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A Fidesz képviselője nem élt a lehetőségeivel

„Megmérettetett,
és könnyűnek találtatott”
Érdekérvényesítő képesség, kapcsolatok és befolyás nélkül nem
lehet helyi célok megvalósításához forráshoz jutni az Országgyűlésben. Ennek legjobb példája Pesterzsébet és az itt élők
többsége által 2010-ben megválasztott fideszes parlamenti képviselő, aki pedig még a választási ciklus elején életkoránál fogva bekerült az Országgyűlés Tisztikarába is. Minden lehetősége megvolt rá, hogy a pesterzsébetiek érdekében kellő alázattal
komoly befolyásra tegyen szert a Parlamentben. Elszalasztotta
ezt a lehetőséget – derül ki Dr. Hiller Istvánnal való beszélgetésünkből.
folytatás a 3. oldalon

Karácsonyi gondolatok
Itt az advent, közeleg a Szentkarácsony. A végtelennek
tűnő esti sötétben fényre vágyunk. Lelkünk a Kisded
születését várja. Emlékezünk. Szemünket lecsukva
idézzük meg a régi karácsony-estéket, amelyeket boldog gyermekként, vagy boldogító gyermekeket ajándékozó felnőttekként éltünk át. Csillogó fenyőfák alatt
feltűnnek élők és holtak, akik szerettek minket, s akiket szerettünk. Valami csendes melegség járja át szívünket.
folytatás a 7. oldalon
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Társadalom
A Fidesz a szegénység csökkentését, igazságos
közteherviselést, a középosztály és a szegények
összefogását ígérte. Mit tesz valójában?
Orbán Viktor olyan társadalmat épít, ahol még az
unokád se juthat többre, mint te magad – ha nincsenek
megfelelő fideszes kapcsolataid.
Ma négymilliónál is többen élnek a létminimum
alatt. Orbán Viktor azt akarja, hogy ők és leszármazottaik örökre szegények maradjanak. Bezárja
előttük a kitörést jelentő oktatást, és bezárja őket a közmunkába. Még a szociális ellátásokat is visszavágja.
Orbán Viktor alattvalókat, nem pedig szabad magyar polgárokat akar vezetni.
A ma tehetősek a szegények pénzéből növelik a vagyonukat, a szegények jóvoltából alacsonyabb az adójuk és több
a kedvezményük.
Az egykulcsos adó nagyon sokba kerül Magyarországnak. A gazdagok még gazdagabbak lesznek általa, és
a kiesést Orbán Viktor a legszegényebbekre terhelte.
A kormány a leggyengébbekkel bánik el a legkegyetlenebbül: nélkülözők, hajléktalanok, minimálbéresek, kisnyugdíjasok, munkások, rokkantak vannak a célkeresztben.
A Fidesz kistafírungozza saját oligarcha-holdudvarát, eközben onnan vesz el, ahol már eleve alig volt.
A 27 százalékos áfa, az adójóváírás kivezetése, a rokkantnyugdíjasok, hajléktalanok üldözése mutatják ezt.
Lassan nem lesz, aki az országot eltartsa, működtesse, mert külföldre menekülnek a megélhetésért.
A felső 10% ma kilencszer olyan gazdag, mint a társadalom legszegényebb tizede.
A Fidesz nem egyszerűen az út szélén hagyta, de árokba is lökte a nélkülözőket. Ma a lakosság 17 százaléka
él olyan családban, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el a 66 ezer forintot. Mégis, ugyanolyan kulccsal
adóznak, mint gazdag polgártársaik!

A választók másként gondolják

Stadionépítések csakazértis?
Még a Fidesz-szimpatizánsok többsége is elutasítja a stadionépítéseket
– derül ki a Republikon Intézet közvélemény-kutatásából. A választók
77 százaléka elutasítja, hogy a sport-

ra szánt állami források nagy részét a
futball kapja meg, és a Fidesz-szavazók 50 százaléka is inkább más sportokra áldozna, mint labdarúgásra.
A lakosság döntő többsége a tömeg-

sport támogatására, iskolafejlesztésre, vagy éppen munkahelyteremtésre
fordítaná a stadionépítési programra
szánt milliárdokat.
(forrás: Népszava)

