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Tisztelt Pesterzsébetiek!
Köszönöm, hogy ajánlásukkal elsőként válhattam Pesterzsébeten hivatalosan is országgyűlési képviselő-jelöltté.
Kérem, segítsenek családtagjaikat, barátaikat, a környezetükben élőket megnyerni ügyünknek! Az ország
jövője a tét!

Jöjjenek el április 6-án választani!

Több pénzt, több lehetőséget
Pesterzsébetnek!

Dr. Hiller István
az

2 01 4 jelöltje
DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ

Befejeződött a 2010/2014-es parlamenti ciklus, így az
elmúlt négy év mérlegének készítését immár objektív
tények is segítik. Nyilvános és hivatalos adatok szerint Pesterzsébet jelenlegi kormánypárti országgyűlési képviselője négy év alatt egyetlen önálló képviselői indítványt nyújtott be, s csupán 14-szer szólalt
fel a Parlamentben. Mindennek tükrében egyáltalán
nem csoda, hogy kerületünk fejlődése megtorpant az
elmúlt ciklusban. Épp itt az ideje a változásnak, annak, hogy Pesterzsébet újra az egyik leggyorsabban
fejlődő kerület legyen. Erre pedig garanciát Hiller
István és az Összefogás jelent.
folytatás a 3. oldalon
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Az ellenzéknek cenzúra

A FIDESZ közpénzen kampányol
Demokráciában a közpénzből fizetett újságoknak, televízióknak kutya kötelessége a különböző – így az ellenzéki – vélemények arányos közlése.
A Fidesz helyi többségének köszönhetően ez Pesterzsébeten sem működik.
A Pesterzsébet újságot simán cenzúrázzák. Nem is jelenik meg benne a saját hangjukon kívül más. De ez sem
elég. Földesi Gyula itt is végzi országgyűlési kampányát.
Az ellenzéki ötleteket immár rendszeresen saját javaslataiként nyújtja be a képviselőtestületnek és kifelé is
így kommunikálja. Mi ez, ha nem plágium?! Miközben
megtiltják az országgyűlési képviselőjelöltek megjelenését a Pesterzsébet lapban, Földesi úr önkormányzati mi-

voltában ott virít az újság összes oldalán hol idős lakost
köszöntve, hol szalagot vágva, stb.
A Polgármesteri Hivatal honlapja is ilyen, amit szintén
a Pesterzsébet újság „alkotói” működtetnek.
Legújabban a Helyi Téma önkormányzati tájékoztató
rovatát használja Földesi úr közpénzből a sajátjaként.
Mi ez, ha nem lopás? Ellopják a tisztességes tájékoztatás
lehetőségét. Csökkentik a pártok által kampányra használható összegeket, miközben civil szervezetek mögé bújva és
önkormányzatok forrásait kihasználva a saját kampányukra a törvény által megengedett összegek sokszorosát költik.
Hitünk szerint már nem sokáig.
K.L.

Csaknem 432 milliárd forint értékben nyert közbeszerzési pályázatokon a Közgép egyedül vagy
konzorciumi tagként 2013-ban. Simicskáék cégének nem volt olyan hónapja, amikor 3,5 milliárdnál kevesebb közpénzhez jutott volna egyedül vagy más cégekkel közösen.
(Forrás: atlatszo.hu)
Jogosan teszik fel a kérdést az emberek:
Viktor, hol van a pénzünk?

