
mélyszegénységben.
A kilátástalanság és a hazai munkahelyek hiánya már több mint

500 ezer embert
kényszerített az egyik legfájóbb döntésre:
hogy elhagyják hazájukat!

1956 óta
nem menekültek el Magyarországról ilyen sokan
ilyen rövid idő alatt.
Csak Londonban több, mint 100 ezer magyar él, ezzel
a brit főváros számít az ötödik legnagyobb
magyar lélekszámú városnak!

Folyamatosan a nemzetről papolnak, miközben egy egész
nemzedéket űztek el a hazánkból!
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Gyerekszáj
Környezetismereti órán kérdezi a
tanító néni:
– Gyerekek, ki tud nekem mondani
egy nagy folyót?
Józsika jelentkezik:
– A Nílus!
– Jól van, Józsika! Ki tud másikat?
– A Jangce! – kiáltja Bence.
– Ügyes vagy Bence. Tud valaki
még egyet?
Pistike jelentkezik, majd kimegy a
tanító nénihez és belesúgja a fülébe:
– A Duna.
– Jó, de miért suttogva mondtad? –
csodálkozik a tanító néni.
– Azért, mert apukám azt mondta, hogy arról, ami nálunk folyik,
csak suttogva lehet beszélni.

2013. május

A FEJLŐDÉS és SZABADSÁG programja
Az MSZP vállalásai 2014 után:

• Valódi demokráciát és jogállamot teremtünk: olyan kormányzást, amely
szolgálja és nem rettegésben tartja
a családokat és a vállalkozásokat és
olyan államot, amely megvédi polgárait a hatalmi túlkapásoktól és viszszaélésektől.
• Két év alatt rendbe tesszük a magyar
gazdaságot: új munkahelyeket, biztos
megélhetést és gondoskodást teremtünk, korrekt, kiszámítható szabályokat vezetünk be.
• Igazságos társadalompolitikát folytatunk: minden tehetséges gyermek
diplomához és nyelvvizsgához juthat,
a betegeknek nem kell hosszú hónapokat vagy éveket várni a létfenntartó műtétekre, beavatkozásokra.
„Ez a program a Fejlődés és szabadság programja, amely igazságosabbá, biztonságosabbá teszi az életet az emberek számára, és kiszámíthatóbbá a politikát mindannyiunknak. Hogy az emberek végre tényleg úgy éljenek, ahogy élhetnének.”

Mesterházy Attila
2013. március 9., Papp László Sportaréna

Orbán Viktor és a Fidesz már túl sok kárt okozott az országnak, a családoknak.
Éppen Ideje, hogy a történelem szemétdombjára kerüljenek. Most már elég volt belőlük! Zavarjuk el őket!

Együtt legyőzzük a FIDESZ-t! Csatlakozzon hozzánk!
Kerületi képviselői irodánk: 1203 Budapest, Ady Endre utca 84/a
hétfő és csütörtök 1500-1800
e-mail: bp20@mszp.hu • web: www.mszp20.hu

Jeles napok
Szeretném Önöket megörvendeztetni
néhány érdekes tudnivalóval a május
jeles napjairól.
Május elseje, a XV. századtól kezdődően a természet újjászületését
ünnepelték májusfa állítással, később fesztiválokkal, majálisokkal.
1890-ben, a II. Internacinálé megalakulásával lett a nemzetközi munkásmozgalom szolidaritási napja, a
Munka Ünnepe.
2004-ben e napon indították el a
Városligetben a ma is látható időórát, Magyarország uniós csatlakozásának emlékére. 2011-ben nem
fordították át, megállt az idő...

Minden év május első vasárnapján ünnepeljük Magyarországon az
Anyák Napját.
1952 óta ünnepeljük június első vasárnapján a Pedagógusnapot.
Az amerikai eredetű hagyományt
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg, az első megemlékezést 1925-ben szervezték.
Május 9. Európában 1945-ben e
napon ért véget a második világháború. Ezen a napon a fasizmus felett
aratott győzelemről emlékeznek meg
világszerte, mely Európában egyben
a Béke Napja is.
Május utolsó vasárnapja. E nap a
Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség határozata alapján 1950 óta
ADD TOVÁBB!

Nemzetközi Gyermeknap. Célja,
hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira.
Zsidó vallású honfitársaink ünnepe a Sávuot, a kinyilatkoztatás, a
Tízparancsolat és a Tóra átvételének,
egyben Izraelben a gabonaaratás végének, az új kenyérnek is ünnepe.
Idén május 14-15-ére esik.
A keresztény Pünkösd, a szentlélek
eljövetelének, kiáradásának ünnepe.
Idén május 19-20-ára esik. Ez az a
„történelmi pillanat”, amikor az idegen népek közé téríteni induló apostolok lépteivel a keresztény vallás világhódító útjára indult.
Budai Juli
A változás elkezdődött.
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A megfejtést nyílt levelezőlapon június 15-ig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között három könyvet sorsolunk ki.

Gerő Klári
Magyar vagyok
Magyar vagyok,
Bár születtem svábnak,
Más vallásúnak, romának,
Románnak, szerbnek, vagy
szlováknak,
Itt születtem, ez a magyar föld
az én hazám.
Magyar vagyok,
Miért valljak mást?
Itt születtem, ez a Magyar föld,
az én hazám.
Szívemben, ízemben,
Minden porcikámban,
Szeretlek Magyar Hazám
Szeretem e földet,
Ami magyar, bárhol legyen az,
A Tiszát, a Dunát
A Balatont, a Velencei tavat,

Tisztelt Pesterzsébetiek!
A hegyet, a bércet,
Az eget, mely beborítja
A népet, kik lakják
A zászlót, mely piros fehér zöld,
A történelmet, mit örökölt,
Szeretem búját, baját,
Örömeit, vígságát,
Hőseit, művészeit, kiválóságait
Az üdvét és az átkát.
Nincs e világon más, szebb táj
Mely szívemnek, lelkemnek
Ily boldogságot és nyugalmat ád.
Ez a magyar föld
Az én szeretett hazám.

Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

fogadóórán várja Önöket,
minden hónap első csütörtök
17 órától 19 óráig!
Helye:
MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati
Képviselőcsoport irodája
XX. kerület, Ady Endre u. 84/A.
MSZP Pesterzsébeti Szervezete
www.mszp20.hu
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