A kormánypropagandát kapjuk

De mi a valóság? Tegyünk fel kérdéseket!
A média a Fidesz közpénzből fizetett kormánypropagandájától hangos. A következő kérdéssorral abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ki-ki a saját tapasztalatai
szerint értékelje a körülötte zajló változásokat. Akkor
lássuk:
• Jobban élek, mint négy éve?
• Van munkám?
• Van munkája családtagjaimnak, ismerőseimnek?
• Jobb lett-e az oktatás?
• Fejlődött-e a környezetem?
• Javult az egészségügyi ellátásunk?
• Mire fordítottam volna a stadionokra költött százmilliárd forintot?
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• Jobb lett-e a közbiztonság, vagy félnem kell az utcán,
tömegközlekedési eszközökön?
• Szabadon beleszólhatok-e saját ügyeim intézésébe,
vagy félnem kell a retorziótól?
• Jó-e az, hogy a kiskeresetű emberek pénzét átcsoportosítják a tehetőseknek?
• Van-e olyan ismerősöm, aki a kilátástalanság miatt
külföldön keresett munkát?
• Rendben van-e az, hogy az állami megrendelések sorban Fidesz-közeli cégeknél landolnak?
Ugye lehetne még sorolni. Azt javasoljuk, hogy minden
hírt a saját tapasztalatainak szűrőjén keresztül fogadjon.
MSZP Pesterzsébeti Szervezete
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2013. december
folytatás az 1. oldalról (Interjú Dr. Hiller Istvánnal)
Összhang: Korábban is volt már szó arról, hogy egy időszak vége egyben mindig a mérleg készítését is jelenti. Az
is szóba került, hogy az MSZP minden segítséget megad a
kerület lakóinak ebben is. Nézzük hát, mi történt kerületünkben az elmúlt négy évben!
Dr. Hiller István: Az országgyűlési választás mindig egy
lehetőség. Lehetőség arra, hogy egy jelölt, egy párt bemutatkozzék, vagy éppenséggel arra is alkalmas, hogy
a választók mérleget készítsenek. Az elnyert lehetőséggel persze élni kell tudni, a mérlegkészítés pedig ennek a
lehetőségnek a kihasználását mutatja. A 2010-es választáson a Fidesz országgyűlési képviselője lehetőséget kapott, ami ráadásul nemcsak az országgyűlési képviselői
mandátumot jelentette számára, hiszen az Országgyűlés
Tisztikarába is megválasztották, mint jegyzőt. Ez utóbbi azért lényeges, mert ez a pozíció külön lehetőséget és
befolyást jelent, arról nem beszélve, hogy kiemelt díjazással is jár.
Mielőtt megvizsgálnánk, hogy Pesterzsébet mennyire
járt jól a fideszes képviselő megválasztásával, fordítsuk
meg a kérdést: ő mennyire járt jól azzal, hogy megválasztották? Azt hiszem, a válasz egyértelmű. Nagyon jól
járt, hiszen egy nagyon jó kerület képviselője lett, jól járt,
hiszen pénzügyi, egzisztenciális gondjai nincsenek, és
végül azért is jól járt, mert megválasztásával elnyerhette azt az országos megtiszteltetést, hogy az Országgyűlés
jegyzője lett.
Arra a kérdésre, hogy Pesterzsébet mennyire járt jól,
szintén egyértelmű a válasz: egyáltalán nem. Azért nem,
mert nem tudott élni azokkal a lehetőségekkel, amelyek
egy országgyűlési képviselő számára adottak, és mert
szinte semmilyen előnye nem származott Pesterzsébetnek abból, hogy ő képviseli kerületünket. Ez egyébként
feladat, hiszen a választók azért küldik a képviselőjüket a
Parlamentbe, hogy az országos ügyeken kívül számukra
lehetőséget biztosítson, helyben minél több pénzt szerezzen, munkahelyeket teremtsen, az oktatási és nevelési intézményeket karban tartsa, újakat építsen, az infrastruktúrát fejlessze.
Összhang: Ön ismeri a Parlament világát. Hogyan zajlanak odabenn a dolgok, milyen „kulisszatitkokat” lehet
tudni?
Dr. Hiller István: Pesterzsébet fideszes országgyűlési
képviselője sem a kapcsolatok építésében, sem a pest-