Köszönet a kormánynak. De miért is?
A pesterzsébeti önkormányzat január 29-ei ülésén volt
napirenden az adósságkonszolidációs megállapodás
megkötéséhez szükséges határozatok meghozatala. A végén Földesi Gyula javaslatára a fideszes többség megszavazta, hogy köszönetet mondunk a Kormánynak, mert
átvállalta az adósságot.
Az elmúlt években a Fidesz képviselői kárhoztatták a
korábbi szocialista többséget a hitel felvétele miatt (miközben az abból épített uszodát helyeslik), és dicsőítették
a kormányzatot a hitel első részének átvállalásáért.
Valójában Pesterzsébet soha nem vett fel több hitelt,
mint amit vissza is tudott fizetni. Nem is miattunk találták ki az önkormányzati adósság állami átvállalását,
hanem azok miatt a fideszes vezetésű városok miatt, melyek egyenként is több tízmilliárdot (!!) vettek fel (lásd:
Hódmezővásárhely, Debrecen, V. kerület, stb.). Kifizetik
helyettük mindannyiunk pénzéből, adójából. Minél felelőtlenebb volt egy városvezetés, annál jobban járt.
A hitelek növekedésének egyik fő oka egyébként is a
forint (talán tudatos?) „bedöntése” volt. Emlékezzünk
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Szijjártó Péternek és Kósa
Lajosnak a magyarországi
helyzetet a görög válsághoz
hasonlító
nyilatkozataira,
aminek hatására jelentősen
emelkedett a svájci frank és
az euro ára és azóta is emelkedik. Sokan jót kereshettek
ezen, míg sok ezren súlyosan
eladósodtak. Közben minden félévben „megmentik”
a devizahiteleseket, mégsem
jutnak egyről a kettőre.
Arról is hosszasan lehetne beszélni, hogy persze átvállalják az adósságot, de az önkormányzatok korábbi bevételeinek jelentős részét is „átvállalják”.
A kormány tehát nem jótékonykodik, nem is jár érte köszönet. Földesi Gyula javaslata inkább szolgai lélekre vall,
a Rákosi kort idézi. Kár érte itt a szabad Európa közepén.
Komoróczy László

ADD TOVÁBB!

2014. március
folytatás az 1. oldalról (Interjú Dr. Hiller Istvánnal)
Összhang: Február 13-án befejezte az Országgyűlés a
munkáját, ezzel véget ért a 2010-2014-es parlamenti ciklus. Milyen adatok segítségével vonható meg az elmúlt
négy év mérlege?
Dr. Hiller István: A parlament.hu hivatalos és nyilvános adatai szerint Pesterzsébet fideszes képviselője az
Országgyűlés egyik legkevesebbet szereplő, legkevesebb
feladatot megoldó és legkevesebb önálló véleményt megfogalmazó képviselője. Bár nagy lehetőség volt a kezében
2010-től kezdődően, többször is élhetett volna azzal, hogy
a kormánypárti frakció tagja, egyéni kudarcot vallott.
Számokban megfogalmazva: a fideszes képviselő az elmúlt négy éves ciklusban mindössze egy/!/ önálló indítványt nyújtott be a Parlamentben, s 14-szer szólalt fel 2010
és 2014 között. Ez utóbbi azt jelenti, hogy évente átlagosan
alig négyszer. Jó kis fizetés, jó kis munkahely az olyan, ahol
háromhavonta, ha éppen úgy alakul mondok valamit!. Én
205-ször szólaltam fel, s 69 indítványt nyújtottam be.
Az 1:69-hez és a 14:205-höz eléggé világos és teljesen objektív mérleg, ami részben a szakmai, részben a politikai
aktivitás különbségét mutatja. De ebből könnyen le lehet
vonni azt a tanulságot is, hogy ha Pesterzsébet képviselője kormánypárti képviselőként erre volt képes négy év
alatt, akkor a mi reményeink szerinti kormányváltás után
ellenzéki képviselőként mit tudna tenni? Nyilván ezt a teljesítményt is „honorálták”, amikor Orbán Viktor, a párt
elnöke összeállította a Fidesz országos listáját, amelyen
őneki az előkelőnek semmiképp sem mondható 84. helyet
sikerült megszereznie. Ez egy újabb bizonyíték, hiszen
minden egyes lista egy rangsor, a párt vezetőinek állásfoglalása, minősítése. Én a szocialista párt listáján a 8., az
Összefogás együttes listáján pedig a 12. helyet foglalom el.
A számok tükrében egyáltalán nem csoda, hogy Pesterzsébet az elmúlt négy évben még a szomszédos kerületekhez képest is lemaradt, fejlődése megtorpant. Nem arról
van szó, hogy a pesterzsébetiek, vagy Pesterzsébet polgármestere, aki az egyik legtapasztaltabb kerületi polgármester, ne dolgoztak volna jól. Ez azt jelenti, hogy a környékünkön lévő kormánypárti országgyűlési képviselők
többet tudtak elérni saját kerületüknek.. Az viszont, hogy
ide nem jött se pénz, se beruházás, se új munkahely nem
teremtődött, az a gyenge és erőtlen képviselői munkának
is az „eredménye”. Azt bizonyítja ez az egész, hogy Földesi
alkalmatlan erre a munkára, nem a parlamentbe való.
Összhang: Ön mit ajánl a pesterzsébetieknek?
Dr. Hiller István: Három nagy területet jelöltünk meg,
ahol jelentős változásoknak, fejlesztéseknek kell beindulniuk a pesterzsébetiek érdekében, és ha bizalmat szavaz-

