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Pesterzsébetnek érdeke
az összefogás
Összefogott a demokratikus ellenzék! Január 14-e óta öt
ellenzéki párt alkotja azt az összefogást, mely a 2010 óta
kormányon lévő Fideszt reményeink szerint legyőzi az
áprilisi parlamenti választásokon. Az MSZP, az Együtt
2014 Mozgalom, a Párbeszéd Magyarországért, a Demokratikus Koalíció és a Liberálisok úgy döntöttek,
közös miniszterelnök-jelöltet állítanak, közös pártlistán
szerepelnek, és egy közös jelöltet indítanak minden választókerületben. Nálunk, Pesterzsébeten dr. Hiller István országgyűlési képviselőt.

Dr. Hiller István
az

jelöltje
DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ

Összhang: Sokak örömére, és hosszas várakozás után létrejött az a szövetség, amelyet az elmúlt időszakban több
fórumon is szorgalmaztak. Mondana néhány szót az
előzményekről és a végeredményről?
Dr. Hiller István: Létrejött a szövetség azok számára,
akik az Orbán-kormány távozását akarják. Létrehoztuk
az összefogást, hogy leválthassuk azokat a képviselőket,
akik megkapták a lehetőséget, de nem tudtak élni vele.
Én magam is sokat dolgoztam azért, hogy minél jobban
megértsék egymást különböző demokratikus pártok és
gondolkodók. Voltak az elmúlt időszakban nyilvános és
nem nyilvános tárgyalások, voltak szakmai megbeszélések és voltak kimondottan politikai tárgyúak. Ennek
eredménye az lett, hogy a demokratikus ellenzék minden jelentősebb politikai pártja, mozgalma és csoportja együttesen, egymással szövetségben indul az áprilisi
választáson. Maga a szavazás ettől kezdve leegyszerűsödik: azoknak, akik normális és valóban működő
Magyarországot akarnak, akik a kormányváltásban
látják ennek esélyét és garanciáját, nem kell különböző
személyek és pártok közül választani, hanem a demokratikus összefogásra adhatják le voksukat. Ez világos és
mindenki számára érthető alternatívát fog jelenteni.
folytatás a 3. oldalon

Létrejött a győzelem szövetsége
Az április 6-ra kiírt választáson az MSZP, az Együtt 2014 Mozgalom, a Párbeszéd Magyarországért, a Demokratikus
Koalíció, és a Liberálisok közös miniszterelnök-jelöltet, közös listát és közös képviselőjelöltet állítanak. A demokratikus erők itt, Pesterzsébeten is összefogtak.
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Közbiztonság
A Fidesz rendet ígért két hét alatt, hatékony és politikától független rendészetet, érezhetően
javuló közbiztonságot.
Mit tettek valójában?
Nem a lakosság, hanem a Fidesz érdekét szolgáló, milliárdos büdzsével tuningolt erőszakszervezeteket hoztak létre:
ilyen a TEK és az Országgyűlési Őrség is. Eközben a magyar rendőr egyre szegényebb, sőt, nyugdíjból „rángatják
vissza” megalázó feladatokra.
Miközben a Fidesz a kampányban tisztes megélhetést és megbecsülést ígért a rendőröknek, az Orbán-kormány befagyasztotta az illetményalapot, megnyirbálta a cafeteriát, korlátozta a ruhapénz felhasználását, továbbá megszüntette a szolgálati nyugdíjrendszert, és ezzel egyidejűleg szégyenletes lejárató kampányt indított
a nyugállományú rendőrökkel szemben. A 13 milliárdos TEK-re semmi szükség nincs. Ebből a büdzséből 6000
új rendőr állhatna szolgálatba.
Egy nemzetközi felmérés alapján a magyarok 21 százaléka, tehát minden ötödik ember úgy érezte, hogy még a
közvetlen környezetében sem él biztonságban (az EU átlag mindössze 9 százalék).*
A Fidesz-kormány nem csupán nem tett rendet két hét alatt, de növelte a káoszt, a bizonytalanságot, és a
TEK bohózatba fulladó (például Jedi-ruhás egyetemistát leteperő, vagy épp egy 72 éves, pizsamás bácsira az
ajtót rátörő) akciói is jól mutatják: óriási bajban van a magyar rendészet, napról-napra teszi tönkre a politikai
irányítás. Állandósult a fenyegetettség érzése, az a tudat, hogy a rendőrök nem védenek, nem védhetnek meg
a bajban. És ez nem a rendőrök, hanem a rendészeti vezetés hibája!
Az Orbán-kormány rendészetpolitikája tökéletesen illeszkedik a Nemzeti Együttműködés Rendszerének társadalomfilozófiájába.
A rohamosan gazdagodó, minden szempontból kedvezményezett fideszes politikai elit védelmét ellátják a
kiválóan felszerelt elitgárdák, miközben a rendőrségre vár a tömeges elszegényedésből eredő összes társadalmi probléma kezelése. Így válhatott rendőrségi feladattá a hajléktalanok és a zugárusok üldözése, a közmunkaprogramok végrehajtásában történő szerepvállalás.
* Eurobaromeiter 76.4 2011/december