erzsébeti célok megvalósításában nem járt sikerrel. A
kapcsolatépítésben olyannyira nem, hogy a tapasztalatok szerint néhány frakciótársa még névről is alig ismeri. Abban a viszonylag zárt körben, ahová a Fidesz
országos vezetői tartoznak, őt nem nagyon jegyzik.
Ez azt is jelenti, hogy az elmúlt négy évben nem sikerült olyan ismertségre, befolyásra szert tennie, ami
egyébként a politikában, mondjuk ki nyíltan, nélkülözhetetlen. Egy helyi vagy egy országgyűlési képviselő akkor tud a számára fontos közösségnek hozni, ha a
kapcsolatrendszerével, a befolyásával, érdekérvényesítő
képességével jól tud élni.
Forrás pedig van, hiszen ha csak a szomszédos kerületbe nézünk át, vagy kicsit messzebb megyünk, Diósgyőrre vagy Szombathelyre, azt látjuk, hogy sok-sok minden
fejlődik, épül, szépül. Nem úgy Pesterzsébeten, ahol az
elmúlt három és fél évben munkahelyek százai vesztek el,
ahol nem jutott arra pénz, hogy a hétköznapi életet egy
kicsit is jobbá tegyék.
Összhang: A kontraszt azért is különösen éles, mert Pesterzsébeten 2010-ig sok minden változott…
Dr. Hiller István: Szabados Ákossal, Pesterzsébet polgármesterével, Pál Tiborral, a kerület másik országgyűlési képviselőjével együtt az Országgyűlésben ki-ki
a saját tapasztalatával, kapcsolatrendszerével harcolt
a szó jó értelmében Pesterzsébetért. Ezek eredményeként iskolák újultak meg, részlegesen vagy teljesen, a
kormány külön keretéből e célra 100 millió forintok
jutottak. A civil társadalom, a művelődési és kulturális
intézmények rengeteg programot tudtak lebonyolítani.
Kerületünket szebbé tettük, építettünk uszodát, jégcsarnokot. Mindezeknek a mai napig haszonélvezői a
pesterzsébetiek.
S egy gondolat erejéig visszatérve arra, hogy egy országgyűlési képviselőnek milyen feladatai vannak. A
helyi érdekek képviselete mellett az országos ügyekben
való részvétel. Azt hiszem, az egyértelmű, hogy Pesterzsébet országgyűlési képviselője az ország egyik legkevesebbet szereplő képviselője, akivel a nyilvánosság
más fórumain – televízió, rádió, sajtó – sem találkozhatunk.
Következésképpen az összehasonlítás, a mérlegkészítés is egyértelmű eredményt hoz, akár időben, akár
térben végezzük. Pesterzsébet jelenlegi fideszes országgyűlési képviselője megmérettetett, és könnyűnek találtatott.

Hillert méltatta Orbán
„A kormányfő beszédében kitért arra is, hogy a szocialista Dr. Hiller István – korábbi kulturális miniszter –
helyesen ismerte fel Fertőd jelentőségét, és jól döntött, amikor lépéseket tett annak érdekében, hogy a kastély
hasznosítása visszakanyarodhasson az európai kultúra főáramába.”
(hirado.hu)
ADD TOVÁBB!
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Karácsony előtt

Fogjunk össze az őszinte szeretet jegyében!
A karácsony az ateisták és a hívők számára is a legkedvesebb ünnep, melynek középpontjában a szeretet áll.
Legszebb a család, a gyermek. Nincs felemelőbb a gyermeki várakozás és a bizonyosság gyermeki örömének
megélésénél.
Sokaknak azonban nincs családjuk, és még mennyi
minden nincs, ami jó ezen a földön. Van helyette a ma
fájdalma és a jövőtől, a bizonytalanságtól való rettegés.
Sok munka, kis pénz. De még jó, hogy van állás, ami biztosítja a szerény életet, a lakhatást. A hatalom átlagjövedelemről beszél. A statisztika mindent eltűr. Az átlagban
benne van a gazdag, akinek az egykulcsos adó és minden
más intézkedés – a rezsicsökkentés is! – jelentősen emelte
a vagyonát és a szegény, akinek ezek az intézkedések a
megélhetését veszélyeztetik.
Hajlék kellene, meleg fény és meleg étel annak – és egyre többnek – aki az utcán – immár üldözöttként is – éli
mindennapjait.
Sok van, aki egy ledolgozott, áldozatos élet után attól
retteg, vajon kitart-e a tüzelő? Méltatlan ez.
Az ország jelenlegi vezetése által sokszor emlegetett
„magyar családok” széthullanak. Sérülnek alapvető emberi értékek, az otthon biztonsága. A stressz megbetegíti,
felőrli, a kemény munka kiszipolyozza az embert. Nincs