nak nekem, akkor be is indulnak. Az egyik a közbiztonság. Az Összefogás programjában is szerepel az egyébként
jól teljesítő pesterzsébeti rendőrkapitányság pénzzel,
emberrel és technikával való megerősítése. A hétköznapi életben az emberek biztonságérzetét javítja, ha több
rendőrt látnak az utcákon, ha az értékek ellen elkövetett
bűncselekményeket radikálisan sikerül visszaszorítani.
Megbeszéléseket folytatva mindazokkal, akik a közbiztonsággal hivatásszerűen foglalkoznak, s akik Pesterzsébeten ennek legfőbb őrei, azt tudom felelősen ígérni,
hogy egyéni képviselőként Pesterzsébetre a közbiztonság
megerősítése, mindannyiunk biztonságérzetének javítása
érdekében pénzt, embert és technikát fogok hozni.
A másik nagy terület az egészségügy, az egészségügy biztonsága és az ellátás korszerűsítése. A köznapi
gyógyellátásban Pesterzsébeten komoly tennivalók vannak. Itt lelkiismeretesen, becsületesen dolgozó, jó színvonalon teljesítő orvosok és egészségügyi dolgozók nem megfelelő körülmények között látják el feladatukat. Azt tudni
kell, hogy erre a célra a központi költségvetésben az elmúlt
négy évben is volt keret, s aki megfelelően lobbizott, annak
jutott is belőle. Ennek kapcsán elárulok egy kulisszatitkot:
a költségvetésből nem automatikusan jut az ország minden
településének egy-egy fejlesztendő területre. Ez attól függ,
hogy az adott település képviselője milyen erősen tudja a
helyiek érdekeit képviselni, milyen a lobbiereje, milyen
gyorsan fogadja a miniszter vagy az államtitkár.
Prózaian megfogalmazva azt tudom mondani: én tudok és fogok pénzt szerezni az egészségügyre. Azt kell
mindenkinek világosan látni: aki erős politikai értelemben, akinek befolyása van politikai értelemben, ha valakinek megvan a respektje a többiek előtt, akkor tud pénzt
szerezni. Aki tehetetlen, akit nem ismernek, az nem tud
pénzt szerezni. Ez történt az elmúlt négy évben.
Az egészségügy fejlesztésének másik része a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház már elkészült, s szakmai körökben jóváhagyott fejlesztési terveinek megvalósítása. Ez
milliárdos beruházás, amely európai uniós támogatással
valósítható meg abban az esetben, ha a képviselő tud lobbizni a brüsszeli képviselőknél, ha ismeri őket. Én ezeket
a kapcsolatokat nemcsak megtartottam az elmúlt négy
évben, hanem bővítettem, így képviselőségem a dél-pesti
kórház fejlesztését is biztosítja.
Összhang: Az Ön szakmája az oktatás és kultúra. Ezen a
területen mire számíthatunk?
Dr. Hiller István: Az iskolák világában zűr és káosz van!
Rendet kell tenni, s rendet is teszünk! Ami pedig Pesterzsébetet illeti: folytatni fogjuk a 2010-ig igen jó eredménynyel megvalósított iskola- és óvoda felújításokat. Ehhez
kérem a pesterzsébetiek együttműködését és támogatását!

Parlamenti mérleg 2010-2014
felszólalások száma
benyújtott önálló indítványok száma
nem önálló indítványok száma

Földesi Gyula
14
1
3
ADD TOVÁBB!

Dr.Hiller István
205
69
180

forrás: parlament.hu
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Az Orbán-kormány egyik leghangzatosabb
célja az államadósság csökkentése, megszüntetése volt. Felélték az ország tartalékait, eltapsolták a 3000 milliárd forintos magánnyugdíj
vagyont, évente további ezermilliárdos megszorítással éltek, és mégsem volt soha magasabb az államadósságunk, mint jelenleg.

Ez a kormány megbukott!

