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Új struktúra, hatékonyabb munkavégzés
testület hatékonyan, politikai viták
nélkül, az itt élők érdekeit szem előtt
tartva hoznak megvalósítható döntéseket – tudtuk meg Szabados Ákos
polgármestertől.

Az októberi önkormányzati választásokat követően a megszokottnál hosszabb időt vettek igénybe az
egyeztetések. A késlekedést kárpótolta, hogy – egyelőre legalábbis úgy
tűnik – az újonnan felállt képviselő-

Összhang: Új képviselő-testület állt
fel az őszi választások után. Mi változott a korábbiakhoz képest?
Szabados Ákos: A választásokat követően viszonylag hosszabb időt vett
igénybe a bejutott pártok közötti
egyeztetés a meglévő bizottsági helyek elosztásáról. Változott a bizottsági struktúra, s a korábbinál több
bizottsági helyet alakítottunk ki, tettük mindezt a hatékonyabb munkavégzés reményében, érdekében.

Szintén kompromisszum eredményeként három alpolgármestere lett
Pesterzsébet Önkormányzatának,
szeretnénk ugyanis, ha a testület
munkáját nem a politikai küzdelem, hanem elsősorban az észszerűség mentén folytatott vita jellemezné. A Fidesz képviseletében Juhász
Lajosné alpolgármester felelős a
nemzetiségi ügyekért és az oktatásért, az MSZP-s Kovács Eszter az
általános helyettesem, aki a civil
ügyek felelőse, társadalmi megbízatásban pedig Nemes László, a DK
tagja felügyeli az informatikai és
szociális területet.
folytatás a 3. oldalon

Beszélgetés Dr. Hiller Istvánnal
a képviselői munkáról
így munkájának egy része a média,
az internet segítségével nyomon követhető. Arra kértük ezért, hogy elsősorban a helyi tevékenységéről, tapasztalatairól ossza meg gondolatait
az Összhang olvasóival, PesterzséA Nemzetközi Gyermeknapon
sok szeretettel köszöntünk minden bet lakosságával.

Az elmúlt év a választások éve volt.
Országgyűlési, európai parlamenti és önkormányzati képviselőket,
polgármestereket választottunk. Dr.
Hiller István a Parlament alelnöke,

pesterzsébeti gyermeket!

Biztonságban, szeretetben megélt
egészséges, boldog,
nevetős napokat kívánunk!

Összhang: Képviselő Úr, Ön mit hangsúlyozna szívesen a
megválasztása óta
eltelt időszakból?
Hiller István: A
tavalyi év az állampolgárok, és a
közszereplők számára is megterhelő volt. Háromszor

szólította a politika az urnákhoz a
lakosságot. Ez minden országban így
szokott lenni, nálunk is fáradságot
hozott. Persze ez az idő eltelt, és nyilván nem azért választott a lakosság
képviselőket, polgármestert, hogy a
politika önmagával foglalkozzon.
folytatás a 2. oldalon

2015. május
folytatás az 1. oldalról
(Interjú Dr. Hiller István országgyűlési képviselővel)
Azt mondhatom, hogy nálunk, Pesterzsébeten, és az átalakult választókerületben, amely Pesterzsébetet és Kispestnek egyharmadát foglalja magába, aktív, és amenynyire időarányosan már el lehet mondani, eredményes
munka folyik. Mi az, ami az eredményt jelzi?
Először is a képviselői fogadóórákon – amelyeket havonta kétszer, egy alkalommal Erzsébeten, egy alkalommal Kispesten tartok – a helyiség, ahol ez történik,
olyan mint egy fogorvosi rendelő, néha már kevés a szék
a várakozóknak. A legkülönbözőbb problémákkal keresnek meg. Ennek egy részét, munkatársaim segítségével
is, már sikerült megoldani, más része pedig folyamatban
van. Nincsen olyan, akinek a gondjával, problémájával
ne foglalkoznánk, ami persze azt a visszhangot hozza,
hogy ide érdemes eljönni. Látom, hogy ennek így terjed
a híre Erzsébeten és Kispesten is. Sokszor postán, bevásárlóközpontban megállítanak és kérdezik, hogy nem öt
percben és nem vásárlás közben – hol találkozhatnánk.
Összhang: Milyen jellegű lakossági problémákkal találkozik?
Hiller István: Nagyon sokszor egymást nem is ismerő
emberek ugyanolyan jellegű gondokkal keresnek meg.
Ezeknek egy része az egészségüggyel kapcsolatos, másik
a közbiztonsággal, és ha nem is teljesen újdonságként,
de egyre terjedő mértékben a családok szétszakadásával,
a kivándorlással. Elsősorban a fiatalok közül sokan elmennek az országból. Tanulni vagy dolgozni. Szívszorító
történetek. Sokszor hallom és beszélek olyan emberekkel, akik első generációs értelmiségiek voltak. Akiknek
a szülei nem egyszer egy pesterzsébeti vagy valamelyik
dél-pesti üzemben, gyárban dolgozva teremtették meg a
feltételeket, hogy a család történetében az első diplomás,
az első mérnök, az első közgazdász, az első tanár lehessen. Ilyenkor ezeknek az embereknek a szemében örömkönnyet és büszkeséget látok. Akkor pedig, amikor arról
beszélnek, hogy Londonban vagy éppen Duisburgban
van az unoka és a számítógépes tv, vagyis a skype segítségével beszélgetnek esténként a távolban levővel, akkor
ebből a büszkeségből fájdalom lesz. Nagyon erősen lehet
azt érezni, hogy a kiszámíthatatlanság, sok esetben a reménytelenség kényszeríti a fiatalokat munkavállalóként
az Unió más tagállamaiba.