energia, de még hangulat sem a
közösségi életre, ismerkedésre.
Sok a magányos fiatal, az egyedül
élő, kényszerűségből magára maradt idős ember. Róluk nem esik
szó, pedig egyedül fennmaradni,
rezsit, drága gyógyszereket fizetni még nehezebb, mint családban. Az idősekről ma gyakran
úgy beszélnek, mint a jelen társadalom nyűgjeiről, eltartottjairól. Pedig a mai nyugdíjasok kemény éveket éltek és dogoztak le. A bérek, nyugdíjak vásárlóértéke zuhant, mégis sok családban a nyugdíj
a biztos pont, mert a kisnyugdíjas segíti a munkanélküli
gyereke családját.
Tudjuk, vannak, akik a szeretetet, ugyanúgy, mint a
becsületet, árucikké tették és teszik. Nehéz stresszesen,
a bajok, aggodalmak között is önzetlennek, nyitottnak
lenni. Ne hagyjuk magunkat ámítani, uszítani, becsapni, fogjunk össze, segítsük egymást, az őszinte szeretet
jegyében!
Mindenkinek kívánok karácsonykor egy olyan pillanatot, amikor megérinti embertársai szívét.
Sárfi-Kránicz Ferenc

Gazdaság
A Fidesz megszorítások nélküli kormányzást, 4-6 százalékos növekedést, igazságosabb közteherviselést, csökkenő adóterheket
ígért. Mit tett valójában?
Egyszerű Orbán Viktor matematikája: minden évben
átlagosan közel ezermilliárdos megszorítást sóz az emberek nyakába.
Orbán Viktor ellenzékben háromszáz forint miatt
népszavaztatott, de miniszterelnökként megszorításokat vezet be. Az oktatásból, egészségügyből és a szociális rendszerből egyenként vonnak ki 300 milliárd
forintot – minden évben. Máig ez (pluszban) háromezer milliárd forint elvonás.
Szomszédaink sem értik: a korábban jó helyzetben lévő Magyarország gazdaságával mit művelt a Fidesz – hisz
náluk beindult a gazdaság, növekednek, fejlődnek!
Orbán Viktor a különadókkal, az otromba „szabadságharccal”, és a Simicska Lajosra alakított gazdaságpolitikával undorítja el a magyar piactól a külföldi tőkét, és cseréli a jól megfizetett munkahelyeket éhbéres
közmunkára. Sereghajtókká lettünk a növekedés, a versenyképesség, és a beruházások tekintetében is. Az
egy főre jutó jövedelmében mára minden visegrádi ország előttünk jár.
Orbán Viktor az adók csökkentését ígérte. A gazdagoké valóban csökkent, de a szegényeké irdatlanul megnőtt.
Megnövelt adók: ÁFA (27%), EVA (37%), jövedéki adó, cégautóadó, illetékek, bírságok, környezetvédelmi
termékdíj, egészségbiztosítási szolgáltatási járulék, munkavállalói nyugdíjjárulék, szociális hozzájárulási
adó a társadalombiztosítási járulék helyett. Lakosságra áthárított 8 új adó: „Chips-adó”, „Sárgacsekk-adó”,
Telefonadó, Biztosítási adó, Baleseti adó, Közműadó, Bankadó, Ágazati különadók. A Fidesz összesen ezermilliárd forint terhet vetett ki.
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Oktatás
A Fidesz ingyenes felsőoktatást, valódi pedagógus-béremelést, minőségi közoktatást ígért.
Mit tesz valójában?
Orbán Viktor hazudott a diákoknak: ingyenes felsőoktatást ígért, mégis bevágta a szegények orra előtt az
egyetemek kapuit.
Európa egyik legdrágább felsőoktatása kezd kialakulni Magyarországon. Hovatovább csak a tehetős családok gyermekei szerezhetnek diplomát.
Orbán Viktor bevezette a tandíjat. A gazdagok adóit csökkentette, a szegényebbek terheit növelte, ezzel az
esélyt is elvette, hogy legalább egy gyereket családonként iskoláztatni tudjanak.
Orbán Viktor hazudott a pedagógusoknak: az iskoláikat ellehetetleníti, a munkaterhelésüket növeli, sokuk fizetését
csökkenti.
A magyar közoktatás az összeomlás szélére került. Az oktatási kormányzat kicsinyes hatalmi ambícióit éli ki
megtagadott és áterőszakolt kinevezésekkel, parancsuralmi tanterv- és tankönyvcenzúrával, az intézmények
gazdálkodása katasztrofális.
Orbán Viktor hazudott a szülőknek: a magyar gyerekek egy erkölcstelen politika erkölcstanát biflázzák, és a lepusztított iskolarendszerből egyenes út vezet a közmunkába.
Minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének. Ma ez a „legjobb” azonban csak pénzért vehető meg. A Fidesz
oktatáspolitikája hetven évet ugrott vissza az időben: cselédeket és segédeket akar gyártani az új arisztokrácia kiszolgálására.
Orbán Viktor hazudott az egyetemeknek: az öt évvel ezelőtti finanszírozás 41 százalékát vette el tőlük.
Soha nem lesz Magyarország a kiművelt emberfők otthona, ha az adóbefizetéseink Közgépes
mutyibeszerzésekre, és stadionépítésekre mennek el, miközben a bezárásokat túlélő egyetemek az alapvető
működést is alig tudják finanszírozni!

