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Az MSZP október 19-én tartott kongresszusán nyilvánvalóvá vált, hogy sikeresen befejeződött a párt újjászervezése. Az MSZP a
legnagyobb, legszervezettebb ellenzéki párt,
a FIDESZ kihívója.
Választási programja, amely az „Igazság,
biztonság, szabadság, jólét, az MSZP ajánlata Magyarországnak” címet viseli, választ
ad Magyarország égető társadalmi, gazdasági és demokratikus válságára. Ez egy felelős
vállalásokat tartalmazó baloldali program,
amelynek bizonyosan nyertesei lesznek a
gyermekek, a nők, a munkavállalók, a kisés középvállalkozók és a nyugdíjasok.
A program elérhető a http://mszp.hu oldalon.

A FIDESZ igazi arcát a magánnyugdíjmegtakarítások ellopása, a trafik- és földmutyi
mutatják. A róluk és a FIDESZ hazugságairól
készült videofilmek, írások, képek megtekinthetők
a www.egyenesen.hu weboldalon.

Egy csapat vagyunk!

Lehull az álarc
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Ezért kell a változás

Stadionépítés és 8:1!
Az óriásplakátok szerint jól élünk, minden rendben van körülöttünk. Fél évvel a
parlamenti választások előtt tényleg érdemes elgondolkodni, igazából mi és merre változott az életünkben, a szűkebb és tágabb környezetünkben. A szocialisták
nemcsak a mérlegkészítésben nyújtanak segítséget, hanem ajánlatot is tesznek.
Hogy tényleg jobban élhessünk, tényleg minden rendben legyen körülöttünk.
folytatás a 3. oldalon
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Viktor! Hol van a pénzünk?
A Fidesz elveszi és saját politikusainak és oligarcháinak adja az emberek pénzét.
Amikor Orbán Viktor államosította az emberek magánnyugdíjpénztári megtakarításait, azt mondta, azért teszi, hogy megvédje a tagok pénzét és csökkentse
az államadósságot.
DE ENNEK ÉPP AZ ELLENKEZŐJE TÖRTÉNT!
Elköltötték a pénzünket: a befizetések 90 százaléka eltűnt! Ráadásul ahelyett, hogy csökkent volna, közel 10 százalékkal nőtt az államadósság! Mostanra tehát mindenki számára világos: a magánnyugdíjpénztári vagyonok államosítása
nem szolgálta sem az emberek érdekeit, sem az államadósság csökkentését.
Ezért kérdezik annyian: „Viktor, hol van a pénzünk?!” De Orbán Viktor nem válaszol.

Gyermekek
Magyarország ma még a félmillió éhező gyermek országa, ahol egy gyerek
sorsa már születése pillanatában megpecsételődik. Ha szegénynek születik,
egész életében az is marad.
Ezzel szemben mi olyan Magyarországot akarunk, ahol minden egyes gyermek elérheti az álmait.
Ezért az MSZP minden eszközzel támogatja, hogy minden gyermek többre
vihesse, mint a szülei, függetlenül attól, hogy milyen családba született.
• Felszámoljuk a gyermekéhezést, hogy ne kelljen senkinek üres gyomorral
lefeküdnie.
• Befektetünk az oktatásba: a bölcsődétől az egyetemig biztosítjuk minden
gyermek számára a minőségi oktatást.
• Garantáljuk a lehető legjobb egészségügyi ellátást minden gyermeknek,
függetlenül attól, hogy az országban hol él.

Stadionok helyett bölcsődéket!