A választók másként gondolják

Az MSZP közbiztonsági programja
Látványos akciók, erőltetett bírságolások helyett mi abban hiszünk, hogy
csak a jól felszerelt, jól kiképzett, jól
megfizetett, kiváló helyismerettel
és lakossági kapcsolatokkal rendelkező, helyben szolgálatot teljesítő
rendőrök képesek a mindennapok
biztonságát szavatolni.
Ezért a fejéről a talpára állítjuk a
rendőrséget.
Az elitgárdákkal, és a felfúvódott
vízfejekkel szemben a végrehajtó
állományt fogjuk megerősíteni. A
létszám, az erő és a feladatok radikális újraelosztásával megháromszorozzuk egy adott településért
felelős, a lakossággal közvetlenül
kapcsolatban álló körzeti megbízotti szolgálat létszámát.
Helyreállítjuk a tűzvédelem és a
polgári védelem szakmai rangját.
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A polgárőrségek támogatását jelentősen megemeljük, a polgárőrségek
szolgálati autóit terhelő cégautó
adót eltöröljük.
A személy- és vagyonőrök munkajogi és egzisztenciális kiszolgáltatottságát csökkentő törvényt alkotunk.
Szakmai kompetenciájukat és
társadalmi tekintélyüket erősítő
intézkedéseket vezetünk be, továbbá bekapcsoljuk őket a közterületi jelzőrendszerbe.
Egy új előmeneteli és illetményrendszer keretében érezhető illetményemelést fogunk biztosítani különösen a végrehajtó állomány számára.
Az illetményemelés nemcsak
a rendőrség, hanem minden
fegyveres rendvédelmi szerv és
a Magyar Honvédség esetében
is elkerülhetetlen. Különösen a
ADD TOVÁBB!