Összhang: Az Országgyűlésben megjelennek a helyi
ügyek?
Hiller István: Amikor képviselőként felszólalok a Parlamentben, nagyon sok esetben pesterzsébeti emberek
gondjai, problémái azok, amelyek országos jellegű kérdéseket fogalmaztatnak meg.
Egy ilyen konkrét kérdésről érdemes szólni, ami az
elmúlt fél év, háromnegyed év eredménye. Ez pedig a
minket, pesterzsébetieket is érintő Illatos úti gyártelep
környezetszennyezésének kérdése. Sokan, sokféleképpen
sokat próbáltunk tenni úgy a sajtó, civil szervezetek, a
maguk csatornáin, mint mi, Burány Sándor képviselőtársammal együtt – aki Kispest másik országgyűlési
képviselője – a politikai szinteken. Már ősszel, valamikor
októberben, ebben az ügyben parlamenti írásbeli kérdést
intéztem a miniszterhez. Semmitmondó hárítás volt a
válasz. Ezután egy tudatosan vállalt szereposztásban a
Parlamentben interpelláltunk, azonnali kérdést tettünk
fel, párhuzamosan a sajtóban, interneten, televízióban is
egyre nagyobb terjedelemben jelent meg a környezet- és
talajszennyezésről, a helyzet veszélyességéről számos tudósítás. Azt gondolom, hogy ennek együttes eredménye –
nyugodtan kimondhatjuk: közös ellenzéki és civil siker –,
hogy a kormány végül megmozdult és a teljesen érzéketlen mellébeszélés és hárítás után azonnali cselekvés jött.
Ez bizonyítja, hogy lehet eredményt elérni, csak mire
ebben a szisztémában a legfelsőbb döntéshozókig eljut
egy probléma, addig nagyon sokfajta falat és akadályt
kell átugranunk.
Lényeg az, hogy megkezdődött a Pesterzsébetet is
szennyező veszélyes hulladék elszállítása. Én ezt nem
végeredménynek, de első lépésnek tartom, és az elkövetkezőkben is azon leszünk, hogy folytatódjék a környezetszennyezés felszámolása, amíg teljesen pontot nem
teszünk az ügy végére.
Jelenthetem a pesterzsébetieknek, hogy úgy a közvetlen kapcsolatokban, mint az országgyűlési munkában
mindaz, amivel megbíztak, időarányosan és - nyugodt
lelkiismerettel mondhatom – jó színvonalon teljesül.

Összhang: Gondolom, ezt nagyon erősen érezheti az Ön
közelebbi szakterülete, az oktatás is.
Hiller István: Igen, egy rész, egy réteg, akik már 18-19
éves korukra egy, nem ritkán két idegen nyelven beszélnek, ők a felsőfokú tanulmányok, az egyetemi tanulmányok miatt mennek külföldre és kezdik vagy folytatják
ott az egyetemet. Ez a kérdés az én megítélésem szerint
az egészségügy mellett, már középtávon az ország egyik
legsúlyosabb problémája, ezért ennek az orvoslása – aminek egyébként jelenleg az országos politika szintjén nem
látom a nyomát – igenis megkerülhetetlen.
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2015. május
folytatás az 1. oldalról
(Interjú Szabados Ákos polgármesterrel)

amitől egyrészt generációváltást, másrészt az eddigi hatékony munka megőrzését, javítását reméljük.