Több férőhely, kevesebb költség és tisztességes bér a korai gondozásban
El kívánjuk érni, hogy nagyarányú bölcsődefejlesztési program induljon az országban.
Legyen újra ingyenes a bölcsőde! Eltöröljük a bölcsődei gondozási díjat, amit a Fidesz vezetett be.
Tisztességes bért adunk valamennyi bölcsődei dolgozónak.
Hazánkban a 3 év alatti gyermekek mintegy 12-13%-ának
13%
3% á k
jut csupán bölcsődei ellátás. A dolgozni akaró édesanyák
sokszor reménytelen helyzetbe kerülnek, mert helyhiányra hivatkozva elutasítják a bölcsőde iránti kérelmüket. Szakmai források szerint ma legalább 50000 bölcsődei férőhely hiányzik. Mégis új bölcsődék helyett Orbán
Viktor kormánya üres focistadionokat építi az adófizetők
sok tízmilliárd forintjából.
Egy valódi családbarát kormány stadionok helyett bölcsődéket épít. Az MSZP kormány ezt fogja tenni!
Orbán Viktor kormánya törvénybe foglalta annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok bölcsődei gondozási
díjjal sújtsák a szülőket. Erre hivatkozva számos vidéki
városban és fővárosi kerületben a fideszes többségű ön2
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kormányzatok fizetőssé tették a bölcsődéket.
Ez olyan, mintha tandíjat vezettek volna be
az általános iskolákban. Elfogadhatatlan. A
családoknak teher, a fenntartókon pedig nem
segít, hiszen tavaly országosan csak 386 millió forint bevételt jelentett.
Egy valódi családbarát kormány ingyenes
bölcsődei ellátást biztosít minden azt igénylő
családnak. Az MSZP kormány ezt fogja tenni!
Ma a bölcsődei
M
böl
dolgozók jövedelme megalázóan alacsony. Átlag nettó 70 ezer forint, melyet harmincféle
adó sújt tovább, a bankszámla- és csekkadótól a telefonadón át a legmagasabb európai áfáig. Ez botrányos.
Egy valódi családbarát kormány megbecsüli a bölcsődei dolgozók áldozatos munkáját. Átfogó bérrendezésre
van szükség. Az MSZP kormány ezt fogja tenni!
Külföldi kutatások meglepő eredményei szerint a bölcsődékbe történő állami befektetés többszörösen is megtérül. Növekszik a nők foglalkoztatási rátája, ezzel együtt
az állam bevétele, a bölcsőde jó hatással van a gyerekek
szociális, intellektuális, társas és érzelmi fejlődésére, és a
biztos munkahely segíti a gyermekvállalást.
Lendvai Anna
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folytatás az 1. oldalról (Interjú Dr. Hiller Istvánnal)
Összhang: Egy ciklus végéhez közeledve az ember mérleget
von. Fél évvel a választás előtt érdemes összegezni azt, hogy
Magyarország, ezen belül a főváros és Pesterzsébet menynyivel lett kedvesebb, élhetőbb, a pesterzsébetiek jobb vagy
nehezebb körülmények között élnek. Ön ezt hogy látja?
Dr. Hiller István: Az utak szélére kihelyezett plakátok azt
sugározzák, hogy minden nagyon szép, minden nagyon
jó, és mindennel meg lehetünk elégedve. Ennek nagyjából annyi köze van a valósághoz, mint ahogy a drága, sok
tíz milliárd forintból épülő futballstadionok viszonyulnak a magyar foci eredményéhez. 8:1! Most derül ki az is,
hogy az a rengeteg pénz, amit ebbe öntöttek megérte-e,
hogy ennek mi a tényleges értéke, és mennyire ordító a
különbség a plakátok világa és a valóság között. Azt kell
mondani, hogy ami történik ebben a szférában, nagyjából az jellemző az egész országra. Ugyanakkor egyre több
területen pukkan ki a lufi, és egyre többen vannak, akik
úgy gondolják, hogy végre ki kell mondani, mi a valóság.
Összhang: Azt sulykolja a fideszes hatalom, hogy jobb nekünk, de igazából nagyon keveseknek lett jobb. Csak azoknak, akik a trafikmutyi kedvezményezettjei vagy vidéken,
akik a földmutyiból gazdagodnak. Az időseknek, a bérből
és fizetésből élőknek, akik kisvállalkozásban dolgoznak
vagy ilyet vezetnek, vagyis a nagy többségnek láthatóan és
érezhetően nehezebb.
Dr. Hiller István: Úgy látom, egyre nagyobb az igény
arra, hogy határozott, jól érthető mondatokban fogalmazzuk meg azt, amit az emberek éreznek. Éppen ezért
nekünk, itt, Pesterzsébeten és országosan is, az a célunk
és az a feladatunk, hogy minél több emberhez jussunk
el, minél több véleményt hallgassunk meg, és minél több
embernek mondjuk el a véleményünket.
Összhang: Jövőre nemcsak arról kell döntetnünk, hogy melyik pártra, melyik irányra szavazunk, hanem a helyi képviselőkről is…
Dr. Hiller István: Ezen a területen is mérlegelni kell. Érdemes megnézni, hogy az elmúlt három és fél évben hogyan teljesített a helyi országgyűlési képviselő. Milyen
sok beruházás érkezett Pesterzsébetre, hogy milyen sok
cél valósult meg, hány iskola újult meg. Ha annak a pénznek, ami a szomszédos kerületekbe ment, így mondjuk
Ferencvárosba vagy a Belvárosba, annak csak a tizede jött
volna hozzánk, akkor nagyon komoly beruházások, sok új
munkahely valósult volna meg. De nem jött! És nem azért
nem jött, mert nem volt pénz. Világosan látszik, hogy volt