Ez ám a méreg

A pesterzsébeti lakosok esete a hortobágyi rókával
A Budapesti Vegyiművek területén
tárolt rendkívül nagy mennyiségű
veszélyes hulladék okozta talaj- és
talajvíz szennyezés kármentesítésével kapcsolatban javaslatomra
2013 októberében az önkormányzat
a Környezetvédelmi Felügyelőséghez fordult.
Az államtitkári válasz azt mutatja, hogy a helyzetet ismerik, de nem
akarnak csinálni semmit.
Pedig a területen több mint 2 ezer
tonna vegyi hulladékból mintegy
1300 tonna diklór-benzol tartalmú.
Ez a DDT alapanyaga volt, felhalmozódik az élő szervezetben, rákot,
mutációt okoz.
A mérget tároló göngyölegekről
2006-ban azt állapították meg, hogy

maximum 5 évet bírnak ki, a helyzet
ma már tarthatatlan.
A talaj kármentesítésére kutakat
telepítettek, megfelelő üzemeltetésükre azonban sosem volt pénz. A
teljes mentesítés legalább 3 milliárd
forintra tehető. Ebből a veszélyes
anyag elszállítása és megsemmisítése 500 millió forintot költenének,
a többi a talajvíz tisztítására kellene
fordítani.
Korábbi mérések szerint a szenynyezés már átjutott Pesterzsébetre. A kármentesítésnek 2012-ben
be kellett volna fejeződni, de a cég
csak odáig jutott el (mivel nem fizették ki a költségeit), hogy Pesterzsébetről sikerült visszaszivattyúzni a szennyeződést. Jelenleg annyi

Az Összefogás pártjainak szimpatizánsai a Kossuth Lajos utcában.
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kút üzemel, hogy ne jusson ismét
át kerületünkbe a veszélyes anyag.
Vajon meddig sikerül megakadályozni?
A képviselőtestület FIDESZ-es
többsége elégedett az államtitkári válasszal, nem akarnak lépni. A
kétkedő szocialista képviselőbe belefojtották a szót is.
Összehasonlításul: a Hortobágyon betévedt egy róka a veszélyes
hulladék tároló telepre. Ugyanez az
államtitkár rögtön talált 3 milliárd
forintot a kármentesítésre.
Ez rendben is van, de több ezer erzsébeti, ferencvárosi és kispesti lakos
egészsége nem ér annyit, mint egy
róka a Hortobágyon?
Csaszny Márton
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Részletek Mesterházy Attila beszédeiből
„2014 második felére megszűnik Magyarországon a mostani félelem és elnyomás. Az jut majd közmunkához, aki
rászorul… A rokkant-, szolgálati- és korkedvezményes
nyugdíjasok újra hozzájutnak korábbi járandóságaikhoz. Az ősszel kezdődő tanévben már nem kell tandíjat
fizetniük az elsős egyetemistáknak. A nyugdíjasok pedig
megbecsülést, tisztes nyugdíjemelést és nem kioktatást
kapnak a kormánytól. Magyarország nem csak a plakátokon, de a valóságban is jobban fog teljesíteni, és ezt az
emberek azonnal meg is fogják érezni. Könnyebb lesz az
életük és a szabad légkörben megszabadulnak a fojtó feszültségtől.”
„Európa számos országában a baloldalra marad a nagytőke csillapíthatatlan – és olykor sajnos fékezetlen – étvágya
miatt bekövetkezett gazdasági válság hatásainak felszámolása. …A választók … rendre a baloldalnak szavaznak bizalmat, miután az előző kormányok alatt tűrhetetlenné vált a gazdagok és szegények közötti jövedelmi különbség,
gyorsan terjed a nyomor, a kilátástalanság.
A feladat nem könny: úgy kell beindítani a gazdasági növekedést, hogy a vállalkozók is megtalálják számításukat,
a bankok is egészséges hitelezési gyakorlatot alakítsanak ki, ugyanakkor a munkavállalók is érezzék sorsuk jobbra
fordulását és a munka nélkül tengődők előtt is megcsillanjon a remény. A változatosság kedvéért a többségnek legyen jobb, és az igazán tehetősek vállaljanak szolidaritást. Ők elég erősek ahhoz, hogy ezt a terhet elbírják.”
„Rombolni mindig könnyebb, mint építeni. Elég volt a rombolásból. Mi építeni akarunk.”