Összhang: Idén év elején elkezdődött az érdemi munka.
Mi az, amit kiemelendőnek tart a közelmúlt döntéseiből?
Szabados Ákos: Az áprilisi képviselő-testületi ülésen elfogadtuk az önkormányzat 5 éves gazdasági programját, amelyben meghatároztuk a legfontosabb fejlesztési
irányokat. Ezen belül vita bontakozott-e azon, hogy a
program tartalmazzon-e olyan, nagyobb lélegzetvételű elképzeléseket is, amelyeknek jelen pillanatban nincs
fedezete. Én személy szerint amellett kardoskodtam, s
végül a többség egyetértett vele, hogy megvalósítható és
teljesíthető tervek kerüljenek elfogadásra, amint ez az elmúlt ciklusok során is jellemző volt. A program fontos
eleme a kerületi sportlétesítmények és a sportélet fejlesztése, a ránk bízott oktatási és nevelési intézmények felújítása. Az óvodákban folytatódnak a nyílászárócserék, a
hőszigetelések. Természetesen tovább kívánjuk folytatni
a civil szervezetekkel és egyházakkal a jó kapcsolatot és
együttműködést, amely az elmúlt években is jellemző
volt. Fontosnak tekintjük a Duna-part fejlesztését, pártállástól függetlenül közös ügyünk az egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok juttatásainak bővítése,

Összhang: Fontos és örök kérdés a közbiztonság. Mi a
helyzet ezen a területen?
Szabados Ákos: Természetesen nagyon lényeges a közbiztonság további javítása, amely a rendőrséggel való
együttműködés révén valósulhat meg. Nemrég adtuk át
az önkormányzat támogatásával felújított rendőrségi legénységi szállást, jövőre pedig elkezdjük a térfigyelő kamerarendszer további bővítését, a képviselők választási
ígéretének megfelelően az elkövetkező években a kamerák számát megduplázzuk.
Az mindenképpen reményt keltő, amint az Makádi
Katalin rendőr ezredes, kapitányságvezető által készített
beszámolóból is kiderült, hogy Pesterzsébeten 2014-ben
csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. A közterületen elkövetkezett bűncselekmények hasonló tendenciát mutatnak, s kevesebb gépkocsilopás, lakásbetörés,
rongálás s orgazdaság történt tavaly, mint 2013-ban. Ez
nagyrészt a folyamatos rendőri jelenlétnek köszönhető,
amit az itt élők maguk is tapasztalhatnak. Az egyenruhások több mint 30%-al több óra szolgálatot töltöttek Pesterzsébet közterületein, mint 2013-ban.

Fotópályázat
A pesterzsébeti Ady Endre Klub fotópályázatot hirdet,
„AKKOR ÉS MOST PESTERZSÉBETEN” címmel.
Akinek van egy szép emléke, ami Pesterzsébettel kapcsolatos és szerencsés módon meg is tudta örökíteni,
vagy most látott egy olyan eseményt, amit úgy érez, hogy át kell adni az utókornak, küldje el nekünk.
Minden amatőr és hivatásos fotós jelentkezését várjuk!
Nevezési díj nincs.
Nevezés módja: a jelentkezők digitálisan, illetve hagyományos fényképen is leadhatják a pályázatukat.
A digitális fényképeket adyendreklub@groups.facebook.com email címre várjuk.
Hagyományos fénykép esetén a digitalizálást mi elvégezzük, csak küldje el postán (amennyiben nem bízik a
postában hozza el személyesen), a 1204 Budapest Damjanich utca 44. sz. címre, Csaszny Gábornak.
Kérjük, mindkét esetben jelölje meg a nevét, címét, és egy elérhetőséget is adjon meg.
Nevezési hatásidő: 2015. június 16.
A pályaműveket egy szakmai zsűri bírálja. A legjobb képek beküldőit a zsűri Pesterzsébetről szóló könyvvel
jutalmazza. A nyertes képekből a Vörösmarty téren kiállítást szervezünk. Az utómunka jogát fenntartjuk.
Az elbírálás határideje: 2015. június 22.
A kiállítás megnyitója: 2015. június 27. (szombat) 14:00 óra.
További információ a facebook oldalunkon, illetve a 0620-584-9093-as telefonszámon.