pénz, van pénz, és ha a képviselőnek volt befolyása a döntéshozóknál, ha tudott erősen lobbizni, akkor eredményt
érhetett el. Más kerületbe jutott pénz, hozzánk, Pesterzsébetre meg nem. Az ok elég világos…
Összhang: Ezúttal milyen ajánlatot készülnek tenni?
Dr. Hiller István: Nagyobb létbiztonságot, és nagyobb
közbiztonságot. A pesterzsébeti fiataloknak, a pesterzsébeti vállalkozóknak, a Pesterzsébeten élő, bérből és fizetésből élőknek és persze az idősebb nemzedéknek. Azokra a területekre kell helyeznünk a hangsúlyt, amelyek
jobbá tehetik a pesterzsébetiek hétköznapjait. Az egyik
ilyen a közbiztonság, amely a Fidesz alatt az elmúlt három és fél évben romlott. Nemcsak borzalmas bűnesetek
történtek, hanem sok, egyre több aprónak tűnő, mégis,
az ember életét ideig-óráig megkeserítő bűncselekmény
is. Úgy gondolom, hogy a közbiztonság ügyében sokkal
több lehetőség megteremtése és pénzszerzés lett volna a
kerület parlamenti képviselőjének kötelessége. Hibázott!
Nem volt elég ereje és befolyása, hogy pénzt szerezzen
Pesterzsébet közbiztonságának javításáért. Pedig a rendőrök tisztességgel teszik a dolgukat, de ott is kevés a pénz,
kevés a technika, többet kellett volna segíteni nekik is.
Pénzzel, lehetőségekkel, kapcsolatokkal. A fideszes képviselőnek ez nem ment. Másik ilyen fontos ügy a munkahely megőrzése. Egy kis történetet szeretnék elmesélni, amelynek főszereplője három ember, helyszíne pedig
egy néhány négyzetméternyi bolt, és amely tökéletesen
bemutatja azt, ami nagyban az országban zajlik. Én egy
Tátra téri kis közértbe jártam éveken keresztül az apróbb
dolgokat megvenni, ahol három kedves hölgy dolgozott.
A trafikok újrakiosztásának hírére először zavarba jöttek.
Aztán pályáztak, de hiába, hiszen nem volt kapcsolatuk,
így nem nyertek. A kis bolt két hónappal ezelőtt bezárt.
A három hölgy közül egynek sikerült munkát találni, a
másik ma is keres, a harmadik pedig kiment Ausztriába
dolgozni. Ez a trafikmutyi következménye. Ez ma a valóság az egész országban és nálunk Pesterzsébeten is.
Mi azt szeretnénk, hogy ez a helyzet változzon. Nem
szabad elhinni, hogy nincsen pénz az országban, mert ez
nem igaz. Csak a gyenge érdekérvényesítő képesség miatt, a kapcsolatok hiánya miatt, a befolyás hiánya miatt
ide, hozzánk Pesterzsébetre nem jött semmi. Ezen is lehet és kell változtatni. Ahogy korábban, úgy majd ismét
lehet pénzt szerezni útfelújításra, iskolafelújításra, térfigyelő kamerára, a rendőrség megerősítésére, munkahelyteremtésre, csak ehhez változás kell. Ezért kell a változás!
Mi erre teszünk ajánlatot Pesterzsébetnek és ehhez kérjük a pesterzsébetiek támogatását!