büntetés-végrehajtás állománya
tekintetében van szükség azonnali, érezhető bérrendezésre.
Megszüntetjük a rendészeti szerveknél ma jellemző totális ellenőrzés és megfélemlítés légkörét.
Az MSZP vállalja egy társadalmi
szempontból méltányos, új típusú
szolgálati nyugdíjrendszer bevezetését.
Kötelességének tartja az Orbánkormány által meghurcolt szolgálati nyugdíjasok erkölcsi kárpótlását, nyugdíjas státuszuk
visszaállítását, és a juttatásukat
sújtó 16 %-os levonás megszüntetését.
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folytatás az 1. oldalról (Interjú Dr. Hiller Istvánnal)
Összhang: Mindez nálunk, Pesterzsébeten hogyan zajlott,
és mit jelent?
Dr. Hiller István: Az újév első napjaiban megtettünk mindent, hogy ne csak papíron, hanem a gyakorlatban is működjön az összefogás. Az MSZP XX. kerületi szervezete az
óév végén több, Pesterzsébeten is működő demokratikus
párttal felvette a kapcsolatot és a megbeszéléseken arra jutottunk, hogy ha az országos politika erre lehetőséget ad
számunkra, akkor Pesterzsébeten semmi akadálya nincs
az összefogásnak, amelynek egyetlen képviselőjelöltje lesz.
Örülök, és megtiszteltetésnek tartom, hogy én lehetek ez a
jelölt. Azt láttam, hogy nálunk, Pesterzsébeten az együttműködésben, az egy személy mögötti felsorakozásban, a
programok összehangolásában nagyon erős akarat, sőt, érzelmek is vannak. Ezt pedig fontosnak tartom, hiszen a politikában a gondolat önmagában kevés, a sikerhez akaratra és
érzelmekre, az összefogás lelkesedésére, hitre van szükség.
Összhang: Miközben nem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy milyen lehetőségek úsztak el a legutóbb megválasztott pesterzsébeti képviselő esetlensége és politikai alkalmatlansága miatt, mutassa be, milyen új Pesterzsébetet
hoznának létre a választások után!
Dr. Hiller István: Nem elvont gondolatokról, hanem az
emberek hétköznapi életét érintő kérdésekről van szó.
Az első a közbiztonság ügye. A rendőrök, a rendőrség jól
végzi a munkáját, főleg, ha a kormány biztosítja számára
a jobb személyi és technikai feltételeket. A pesterzsébeti
kapitányságnak nagyobb támogatást kell élveznie, már
csak azért is, mert megnövekedett a köztörvényes bűncselekmények száma. Mi azt mondjuk, és én személyesen
is azt ígérem, hogy a helyi rendőrségnek több pénzt, jobb
lehetőségeket, a személyi állomány bővítését és a technikai felszereltség korszerűsítését fogjuk tudni hozni.

Mindezt azért, hogy több rendőr lehessen az utcákon, a
bevásárlóközpontok környékén, hogy nagyobb biztonságban élhessék mindennapjaikat a pesterzsébetiek.
A második az egészségügyi ellátás, amely területen két
ponton is érdemes és fontos lépni. Az egyik kimondottan
a Pesterzsébetet szolgáló ellátás infrastruktúrájának javítása, a másik pedig a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház már elkészült, s szakmai körökben jóváhagyott fejlesztési terveinek megvalósítása. Jobb és korszerűbb kórházat akarunk!
Ez utóbbihoz ambiciózus parlamenti munkára, az európai
uniós támogatási formák ismeretére, s nem utolsósorban
brüsszeli kapcsolatokra van szükség. Az elmúlt közel négy
évben láttuk, hogy a fideszes képviselőnek ez nem megy!
Végezetül, én mindig olyan programot képviselek,
amelyben az oktatás ügye kiemelt helyen szerepel. Szeretném folytatni azt az óvoda- és iskolafelújítási programot, amely 2010-ig tartott, s azóta megszűnt. Három
és fél évvel ezelőttig kormányzati támogatással vagy
európai uniós forrásból közel egy milliárd forintot hoztunk Pesterzsébetre óvodák és iskolák felújítására. Egyet
ígérhetek: ha a választók bizalmat szavaznak a szocialista
pártnak, az összefogásnak és nekem, akkor ezen a területen az országos átlagnál is jobb és magasabb színvonalú
javulást fogok tudni megvalósítani.
Ugyanúgy, ahogy a civil szervezetek munkájának segítésénél, amely gyakorlatilag megszűnt az elmúlt három
és fél évben. Az ő tevékenységük támogatásához pedig
nem milliárdokra van szükség, hanem sokkal kevesebbre, de több kapcsolatra és nagyobb odafigyelésre.
Pesterzsébetnek tehát érdeke az összefogás. Ahhoz,
hogy Pesterzsébet biztonságosabb, élhetőbb, hangulatosabb legyen, hogy ismét a főváros leggyorsabban fejlődő
kerületei közé tartozzon, és az a törés, ami lassan négy éve
érezhető az inkább csak átmeneti állapotnak tűnjön, érdemes és szükséges a mi együttműködésünket támogatni! Ehhez kérjük, ehhez kérem a pesterzsébetiek bizalmát!