Hamis és felesleges kérdőívvel
hazudik újabb konzultációt a kormány
Az 1 milliárd forintba kerülő ál-közvéleménykutatás nem érdekli a magyar embereket. Ezt a hatalmas összeget inkább
arra kellett volna költeni, hogy a rászoruló gyerekeknek legyen mit enniük a közelgő nyári szünetben.
Kérjük, ne küldjék vissza az íveket, ezzel már költséget takarít meg az ország, mi pedig a személyi résztől
megszabadított kitöltetlen íveket gyűjtjük és papírként értékesítve karitatív célra hasznosítjuk.
Leadhatják Képviselői Irodánkon hétfőn és csütörtökön 15oo-18oo óra között,
illetve bármikor bedobhatják a postaládánkba (XX. Ady Endre u. 84/A.)
Hírek másként
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Az MSZP parlamenti frakciója által benyújtott javaslatok
(Megtekinthetők az Országgyűlés honlapján.)
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Már nem száguldanak a szippantó autók Pesterzsébet útjain
Megoldódott Pesterzsébet problémája, amelyet a kerületünk fő útjain száguldó szennyvízszállító autók okoztak. A Fővárosi Csatornázási Művek
(FCSM) Zrt. ugyanis átalakította és
újra megnyitotta a korábban csak
tartalékleeresztőként használt XVIII.
kerületi péterhalmi leeresztőjét, így az
FTSZV célgépjárművei ott szabadulhatnak meg a szállítmányuktól, nem
kell azt a Dél-pesti szennyvíztisztítóba szállítaniuk.
Az előzményekhez tartozik, hogy
Csaszny Márton önkormányzati

képviselő lakossági aláírásgyűjtést
kezdeményezett tavaly novemberben
azért, mert a fővárosban szennyvízszippantási tevékenységet végző cég
gépjárművei kerületünk lakott útjain szállították az egyébként más
kerületekben összegyűjtött szennyvizet, sokszor a megengedett sebességnél jóval gyorsabban.
A képviselő kezdeményezte a tevékenységet ellátó FTSZV Kft.-nél a
szippantó autók útvonalának módosítását, ám ez nem járt sikerrel.
A probléma most azzal oldódott

meg, hogy az FCSM megnyitotta
pestlőrinci leeresztőjét, melyet a két
cég közösen üzemeltet. Így gyakorlatilag megszűnt az Alsóhatár úton és
a Vágóhíd utcában a szippantó autós
szennyvízszállítás, mert a Pestlőrincen összegyűjtött szennyvíz adta a
szállítandó mennyiség 97 százalékát. A képviselő számításai szerint a
péterhalmi leeresztő megnyitásával a
fővárosi szakcég évente mintegy 750
ezer kilométert, és majdnem 200 millió forintot takarít meg.
Szerk.

Várjuk jelentkezésüket, érdeklődésüket, segítségüket az MSZP pesterzsébeti elérhetőségein
Kerületi képviselői irodánk:
1203 Budapest, Ady Endre utca 84/a.
hétfő és csütörtök 1500-1800
e-mail: bp20@mszp.hu • web: www.mszp20.hu • Telefon: (06 1) 283 1206

Önkormányzati tisztségviselőink és képviselőink fogadóórái
Szabados Ákos

Kovács Eszter

polgármester
Időpont egyeztetés: 283-0549

Csaszny Márton /11. EVK./
1. Civil Ház (Vörösmarty u. 180.)
Minden hónap 2. hétfő 17oo
2. Vörösmarty M. Ált.Isk.
(Vörösmarty u. 128.)
Minden hónap 3. hétfő 17oo

alpolgármester
Városháza – minden hónap
harmadik hetének keddjén
14oo-től 1530-ig.
Bejelentkezés: 283-0939

Komoróczy László /10. EVK./
MSZP Képviselői Iroda
(Ady E. u. 84/A.)
Előzetes egyeztetéssel (283-1206)
Minden hétfő és csütörtök 15oo-18oo

Nagy Lászlóné /09. EVK./
Főv. Szabó Ervin Könyvtár
(Pacsirta u. 157/b.)
Minden hónap első szerda 17oo-19oo,
vagy időpont egyeztetéssel
(06 20 341 1138)

Az időközi választások tapasztalata
A Fidesz egy évvel ezelőtt a választópolgárok alig egyharmadának a szavazatával, az átírt választási rendszer
segítségével szerzett újra kétharmados többséget a parlamentben, és azóta választóinak több mint negyven százalékát elveszítette. Ilyen rövid idő alatt, ilyen mértékű
népszerűségvesztés még nem volt Magyarországon.
Az MSZP az elmúlt három időközi választásból kettőt
megnyert, egyben tisztes eredményt ért el. A választások fő tapasztalata, hogy mind baloldalról, mind szélsőjobbról meg lehet verni a Fideszt. Ez felelősséget jelent az
MSZP számára, amellyel élni is kíván, és első lépésként
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világossá teszi: a Fideszt kívánja legyőzni és semmilyen
szinten nem működik együtt a Jobbikkal.
Az MSZP társadalmi alternatívában kívánja megverni
a ma múltba révedő, a Horthy-korszakot és a nacionalizmust éltető politikát. A szocialisták számára minden
nap az európai értékekről, a demokráciáról, a szabadságról és az egyenlőtlenségek felszámolásáról szól. Az MSZP
elkötelezett amellett, hogy a civil szervezetekkel együtt
formálja Magyarországot.
Tóbiás József MSZP elnöke
Botka László MSZP választmány elnöke
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Ifjúsági nap