Trafikmutyi avagy maguknak osztják a dohányt
A Fidesz országos és helyi vezetői titkos és törvénytelen találkozókon, tisztességtelenül osztották szét a 600 milliárdos cigibiznisz hasznát! Az eredmény: 35 ezer
kisemmizett korábbi tisztességes trafi kos, dohánnyal kitömött fideszes rokonok
és strómanok, lenyúlt milliárdok, méregdrága cigaretta és elszabadult feketepiac.
ADD TOVÁBB!
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Pesterzsébet szégyene

Botrányos beszéd az október 6-ai ünnepen
Pesterzsébeten nagy hagyománya van az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharcra, Kossuth Lajosra, valamint
az akkor élőkre és életüket áldozókra való emlékezésnek.
Nem véletlenül: Pesterzsébet egyik része a Kossuthfalva
nevet viseli, erre kértek és kaptak engedélyt az első itt
letelepülő lakosok. Közülük sokan maguk is tevékeny
részesei, katonái voltak a szabadságharcnak. Az akkori
falu utcáit az Aradon kivégzett tizenhárom vértanú tábornokról nevezték el. Évente megemlékeztek kivégzésükről, de megtartották a Lajos napot is. Nem véletlen
tehát, hogy a Vécsey utca végén lévő lakótelepet Vécseylakótelepnek nevezték el, és itt helyeztük el azt az Emlékkövet, melyet minden év októberében megkoszorúzunk.
Így történt ez az idén is. Egy nem elhanyagolható különbséggel.
Kis híján ugyanis botrányba fulladt Földesi Gyula országgyűlési képviselő ünnepinek szánt beszéde, amely a
legsötétebb pártállami időket idézte. Akkor volt szokás
az, hogy mindegy miről emlékezünk meg, ugyanaz jut
eszünkbe. Volt ott minden: bukott baloldal, rezsicsökkentés, IMF hitel visszafizetés, és siker, siker, siker...,

minden féligazság, vagy még az sem. Csak egyről nem
szólt: Október 6-ról, a vértanúkról és a többi, a csatatereken elesett honvédról!
Nyilvánvalóan elfelejtették tájékoztatni a Képviselő
Urat, hogy nem választási gyűlésen, hanem egy megemlékezésen, egy gyásznapon vesz részt. Ezért a kormányzati kommunikációt sem tanulmányozta át, mert akkor
tudta volna, hogy idén szeretnék a vértanú tábornokokat
hús – vér emberekként bemutatni, helytállásukat emberközelivé tenni. Az szomorú, ha a Nemzeti Együttműködés Rendszere már a FIDESZEN belül sem működik.
A beszédet a megemlékezésen résztvevők is értékelték.
Egy lelkesen tapsoló néhány fős fideszes mag kivételével
néma csendben álltak. A politikusok jönnek – mennek, a
vértanúk maradnak és emlékeznek.
A környező települések emlékezőit és a kormányzati
beszédeket hallgatva szomorúan kell megállapítanunk,
hogy egyedül Pesterzsébet járt így ünnepi szónokával. A
többiek tudták, hogy hova mennek, mit csinálnak. Vajon
mivel érdemeltük ki ezt a szégyent?
Komoróczy László

Takarékmutyi avagy bankrablás FIDESZ módra
A Fidesz-kormány a törvénnyel visszaélve, önkényesen átvette az uralmat az
ország 138 takarékszövetkezete felett. A vezetők ultimátumot kaptak: ha tiltakoznak, ki vannak rúgva! A Fidesz és gazdasági holdudvara innentől bármikor
szabadon ráteheti a kezét a takarékok 1 millió tagjának vagyonára.