Ki és hogyan mehet el nyugdíjba 2014-ben?
Az öregségi nyugdíj korhatár a 62. életévről fokozatosan
a 65. életévre emelkedik a következő módon.
• az 1952. január 1-je előtt születetteknél a betöltött 62.
életév,
• az 1952-ben születetteknél a 62. életév betöltését követő
183. nap,
• az 1953-ban születetteknél a betöltött 63. életév,
• az 1954-ben születetteknél a 63. életév betöltését követő
183. nap,
• az 1955-ben születetteknél a betöltött 64. életév,
• az 1956-ban születetteknél a 64. életév betöltését követő 183. nap,
• az 1957-ben vagy azt követően születetteknél a betöltött 65. életév.
2012. január 1-jétől a Fidesz vezette kormány megszüntette azokat az öregségi típusú nyugdíjakat, amelyeket
a nyugdíjkorhatár előtt különböző korhatárkedvezményekkel lehetett igénybe venni (például az előrehozott

öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, vagy a hivatásos állományban lévők szolgálati nyugdíja). Ezen
nyugdíjak helyett csak jövedelempótló juttatást lehet
szerezni sok-sok korláttal. Helyettük bevezettek két
szociális, jövedelempótló juttatást, a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot (ez utóbbit megadóztatták).
Ezáltal öregségi nyugdíj csak az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő biztosítottnak jár, a korhatár előtti ellátások
viszont semmilyen tekintetben nem minősülnek nyugdíjnak (bármikor csökkenthető, elvehető vagy korlátlan
ideig felfüggeszthető a folyósítása).
Az említett időponttól a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben saját jogú nyugellátásnak már csak a következő ellátások minősülnek:
• öregségi teljes nyugdíj, az
(erre az jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év szolgálati időt szer-
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zett és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön,
sem külföldön nem áll)
• öregségi résznyugdíj, valamint a
(erre az jogosult, aki 20 év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább 15 év szolgálati időt szerzett, a reá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll)
• nők életkortól független öregségi nyugdíja
(erre életkorától függetlenül az a nő lehet jogosult, aki
– legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, és
– azon a napon, melytől kezdődően az öregségi teljes
nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll.)
A nyugdíjjogosultság kulcsfogalma a jogosultsági idő. A
nők kedvezményes nyugdíjának megállapításánál jogosultsági időnek kizárólag
– a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy
tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint
– terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási
díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti
vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati
idő minősül.
2014. évben öregségi nyugdíjra szerezhetnek jogosultságot:
• az 1952. I. félévben születettek. Tehát az 1952-ben születettek öregségi nyugdíjkorhatára – nemtől függetlenül – a 62. életév betöltését követő 183. nap – így 2014.
II. félévben csak e korosztály I. félévben születettjei sze-

rezhetnek jogosultságot. Természetesen a jogosultságnak további feltételei vannak, nevezetesen az öregségi
teljes nyugdíjhoz legalább 20 év szolgálati idő szükséges (résznyugdíjhoz elégséges 15 év), továbbá elengedhetetlen a biztosítással járó jogviszony megszüntetése
belföldön és külföldön egyaránt.)
• életkortól függetlenül az a nő, aki rendelkezik legalább
40 év jogosultsági idővel, mely nem azonos a szolgálati idővel. Ez a kedvezmény azt jelenti, hogy például
egy 1957-ben született nő, akinek az öregségi nyugdíjkorhatára a betöltött 65. életév (2022.), amennyiben
2014. év folyamán megszerzi a 40 év jogosultsági időt,
így 57 éves korában – 8 évvel az öregségi nyugdíjkorhatárának elérése előtt – öregségi teljes nyugdíjra szerezhet jogosultságot. Természetesen ebben az esetben
is további feltétel a biztosítási jogviszony megszüntetésének kötelezettsége.
• létezik még az úgynevezett szerzett jog védelme alapján érvényesített öregségi nyugdíjjogosultság. Ezzel a
lehetőséggel nagyon sokan élnek, mert: a betöltött
öregségi nyugdíjkorhatár és a megszerzett előírt szolgálati idő olyan lehetőséget teremthet, amikor az
érintett nem ment nyugdíjba. Ha például egy férfi,
aki 1951-ben született, öregségi nyugdíjkorhatára a
betöltött 62. életév (2013. év), rendelkezik a szükséges
szolgálati idővel, azonban a jubileumi jutalom megszerzése érdekében jogviszonyát csak 2014. évben
szünteti meg, nyugdíjjogosultságát említett időponttól érvényesítheti.
Korózs Lajos