Konzervatív párt is
támogatja a baloldali
kormányváltó erők
szövetségét
Megállapodtak az összefogás pártjai a Modern
Magyarország Mozgalommal. Bokros Lajos pártja kívülről támogatja az ellenzéki szövetséget.

Április 6-án két világ, két jövőkép között választ Magyarország.
A tét az, hogy marad-e Orbán – a kisebbség jólétére
és uralmára, a jog semmibe vételére, félelemre, állandó
háborúskodásra épített – korrupt rendszere, vagy egy
igazságos, szabad és biztonságos jövő felé indulunk el,
amelyben napról napra jobban élnek az emberek.
A kormányváltó pártok összefogása a változásra vágyó milliók akaratából jött létre.
Az összefogás pártjai arra szövetkeztek, hogy újjáépítik a köztársaság intézményeit, a fékek és ellensúlyok demokratikus rendszerét.
A Mesterházy-kormány felszámolja a gyermekéhezést, garantálja az idősek biztonságát, kiszámítható
és kedvező gazdasági feltételeket, új munkahelyeket és
európai béreket teremt, megállítja a munkavállalók tömeges elvándorlását.
ADD TOVÁBB!
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Búcsúzunk Fifi nénitől
102 éves korában elhunyt Gyarmati Fanni,
Radnóti Miklós özvegye. Sokan nem is tudtunk
róla, csöndben őrizte Radnóti emlékét. De fontos ügyekben szót emelt. József Attila szobráért
nyilvános petíciót írtak alá Dr. Hiller Istvánnal.
Ezentúl Radnóti soraiban él velünk.
„...s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék,
s kihez vakon, némán is eltalálnék,
most bujdokolsz a tájban és szememre
belülről lebbensz, így vetít az elme;
valóság voltál, álom lettél újra,...”

Történelmi évfordulók
„2014. az I. világháború kirobbanásának 100., illetve a Magyarország számára tragikus következményekkel járó német megszállás, a zsidó, a roma holokauszt, végül a nyilas hatalomátvétel 70. évfordulójának éve. Közös felelősségünk,
hogy az emlékezés egyben tanulás is legyen, a tanulságokat pedig Magyarország javára hasznosítsuk.”
Mesterházy Attila

Együtt legyőzzük a FIDESZ-t!
Ha segíteni akar jelöltünk kampányában, kérjük jelentkezzen!
Kerületi képviselői irodánk:
1203 Budapest, Ady Endre utca 84/a • e-mail: bp20@mszp.hu • web: www.mszp20.hu
hétfő és csütörtök 1500-1800
Kifüggesztett alakoskodás

Törvényszerű
A kormányon lévő Jobboldal törvénybe foglalta, hogy a rezsicsökkentés éves összegét, mint megtakarítást, kötelezően
függesszék ki a lakásszövetkezetek és a társasházak. Kétharmados fölényét arra használta, hogy intézményesítse
az uralmon lévők kampányát, míg az ellenzék képviselőibe
igyekeznek belefojtani a szót az összes állami médiumban.
Válaszként Thomas Carlyle (1795-1881) skót származású író alábbi bölcseletét idézem: „A készpénzfizetés nem
az egyetlen kapcsolat ember és ember között.”
Szemben áll a regnáló kabinet filléres gesztusával az,
hogy több mint negyvenféle új adóval nyúzzák a folyton
emlegetett belföldi magyarságot.
A francia XIV. Lajos király pénzügyminisztere, JeanBaptiste Colbert (1619-1683) az állami bevételek törvényes
módon történő rendszeres megszerzéséről ekképpen vélekedett: „Az adóztatás olyan, mint a libatolltépkedés. Minél
több tollhoz akarunk jutni, minél kevesebb sziszegéssel.”
A FIDESZ-KDNP keretlegényei e szellemben jól megtollasodhattak 2010-től, míg a négymillió minimálbér
alatt élő már nem csak sziszeg, hanem jajgat is.
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A világpiacon folyamatosan csökken az energiahordozók ára, így nem kunszt a Kormánynak az energiafogyasztásra vonatkozó lakossági kiadásokat erőszakosan
csökkentetni, és erről melldöngetéssel hetvenkedni.
A Brüsszellel szembeni harcra hivatkozás mindezért
olcsó frázisnak minősül.
Az ország vidéki területein a fával tüzelő és villanyt
alig használó szegény emberek azonban kevésbé, vagy
egyáltalán nem részesülnek a központilag előírt rezsicsökkentésekből.
Jókai Mór (1825-1904) író ezt mondta: „A fél siker
egyenlő az egész felsüléssel.”
Újabb rossz pont, hogy az energiacégek kénytelenek a
munkásaikat elbocsátani, hogy ne menjenek csődbe. Nemrég például a FŐTÁV kapott 5 milliárd Ft-ot. Ez az összeg
viszont közvetlenül az adófizetők zsebét könnyíti meg.
Móricz Zsigmond (1879-1942) író alábbi elmeszikrája a
fenti tények folytán ma is aktuális: „Nem olyan a világ,
amilyennek kívülről látszik.”
V.V.