Nők
Magyarország ma még a vak komondorok földje, ahol a nő másodrangú ember:
a jogai nap, mint nap sérülnek, a helye pedig a fakanál mellett van kijelölve.
Ezzel szemben mi olyan Magyarországot akarunk, ahol valamennyi nő szabadon dönthet arról, hogyan akarja kiteljesíteni az életét.
Ezért az MSZP biztosítja a nők számára a megbecsülést, a védelmet és a lehetőséget, hogy ha rákényszerülnek vagy úgy döntenek, hogy a család mellett
dolgoznak, akkor ezt megtehessék.
• Eltöröljük a bölcsődei gondozási díjat, bölcsődei és óvodafejlesztési programot indítunk.
• Valódi védelmet adunk az anyáknak, hogy visszatérhessenek a munkahelyükre.
• Ösztönözzük és támogatjuk családbarát munkahelyek létrehozását.
• Támogatjuk a rugalmas foglalkoztatási formákat.
• Kikényszerítjük, hogy a nők egyenlő munkáért a férfiakéval egyenlő bért
kapjanak.
• Állami programokkal megakadályozzuk a többszörösen hátrányos helyzetű
nők elszegényedését.
• Zéró toleranciát hirdetünk a családon belüli erőszakkal szemben.
4
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Kilátástalanság
Az Orbán-kormány három év alatt kilátástalanságba sodort több millió magyar családot. Mára 4,5 millióan élnek a
létminimum alatt, és másfél millióan élnek mélyszegénységben. A kilátástalanság és a hazai munkahelyek hiánya miatt, 1956 óta nem menekültek el Magyarországról olyan sokan, mint a FIDESZ kormányzása alatt. Csak Londonban
több mint 100 ezer magyar él, ezzel a brit főváros számít a tizedik legnagyobb magyar lélekszámú városnak.

Már a kocsmák is bezárnak

Magyarország „jobban”?? teljesít
Változások, amerre csak nézünk.
Elkeserítő változások, ismerősök, barátok, vagy „csak” a gyerekeik tűnnek el a közelünkből.
Ki Ausztriába, ki Angliába, vagy
máshová: külföldre megy. Idegenbe. Azért, hogy megéljen. Ki
marad itt és meddig? Aki marad,
munkát keres. Ha van neki, akkor is, mert a megélhetéshez egy,
ma már nem elég. Spórolunk, ahol tudunk. Túlterheltek
vagyunk, egyre több a feladat, kevesebb az idő. Ilyenkor
kincs a környékbeli kis bolt, ahová hazafelé be lehet ugrani, vagy átszaladni, ha kifogyott valami. Illetve, kincs
lenne, ha lenne, de nincs. Bezárt. A választókörzetemben
sorra, egymás után több is. Például a Tátra téri kisközért,
az amelyik évtizedek óta szolgálta a környékbelieket A Jókai utcában pedig a közért helyén az elhíresült „mutyi” termékeként Nemzeti Dohánybolt nyílt.
Mi lehet most a dolgozókkal? Ki itt, ki ott. Ha a vállalkozó időben bezárt, a gazdagoknak kedvező, egységes