Marad az Ábrahám Géza és a Pirók Gyula utca elnevezése

Pesterzsébeten győzött a lakossági akarat
a FIDESZ arrogancia fölött
A Fővárosi Közgyűlés névváltoztatási betegsége megfertőzte a Pesterzsébeti Önkormányzat fideszes többségét is. És bár a lakosság megkérdezése nélkül tervezték megváltoztatni
az Ábrahám Géza és a Pirók Gyula utcák nevét, a két utca lakói jelentős számú aláírással
tiltakoztak az önkormányzatnál, és tiltakozásukat a képviselő-testület ülésén sokan megjelenve szóban is kifejtették. Ezzel elérték, hogy a törvény szerint eljárva az önkormányzatnak ki kellett kérnie a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
Mit írtak a két névadóról?
Pirók Gyula:
Ábrahám Géza:
(1902–1943) Baloldali ifjúmunkás, a Kommunista Ifjú- (1908–1943) A Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakmunkások Magyarországi Szövetsége tagja március 15- szervezete központi vezetőségének a tagja. 1942-ben
én, mint munkaszolgálatos eltűnt a keleti hadműveleti munkaszolgálatosként került a keleti hadszíntérre, ahol
területen. Érdemi politikai tevékenységet nem folytatott. hadifogságba került és ott hunyt el. Önkényuralmi rendÖnkényuralmi rendszer kiépítésében, fenntartásában szer megalapozásában, kiépítésében, fenntartásában
nem vett részt.
nem vett részt.
Nincs tehát ok az utcanevek változtatására, a képviselők vissza is vonták decemberben az erre vonatkozó határozatukat. Győzött a civil kurázsi, gratulálunk az utcák lakóinak!
Az MTA egyébként Stromfeld Aurél volt vezérkari ezredessel kapcsolatban is hasonló módon foglalt állást egy, a nevét viselő budapesti utcanév kapcsán. Sajnálatos, hogy akkor, amikor átnevezték a Stromfeld Aurél Általános iskolát,
még nem kellett kikérni az MTA véleményét.
Komoróczy László
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Az emberek nem bírnak ki még négy ilyen évet….

Kampánynyitó az Arénában

Az MSZP január 25-én évértékelő
nagygyűlést tartott a Papp László
Sportarénában. A 13 ezer résztvevő
között ott voltak az ÖSSZEFOGÁS-t
jelképező vezetők: Bajnai Gordon,
Gyurcsány Ferenc, Szabó Tímea,
Fodor Gábor, Kuncze Gábor.
A nagygyűlés szónokai világossá
tették, hogy az összefogással a választási küzdelem nyílttá vált.
A Fidesz legyőzhető!
Orbán Viktornak és a Fidesznek
azért kell mennie, mert kormányzásuk eredményeként válságba került a
demokrácia, a gazdaság és szociális
válság alakult ki.
A hatalmukat védik a néppel
szemben és nem fordítva, rehabilitálják a Horthy korszakot, a közmédia a Fidesz propagandaeszközévé
vált, a kultúrát és oktatást fogságba
ejtették, pedig lényegük a szárnyalás lenne. Gazdaságunk lemaradt

a régió országaihoz képest, pedig
a szocialista kormányok idején
előnyben voltunk. Nem jön befektető, bezzeg nő a korrupció. 60 éve
nem voltak ilyen rossz szegénységi
mutatóink.
Mesterházy Attila, az ÖSSZEFOGÁS miniszterelnök-jelöltje közvetítette az itt élők elvárásait:
• nem lehet éhező ember Magyarországon, sem gyermek, sem nyugdíjas, sem más;
• minden gyermek számára esélyt
adó oktatásra van szükség;
• aki dolgozni akar, kapjon munkát
és tisztességes bért;
• legyen fedél mindenki feje felett;
• aki beteg, kapjon rendes orvosi ellátást;
• a törvény előtt mindenki legyen
egyenlő;
• a politika ne szóljon bele a családok életébe, ha valakinek más a
véleménye, mint a hatalmon lévőknek, ne kelljen félnie;
• béke, nyugalom.
ADD TOVÁBB!