ADD TOVÁBB!
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A Mesterházy-kormány idős-politikája

Nyugdíjasok 12 pontja
Az MSZP mélységesen elítéli Orbán Viktornak és kormányának a szerzett jogok elvételére irányuló politikáját, a szociális biztonság gyengítését az alaptörvényen
keresztül. Elfogadhatatlannak tartjuk a jogfosztó és viszszamenőleges jogalkotást.
Elítéljük a nyugdíjrendszer és a nyugdíjigazgatás szétverését. Ez még egyszer Magyarországon nem fordulhat
elő. Valljuk, hogy soha nem volt akkora szükség a generációk együttműködésére, mint most és a jövőben.
Ebből kiindulva kormányra kerülésünk esetén: nyugdíjbiztosítás kapcsán a hasznosítható hagyományokkal,
a jogállamiság követelményével, az európai értékekkel és
az társadalom akaratával összhangban:
1. Mindenkinek visszaadjuk a nyugdíjjogosultságát, aki
azt már egyszer megszerezte.
2. A véglegesen megrokkant és nem rehabilitálható emberek számára lehetővé tesszük a nyugdíjvédelmet.
Megszüntetjük az embertelen és orvos-szakmailag is
irritáló orvosi felülvizsgálatokat, illetve eljárásokat.
Aki nem rehabilitálható és az előírt nyugdíjbiztosítási feltételeknek megfelel, annak rokkantsági nyugdíjat biztosítunk. Ennek érdekében nyugdíjkorrekciós
programot hirdetünk!
3. Kialakítjuk a korhatár előtti nyugdíjak rendszerét.
Biztosítjuk a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét meghatározott feltételek teljesülése estén, s így
lehetővé tesszük az emelkedő korhatár előtti nyugdíj
igénybevételét.

4. Lehetővé tesszük, hogy nyugdíjjogosultságot vásároljon a munkavállalója számára a munkaadó, célzott
járulékfizetés mellett.
5. Lehetővé tesszük a korkedvezményes nyugdíj
igénybevételét a veszélyeztetett szakmacsoportok
áttekintése és egy új szakmajegyzék kialakítása
után.
6. Újra megadjuk a 65 év feletti nyugdíjasok számára az
ingyenes utazás lehetőségét.
7. A nyugdíjas szervezetek bevonásával újra szervezzük az Idősügyi Tanácsot, mert érdemi egyeztetésekre van szükség minden időseket érintő
kérdésben, s vállaljuk az Idősügyi Stratégia végrehajtását.
8. Szociális temetés helyett, kegyeleti járandóságot biztosítunk a rászorultak részére.
9. Továbbra is biztosítjuk a nők 40 éves jogosultsági
idővel való nyugdíjba vonulását.
10. Növeljük a méltányossági nyugdíjemelésre és a közgyógyellátásra biztosított összeget.
11. Azonnal megszüntetjük a volt fegyveres testületi tagok ellátását terhelő, jogilag és más szempontból is
alaptalan adóztatását.
12. Ismét bevezetjük a nyugdíjprémiumot annak érdekében, hogy a gazdaság növekvő teljesítményéből az
idősek is részesüljenek. Így a nyugdíjak nem csak a
vásárló értéküket őrzik meg, hanem reálértékben is
növekedni fognak.

A Fidesz a Civil Összefogás Fórum (CÖF) fedőszervezet neve alatt
gyalázza választási ellenfeleit. A választók körében terjed a hír, hogy
a CÖF valójában a Civilbe Öltözött Fideszesek név rövidítése lehet.
ADD TOVÁBB!
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A megfejtést nyílt levelezőlapon 2014. március 31-ig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között három könyvet sorsolunk ki.
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