Egyetlen napon döntünk a jövőnkről!

Mit kell tudni az országgyűlési választásokról?
Magyarországon négyévente tartunk országgyűlési választásokat, április, vagy
május hónapokban. 2014-ben szavazunk
majd az európai parlamenti, valamint
önkormányzati képviselőinkre és polgármestereinkre, és a nemzetiségek saját
kisebbségi önkormányzataikat is megválasztják. Az biztos, hogy az európai
parlamenti képviselők választása május
25-én lesz, a több időponton a Fidesz gondolkodik, mi
lenne a nekik legjobb változat.
Az országgyűlési képviselők választási rendszerét alaposan átalakították.
A ma érvényes 386 fős képviselői létszámot 199 főre
csökkentették A korábbi 176 egyéni választókerület helyett 106 lett, a megyei, fővárosi listák megszűntek, országos pártlistákról pedig 93 jelölt kap majd mandátumot.
Az egyéni választókerületeket is átrajzolták. Korábban
Pesterzsébet északi része Ferencvárossal, Pesterzsébet
déli része pedig Soroksárral alkotott körzetet. Ma Kispest
Ady Endre utcáig lakó választói szavaznak Pesterzsébet
egészével Budapest 16-os országgyűlési választókerülete
egyéni képviselőjéről.

Eddig kétfordulós választást tartottunk, most egy fordulóban fog eldőlni a
képviselő személye. Megszűnt a részvételi korlát. Az a jelölt kap mandátumot,
aki a szavazás napján a legtöbb érvényes
szavazatot nyeri el.
Korábban az első forduló eredményének ismeretében kötöttek a pártok
megállapodásokat a második fordulóra,
most ezeket előre kell rendezni. Ennek is tulajdonítható a
választók számára nem túl szimpatikus hangzavar a politikai együttműködések porondján.
Figyelem! Egyetlen napon dől el a képviselői mandátumok sorsa, és ezzel az ország jövője!
A korábbi ezer ajánlószelvény helyett most 500 választópolgár ajánlása elegendő a jelöltté váláshoz. A jelöltek
jelentős összegű állami kampányfinanszírozásban részesülnek.
Mindezek miatt várhatóan sok egyéni képviselőjelölt
lesz majd a szavazólapon.
El kell dönteni, hol hasznosul legjobban a kormányváltó szavazat.
Szalontai Tibor
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Az MSZP időspolitikája

Tisztelet, megbecsülés és gondoskodás
A rendszerváltás óta nem volt még olyan nehéz nyugdíjasnak lenni Magyarországon, mint ma. A legtöbb idős
ember bizonytalanságban él, közülük sokan már nyomorognak. Százezreknek hónapról hónapra arról kell
dönteniük, hogy esznek, rezsit fizetnek, vagy a gyógyszereiket váltják ki.
Azért van ez így, mert az Orbán-kormány nem tiszteli,
és nem támogatja kellően az idős embereket. Ez látszik az
intézkedéseiben: a magánnyugdíjrendszer felszámolásától
kezdve a nyugdíjak értékének elsorvasztásán át a szociális
támogatások szűkítéséig. Felülírta a szocialista kormány
idején bevezetett igazságos nyugdíjszámítási módszert,
egy tollvonással megszüntette a korhatár előtti nyugdíjakat, a meglévő ellátásokat átnevezte, elvette a szolgálati nyugdíjakat. Bevezette a kényszernyugdíjazást a bírói
karban, az oktatásban és az egészségügyben. Több százezer embert fosztott meg jogosan szerzett juttatásától.
Az MSZP olyan Magyarországot akar, amelyben egy
átdolgozott élet után az idős embereknek biztonságban
és méltóságban telnek a napjai. Sokat köszönhet nekik az
ország. Megszolgálták és megérdemlik a gondoskodást.
Ezért kormányon újra megadjuk az öregségi nyugdíjjogosultságot mindazoknak, akiktől a Fidesz azt jogtalanul