Az a kormány, amely nem erre törekszik, bűnt követ el.
A rendszerváltáskor azt álmodtuk,
hogy a szabadság, a verseny meghozza a jólétet, a biztonságot.
Mi be akarjuk teljesíteni a rendszerváltás álmát.
Miniszterelnökként öt társadalmi csoport érdekeiért akar kiállni: a
nők, a fiatalok, a kis- és középvállalkozók, a munkavállalók és a nyugdíjasok érdekeiért.
A Mesterházy-kormány ajánlata a
társadalomnak:
• Felelős gazdaságpolitika (az ország
iránti bizalom helyreállítása, átláthatóság, kiszámíthatóság, korrupció felszámolása).
• A társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentése (jövedelmi különbségek, területi különbségek, versenyképesség, tudás, kreativitás
növelése, középosztály megerősítése, kitörési lehetőség a szegénységből, nem csak jólét, de jól lét
emelése – legyenek boldogok az
A változás elkezdődött.
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emberek, a szakpolitikák, mint
oktatás, egészségügy, stb. ennek
szolgálatába állítása). Mesterházy
Attila vállalást tett: kormányzásuk első évének végére egyetlen

gyermek sem fog éhezni Magyarországon.
• A jogállam visszaállítása (személyi, vállalkozói, civil szervezeti
jogok, jogosítványok rendezése,

fellépés a kirekesztő, rasszista nézetekkel szemben).
Végül Mesterházy Attila azt is világossá tette, hogy a társadalmi béke
nem egyenlő a felejtéssel. A törvényeket Orbán Viktornak, Lázár Jánosnak és Simicska Lajosnak is be
kell tartani. Lesz tehát számonkérés,
de nem koncepciós eljárások keretében, mint most. Jogállami igazságtétel lesz, amelyet a független igazságszolgáltatás végez el.
Elhangzott a nagygyűlésen egy
fontos gondolat: Nem kell félni. A
Fidesz nem erős, csak erőszakos. Az
Orbán-kormány leváltható.
Az összefogással a választók számára leegyszerűsödött a helyzet.
Aki le akarja váltani a jelenlegi népnyúzó, korrupt rendszert, a szavazóhelyiségben húzza be az X-et az
ÖSSZEFOGÁS jelöltjére és listájára.

Orbán Viktor és a Fidesz már túl sok kárt okozott az országnak, a családoknak.

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
Ne hagyjuk magunkat becsapni

Választások előtt
Itt a kampányidőszak, mindenki igyekszik előretörni, jó és még jobb színben feltünni.
Pedig a képviselőség lényege, mások érdekeinek képviselete, a közösségért való cselekvés
és nem az önző érdek lenne. Nem szeretnék senkit befolyásolni a döntése előtt, csak az a
kérésem, gondolja át jól. Ne hagyja magát becsapni!
Nézzünk néhány tényt:
Majd négy évvel ezelőtt a jelenlegi kormány szigorú megszorításokkal kezdte működését. Sokan megdöbbentek, néhányan felvetették, amit most elvesznek, annak nagy részét
a választások előtt majd nagy csinnadrattával, „jótékonyként” visszaadják…
Adnak is, meg nem is, mint a mesében. A gazdagok adója csökkent, a szegényeké nőtt.
A kedvezmények, juttatások jelentős részét a többség igénybe sem tudja venni. Az agyonreklámozott hangoztatott rezsicsökkentés a nagyfogyasztóknak kedvezményt, a kisfogyasztóknak alig érzékelhetőt nyújt (a más zsebéből). A tehetős devizahitelesek végtörleszthettek, a többieknél az
árfolyamgát csak elodázza a problémát. Az igazi megoldást csak ígérgetik, a mézes madzagot elhúzzák az orruk előtt,
de hosszú ideje nem történik semmi. Az alacsony jövedelmű egyéni (kis és közép) vállalkozások ellehetetlenülnek.
Boltok sora zár be. Az év eleji minimális nyugdíj emelés mértéke nem fedezi az élelmiszer árak ugrásszerű drágulását.
Az üdülési és fürdő kedvezménynek már a megpályázása – internet használat, szkennelés – a nyugdíjasok többségének szinte lehetetlen. De vehetjük a kismamákat dupla pénzért visszamehetnek dolgozni – csak éppen, nincs hová
tenni a gyereket, mert nincs elegendő bölcsőde. Maximum, a drága magánintézmény, nagykeresetűeknek. Szóval,
bárhová is nézünk, adnak is, meg nem is, de inkább nem, s amit mégis, azt a gazdagoknak…
Sárfi-Kránicz Ferenc
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69 évvel ezelőtt,
1945. február 13-án szabadult fel Budapest
a német megszállás
és a nyilas
banditák uralma alól
y