adókulcs talán még nem küldte padlóra. Vagy a másik,
legújabb „kedvezményes” adózási forma a KATA, mely
mindenkitől egységesen havi 50000 Ft befizetést vár el.
Attól is, akinek az adott hónapban lehet egyetlen fillér
bevétele sem volt. Fizetni kötelező a semmiből is. A volt
tulajdonos ma alkalmazott valahol. Lehet, ő is külföldön, vagy munkanélküli. Valószínűleg alkalmazottai
is hasonlóan jártak. A vásárlónak kényelmetlenebb így
az élet, messzebb kell menni. Lehangoló látvány a sok
bezárt üzlet. A pusztulás szellemét hozza a mindennapokba, és egyre több helyen, szinte lépten, nyomon. Van
egy régi mondás, mi szerint mindig is ettek, ittak és szerettek az emberek, és mindig is fognak. A legjobb üzlet
tehát az élelmiszer bolt, étterem, s pláne a kocsma. Mert
az utóbbi olcsó, egyszersmind a közösségi élet, egy bizonyos fajta közösségi élet – helyszíne. No, de ha már a
kocsmák is bezárnak? Márpedig be… Például a Nagysándor József utcában egymás után három vagy a Mártírok útján mindjárt kettő. Vajon, mi lesz, mi vár ránk
ezután?
Sárfi-Kránicz Ferenc

Kis- és közepes vállalkozások
Magyarország ma még a becsődölt cégek országa, ahol a kis- és középvállalkozóknak nincs semmi kilátásuk, mert nem jutnak se hitelhez, se piachoz, se
uniós forráshoz.
Ezzel szemben mi olyan Magyarországot akarunk, ahol a kis- és közepes
vállalkozások a termelőszektortól a kereskedőkön át egészen a családi gazdaságokig nemcsak szóban, hanem valóban kiemelt állami segítséget kapnak.
Ezért az MSZP minden eszközzel segíti a kkv-kat, hogy megerősödjenek,
folyamatosan fejlődjenek és biztos megélhetést adjanak az embereknek.
• Vállalkozásbarát környezetet teremtünk.
• Piachoz jutatjuk őket.
• Állami támogatásokkal segítjük a kkv-kat, hogy a nagy cégek beszállítóivá
válhassanak.
• Támogatásokkal növeljük a versenyképességüket.
• Jobb és gyorsabb hozzáférést adunk nekik az EU-forrásokhoz.
• Ösztönözzük a kedvező feltételű hitelezést.
• Felszámoljuk a jelenlegi és megakadályozzuk a jövőbeni lánctartozások kialakulását.
• Eltöröljük az őket értelmetlenül korlátozó jogszabályokat.
• Egyszerűsíteni fogjuk a kkv-k adózási szabályait.
ADD TOVÁBB!
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A rezsiharc ára

Választási alamizsna a szegényeknek
Az interneten terjed egy vicc.
Orbán Viktor rádióüzenetben nyugtatja a magyar népet:
– Örömmel közlöm, hogy megvan a pénz a stadionépítésekhez. Az már csak egy apró gond, hogy még nálatok van.
Az pedig nem vicc, hogy a pénz már nincs nálunk. Miközben nagy csinnadrattával folyik a rezsiharc, a rezsicsökkentések és rezsinövelések eredőjeként már megint a
szegényekkel fizettetik meg a jómódúak luxusának növekedését. Ráadásul amit adnak, azt a szolgáltató cégekkel
fizettetik ki, amit elvesznek, az a kormányt gyarapítja.
Nézzük a sarcokat és következményeit.
• Áfa emelés 25-ről 27%-ra. Átlagban családonként évi
40-50 ezer forint többletköltség.
• Adójóváírás megszüntetése. 2012-ben drasztikus,
3,4%-os nettó reálbér csökkenés.
• Tranzakciós adó, készpénzfelvételi illeték jelentős
emelése. Családonként évi 10-40 ezer forintos többletfizetés a bankoknak.
• A dohánytermékek árrésének megháromszorozása.
Egy fő dohányos és napi egy doboz cigaretta esetén évi
50 ezer forint többletkiadás.
• A teherautók e-útdíjának bevezetése. Jelentős áremelkedés a fogyasztási cikkek széles körében, különösen az
élelmiszereknél.
• A telefonadó 50%-os emelése a cégeket terheli, de át
fogják hárítani.