és indokolatlanul elvette. Garantálni fogjuk a nyugdíjak értékállóságát, megnöveljük a méltányossági nyugdíjra jutó forrásokat, újraindítjuk a nyugdíjkorrekciós
programot. Újra bevezetjük a nyugdíjprémiumot. A mi
kormányzásunk idején, a nyugdíjasok ismét részesülni
fognak a gazdasági növekedés hasznából: reálértékben is
növekedni fognak juttatásaik.
Kialakítjuk a korhatár előtti nyugdíjak rendszerét,
biztosítjuk a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét.
A Fidesz embertelen szociális temetése helyett kegyeleti támogatást adunk. Újra megadjuk a 65 év felettieknek a Fidesz által elvett jogot, hogy teljesen ingyenesen
utazhassanak. Felszámoljuk a legrászorultabbak között
az egyre súlyosabb és elterjedtebb éhezést. Az egészségügyben és államigazgatási ügyintézésben kiemelten érvényesítjük az idősek érdekeit. Tiszteletre és támogatásra
méltó partnerként tekintünk a nyugdíjasok érdekeit felelősen képviselő szervezetekre és minden idős emberre.
Az MSZP vallja, hogy mindenkinek jár a boldog, nyugodt, méltóságteljes és biztonságos öregkor. Mi ezt akarjuk
garantálni. Az idős emberek iránti tisztelet, megbecsülés
és a róluk való gondoskodás számunkra nem pusztán politikai kötelesség, hanem emberi tisztesség dolga.

Foglalkoztatás
A Fidesz egymillió új és fenntartható munkahelyet, értelmes munkát, a fiatalok elhelyezkedésének segítését ígérte. Mit tett valójában?
Orbán Viktor eddig csak külföldön hozott létre új
munkahelyeket: kb. 500 ezren dolgoznak más országban, mert itthon nem találták a boldogulást.
Nem véletlenül nehezíti meg a Fidesz a külföldön
munkát vállaló magyarok 2014-es voksolását: ők
akarnak és tudnak dolgozni, de nincs számukra
itthon munkahely.
Egymillió új munkahely nem lesz – van viszont többszázezer cselédállás, közmunka címén.
A közmunkások valójában továbbra is segélyen tengődnek, csak ehhez immár megalázó bérért megalázó álmunkavégzést is rendelt a kormány.
Orbán Viktor nem teremthet egymillió új munkahelyet – ezzel az oktatási rendszerrel semmiképp.
Nemzedékeket tesznek tönkre, amikor haszontalan, avítt, hazug vagy fölösleges dolgokra tanítják, a magasabb nívójú képzésből (például tandíjjal) kizárják őket, vagy elveszik iskoláikat.
Miközben a közmunkások száma nőtt, a versenyszférában a helyzet katasztrofális – csak a kormány kozmetikázza
a számokat.
A versenyszférában alkalmazottak száma 2010 óta csökken, most éppenhogy stagnál. Nincsenek új munkahelyek, a harc a meglévők megtartásáért folyik!
A pályakezdők munkanélküliségi rátája 28 százalék fölött van. Az átlagos álláskeresés időtartama másfél év, míg
az álláskeresést a kormány maximum 90 napig (!) támogatja!
A kormány nem ad esélyt a fiataloknak munkakeresésre sem, alig három hónap után elengedi a kezüket. A
15-24 év közöttiek több mint negyede munkanélküli!
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2013. december
folytatás az 1. oldalról (Karácsonyi gondolatok)
Ezután a jelen sivárságának hűvös valósága ébreszt
bennünket. Ezerféle válság, növekvő szegénység, békétlenség és önzés settenkedik körülöttünk megmérgezve
már karácsonyunk kristálytiszta levegőjét is.
Korszakok jönnek, fénylenek, halványodnak és megszűnnek. Helyükbe újak sorjáznak. A Római Birodalom által fémjelzett korszak le áldoztával a keresztény
szellem járta át Európát. Egy ősi liturgikus fohász így
fogalmaz: „Urunk Jézus Krisztus, amikor e világra jöttél, megkezdődött az új korszak, adj friss erőt tieidnek,
hogy időszerűek maradjunk minden korban.” Az új
korszak azonban nagyon komoly követelményekkel
állt elénk. Megpróbálta erőinket és kihívást jelentett
esendő emberségünknek, mert a legnagyobbat tette
feladatunknak: a SZERETETET. Még az ellenségeinkét
is! Ebben van titkos vágyunk és ebben vannak kudarcaink.
A szeretet ünnepe megújulásra hív bennünket. Adjon
biztatást nekünk Ady Endre kedves karácsonyi verse is:

„Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…”
Ferenc atya

Egészségügy
A Fidesz mindenkinek járó, színvonalas egészségügyi ellátást, bővülő finanszírozást, új
egészségügyi intézményeket ígért.
Mit tettek valójában?
A Fidesz-kormányzás egyik fő vesztese az egészségügy.
Orbán Viktor 2010 előtt azt hirdette, hogy az egészség
nem üzlet – de nem gondoltuk, hogy csődbe akarja taszítani a magyar egészségügyi rendszert.
Egyre rosszabb ellátással kell szembenéznie egyre
több embernek. Miközben évente százmilliárdokkal növelik az adófizetőktől beszedett pénzt, ebből egyre
kevesebbet költenek egészségügyre. A kórházakban élet-halál harc folyik a betegekért, horribilis méretűek a
várólisták.
Életveszélyes „rossz helyre” születni. Rövidebb és betegebb életre számíthatsz, ha a családod szegény, kapcsolatok
nélküli, vagy a fővárostól távoli kistelepülésen élsz.
A Fidesz-kormány politikusai számára biztosítja a kiemelt ellátást két fővárosi intézményben is, miközben
a társadalom nagyobb részéről lemondtak. A stadionokra költött pénzből minden 6 év alatti rászoruló gyermek ingyen juthatna gyógyszerhez!
Elveszítjük az orvosainkat, elveszítjük a kórházainkat, és így elveszítjük a betegeinket is.
Csökkenő orvosképzés mellett nő az elvándorlás. A Fidesz elüldözi őket az országból, a megalázóan alacsony
fizetésekkel, a tűrhetetlen körülményekkel, a kiszolgáltatottsággal.
Ma megalázva és gúzsba kötve hallgat az egészségügyi dolgozók szakmai érdekképviselete is.
Nincs még egy olyan ország az Európai Unióban, ahol egy, a gyógyítást ellehetetlenítő kormányt kritizáló
orvos azt kockáztatja, hogy kamarai kizárás, és ezzel a szakmája gyakorlásától való eltiltás lehet a retorzió.

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 • e-mail: bp20@mszp.hu • web: www.mszp20.hu
hétfő és csütörtök 1500-1800
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A megfejtést nyílt levelezőlapon 2014. január 15-ig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között három könyvet sorsolunk ki.

Itt járt a Mikulás
Ismét megrendezésre került a már hagyományos Mikulás váró játszóház.
November 30-án délelőtt az Ady
Endre Általános Iskola aulájában
vidám programokkal várták az
odalátogató gyerekeket. Különböző kézműves technikákkal adventi ajándéktárgyakat készítettek, a
színpadnál ügyességi játékokat játszottak. A Bóbita Band vidám zenés
műsorral szórakoztatta kedves kis
közönségét. A műsor végére megérkezett a Mikulás, aki ajándékcsomagokkal kedveskedett a gyerekeknek.
A programon Dr. Hiller István országgyűlési képviselő is részt vett. A
jó hangulatú délelőtt végével minden
kisgyermek boldogan vitte haza saját
készítésű díszeit és a Mikulás ajándékcsomagját.
Minden közreműködőnek ezúton
is köszönjük a segítségét.
Nagy Lászlóné

Tisztelt Pesterzsébetiek!

Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

fogadóórán várja Önöket,
2014. január 9-én
17 órától
Helye:
MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati
Képviselőcsoport irodája
XX. kerület, Ady Endre u. 84/A.
MSZP Pesterzsébeti Szervezete
www.mszp20.hu
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