Plakátháború

Szemetes Pesterzsébet
Demokráciában az önkormányzati képviselők bizonyos
minimum-kérdésekben meg
tudnak egyezni. Ahhoz, hogy
egy kerület utcái tiszták legyenek, talán még ilyen minimumfeltételre sincs szükség,
elég a józan ész és az igényesség. Úgy látszik, ma ez Magyarországon nem így van,
és ebből Pesterzsébet sem tud
kimaradni.
Történt ugyanis, hogy a tavalyi év utolsó képviselő-testületi ülésén a kerületi szemetelés, az utcák tisztántartása
kapcsán szó esett arról, miként kellene megoldani, hogy a
2014-es választásokon indulók a választók tájékozódását
segítendő el tudják helyezni plakátjaikat a közterületeken. Erre korábban rendelkezésre állt 160 önkormányzat
által kialakított plakáthelyszín, oszlopok, fák körül elhelyezve. Ez biztosította a jelöltek esélyeinek egyenlőségét, a
kulturált megjelenést és nem utolsó sorban a rendet, tisztaságot. Nem ragasztottak össze minden létező felületet,
és csak minimális volt a letépett plakátok okozta szemét.
Nos, a Fidesz önkormányzati többsége most úgy döntött, hogy nem érdekli sem a demokrácia minimuma,
sem a kerület tisztasága. A 2014-es országgyűlési választásokon nem engedik az egyébként többségében rendel-

kezésre álló, tehát minimális
költséggel kihelyezhető plakáthelyeket.
Korábban, amíg demokraták döntöttek, nem volt kérdés, sem a lakossági érdek
elsődlegessége, sem a pártok
egyenlő esélyének biztosítása.
Ma ez másképp van, a Fidesz
számára a győzelemért semmi nem drága a lakosság kontójára.
A döntéskor a vita a kerület tisztaságáról folyt, persze
tudta mindenki, hogy többről van szó.
A Fidesz bízik a többségében állami megrendelésekből
összeszedett pénzekben, a hirdetési helyeket üzemeltető
támogatóiban. Bízik abban, hogy mindenhol az ő jelöltjei, üzenetei fognak látszani, az ellenzékiek pedig egyáltalán nem. Például a Pesterzsébet újságban megtiltották
ellenzéki jelöltek politikai hirdetését, miközben az ő jelöltjük önkormányzati képviselői minőségében szerepelhet benne. Erőből sokminden elintézhető.
Csak azt nem értik, hogy a pesterzsébeti választók nem
hülyék, és észreveszik azt a sok szemetet, ami az utcáinkat borítja. Kicsit morgolódva összesöprik, majd kidobják a kukába.
Szalontai Tibor
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A megfejtést nyílt levelezőlapon 2014. február 25-ig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között három könyvet sorsolunk ki.

Nők a változásért

Tisztelt Pesterzsébetiek!

Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

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

„Szeretnénk megtenni mindent azért, hogy a mai elnyomó és kizsákmányoló rendszert leváltsuk, s egy jobb, élhetőbb, szerethetőbb Magyarországot
építsünk. Minden eszközt megragadunk, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy merjenek változtatni, merjenek tenni azért, hogy gyermekeink,
családjaink megélhetése, jövője kiszámíthatóbb legyen. Mi nők hiszünk a
változásban!”
Gurmai Zita

PESTERZSÉBETI

ÖSSZHANG

Alapította az MSZP XX. ker. Szervezete
Főszerkesztő: Komoróczy László
Szerkesztőség: 1203 Budapest,
Kossuth L. u. 49.