• A közép- és nagyfeszültségű fogyasztók részére januártól átlag 7-8%-kal drágult a villamos energia. Sok
lakossági fogyasztásban érdekelt céget érint (élelmiszer-feldolgozók, pékek, vágóhidak), ezért fogyasztói
ár növekedést okoz. Ráadásul az élelmiszerek ára az átlagos áremelkedés kétszeresével nő, ami a szegényebb
rétegeket sújtja elsősorban.
Az átlagos bevétellel rendelkező családok a rezsicsökkentés háromszorosát fizetik ki, a szegény családok az
ötszörösét, hiszen náluk arányaiban kisebb a rezsi, többet költenek élelmiszerre, és elvették tőlük az adójóváírást is.
A tehetősebbeknél már van kiegyenlítődés, az átlagjövedelem legalább háromszorosával rendelkezőknél válik
pozitívvá a szaldó, és minél gazdagabb egy család, annál
többet profitál a rezsicsökkentésből is.
Tehát jól jár a felső 20%, 15% számára semleges a rezsicsökkentés, míg a családok kétharmada rosszul jár, ezen
belül a családok 25%-át kitevő szegény családok nagyon
rosszul. Ráadásul elbocsátások kezdődtek a rezsicsökkentésben érintett vállalkozásoknak beszállító cégeknél,
a szolgáltatók ugyanis sorra állítják le a beruházásokat.
Az Orbán-klán úgy nyomorítja tovább a magyar népet, hogy közben odavet néhány rezsifillért választási
alamizsnaként. Becsapja és koldusnak tekinti népe kétharmadát.
szerk.

Nyugdíjasok
Magyarország ma még a nyomorgó nyugdíjasok országa, ahol az
idősek százezreinek hónapról hónapra arról kell dönteniük, hogy
esznek, rezsit fizetnek, vagy a gyógyszereiket váltják ki, sőt lassan a
saját sírjukat is maguknak kell megásniuk.
Ezzel szemben mi olyan Magyarországot akarunk, amelyben egy
átdolgozott élet után az összes idős embernek valóban biztonságban és méltóságban telnek a napjai.
Ezért az MSZP garantálja az idős emberek biztonságát. Ez számunkra nem pusztán politikai kötelesség, hanem emberi tisztesség
dolga.
• Garantáljuk a nyugdíjak értékállóságát.
• Megnöveljük a méltányossági nyugdíjra jutó forrásokat.
• Újraindítjuk a nyugdíjkorrekciós programot.
• Újra bevezetjük a nyugdíjprémiumot.
• Biztosítjuk a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét.
• Szigorúbban fogjuk büntetni az idősek elleni bűncselekményeket.
• Szociális temetés helyett kegyeleti támogatást adunk.
• Újra megadjuk a 65 év felettieknek, hogy teljesen ingyen utazhassanak.
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Nem engedhetjük kisajátítani nemzeti jelképeinket

A Trikolor minden magyar emberé!
Elgondolkodtató és egyben elszomorító, ahogy a FIDESZ gátlástalanul
ki akarja sajátítani minden magyar
nemzeti zászlaját. Nem elég, hogy
ezzel a céljuk mások kirekesztése a
magyar nemzetből, ráadásul hétköznapivá degradálják nemzetünk lobogóját. Azt a lobogót, amely ünnepnapokon az együvé tartozást jelképezi,

amely forradalmainkon iránytű és
reménység volt, és ha kellett, nemzeti gyászunkban szemfedél, és amely
világversenyeken, olimpiákon sportolóink dicsőségére oly sokszor megdobogtatta a szívünket.
Az igazi magyarság nem a jelképek
álságos és kirekesztő használatában,
hanem a lelkünkben és mindennapi

cselekedeteinkben, őszinte, tisztességes viselkedésünkben, munkánkban
él. A piros-fehér-zöld és ez a szép
kis ország az enyém is, mint minden
magyaré. Olyan Magyar Köztársaságban akarok élni, ahol a trikolór
nem szétválaszt, hanem összeköt
bennünket.
Horényi Marica

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

Földmutyi avagy ahogy a FIDESZ szétlopta a földet
A Fidesz több tízezer hektár állami földet oszt szét saját emberei között 20 éves
bérletre. Családi gazdálkodók tízezrei elvesztették földjeiket, megélhetésüket. A
Fidesz kisemmizte a gazdákat, az előlük elcsalt állami földdel és az utána járó sok
tízmilliárdos támogatással pedig saját csatlósait és oligarcháit tömte ki.

Munkavállalók
Magyarország ma még félmillió kivándorolt, félmillió munkanélküli és
négymillió kiszolgáltatott munkavállaló hazája.
Ezzel szemben mi olyan országot akarunk, ahol mindenki dolgozhat, és aki
dolgozik, az meg is tud élni belőle.
Ezért az MSZP visszaadja a munka becsületét és a munkavállalók biztonságát.
• Új munkahelyeket teremtünk, hogy minden családban legyen legalább egy
kereső.
• Csökkenteni fogjuk a munkára rakódó terheket, hogy fehérítsük a foglalkoztatást.
• Olyan gazdaság- és társadalompolitikát folytatunk, hogy aki tisztességesen
dolgozik, az meg is tudjon élni.
• Újraírjuk a Munka Törvénykönyvét, hogy igazi védelmet nyújtson a munkavállalóknak.
• Visszaadjuk a szakszervezetek jogosítványait.
• Többkulcsos, igazságos a adórendszert vezetünk be, hogy a gazdagok több
adót fizessenek, és több maradjon a kisebb keresetűek zsebében.
• Garantáljuk, hogy a legalacsonyabb fizetések megőrizzék vásárlóértéküket.
ADD TOVÁBB!
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A megfejtést nyílt levelezőlapon november 28-ig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között három könyvet sorsolunk ki.

Az, hogy mit is gondol rólunk a Jövő Nemzedéke?
Szeretnék-e tudni, mi volt régen?
Most – tisztelet helyett – fogadjuk alázattal,
amit értünk tesznek
Mi Idősek, így 70 felett
Hiszen úgyis tágra sikerült a nyugdíjas
Akik megéltük a poklot
megélhetési ráta
Tán csak álmodtuk a mennyet
Itt vagyunk még – sérülten –, testben és lélekben Jut belőle a munkanélküli unokára
Gerő Klári
Üzenet
Az Idős Nemzedéktől

A félelem ringatta bölcsőnket
S a halálba siratták életünket
Gettó, bunker, kitelepítés, betelepítés
Porig alázva, a földig gyalázva
A gödörbe beásva, a halálra várva
És akik mindezt túlélték
Itt vagyunk még.

Húsz év eltelt szabadságban
És még mindig „kísért a kommunizmus árnya”?
Vannak, akik eszelősen a régmúltra vágynak
Újraéleszteni látszik a gyűlölet lángját
„Bűnbakot” keresnek és
Vannak, akiket újra nem szeretnek

Történelmi a Helyzet
Mi az Idős Nemzedék, akik megélték a történelmet Amit most az Idős Nemzedék is elszenved
Válságban az életünk, a megélhetésünk, az
Idegen Hatalom által féken tartott rendszert
erkölcsünk
Amely béklyóiból nem engedett
„Métely” emészti a lelkünket, és
És amit nem az Idős Nemzedék nemzett
Hiányt szenved a Tisztelet
Ti tisztaszívű emberek
Leromboltak mindent, amit ember elképzelt:
Akikben még él a lelkiismeret
Hitét e Nemzedéknek: az új idők szelében,
Az emberibb létben, Istenben, a testvériségben, Ne engedjétek, ne hagyjátok, hogy
az egyenlőségben
Ránk köszönjön a régmúlt történelem
Elveszett minden – a rózsaszín ködben –, mint
Tegyetek érte, hogy ébredjen álmaiból
a mesében
Az ember iránti „Tisztelet”!

Tisztelt Pesterzsébetiek!

Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

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