Találkozó a szánkózódombnál
Ifjúsági napot, egyben nyílt fogadó órát tartott négy önkormányzati képviselő, Csaszny Márton, Fekete Katalin, Komoróczy László és Nagy Lászlóné, valamint dr.
Hiller István országgyűlési képviselő, a Vécsey lakótelep és a Kiserdő között elterülő Szánkózódomb melletti
területen.
Ezen a környéken több
önkormányzati körzet is
találkozik, így jött az ötlet,
hogy a képviselők tartsanak közös fogadóórát, remélve, hogy a felmerülő
problémákat közösen lehet értelmezni és tenni a
megoldásukra. Így is történt: Hiller Istvánhoz és
a körzeti képviselőkhöz is
sorra érkeztek ügyes-bajos
problémáikkal a lakók: a
játszótér bekerítése, kiszáradt fa kivágása, járdák állapota... De még a kerületi lövészklub helyzetével is foglalkoztak a megjelentek.
Közben vártuk a gyerekeket is, akik részére bemutatókat és játékokat szerveztek a rendezők. Így sakkra,

kézműves foglalkozásokra, különböző sportos, dobós
ügyességi játékokra volt lehetőség, a kisebbek lufit zsákmányolva vonultak boldogan. Több sportág művelői
bemutatóval kedveskedtek a megjelenteknek, például
a legkisebb focisták az ESMTK-ból, vagy az Erzsébeti
Íjászklub, akik a gyerekek
és a felnőttek között is
nagy sikert arattak. Nem
is hinné az ember, milyen
nehéz a céltáblát eltalálni...
Igen nagy sikere volt
Fekete Kata akciójának,
aki sok, már elolvasott
könyvet hozott, és ha valamelyik kötet megtetszett
valakinek, haza is vihette.
Egyik látogatónk annyira
megörült az elvihető kötetnek, hogy fordult egyet
és maga is hozott egy dobozzal erre a célra.
Köszönjük mindenki segítségét! A továbbiakban itt is
és másutt is szeretnénk hasonló rendezvényeket tartani,
hogy minél többekkel találkozhassunk!
Komoróczy László

Akadálymentesítés

QUAESTOR kárrendezés

Az Önkormányzat egy 20 évvel ezelőtti képviselő-testületi ülésén napirend előtti felszólalásomban kezdeményeztem Pesterzsébet akadálymentesítését. Akkor még
nem sejtettem, hogy saját jövőm útjait is egyengetem.
Ez év január 15-én a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház – tekintettel neuropátiából bénuló lábaim állapotára
– egy elektromos moped orvosi segédeszközt biztosított
részemre, amennyiben az önkormányzat megteremti
használatának feltételeit.
Kovács Eszter alpolgármester és Komoróczy László
képviselő szociális érzékenységének, valamint Simkó
Géza és csapata szakmai rutinjának köszönhetően elkészült az OEP által megjelölt határidőre a feljáró rámpa.
Ezzel – többek között – lehetővé vált, hogy egy nyolcadik
emeleti panellakásból akadálymentesen, segítség nélkül
használhassam az uszodát.
Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult járóképességem meghosszabbításához.! Jó érzés olyan lakóhelyen
élni, ahol baj esetén számíthatunk egymásra.
Sokat fejlődött kerületünk az elmúlt 25 esztendőben.
Tekinthetjük a nyugalom, a nyugodt építkezés szigetének, bár van még bőven tennivalónk. Ezek megvalósításához kívánok további eredményes együttműködést,
erőt, egészséget kerületünk valamennyi lakójának.
Hengl Tibor

A Befektető-védelmi Alap honlapján lehet tájékozódni arról, hogy a Quaestor kötvényesek kárrendezését
biztosító 2015. évi CXXXIX. törvény alapján 2015.
május 6-án kezdődött a károsultak kérelmének benyújtására nyitva álló egy hónapos időszak.
A kérelmeket tehát 2015. június 5. napjáig még be
lehet nyújtani, az utolsó napon igazoltan postára
adott kérelem is határidőben benyújtottnak minősül.
A kérelem kizárólag egy erre szolgáló űrlapon jelenthető be, amely letölthető a BEVA honlapjáról
(http://www.bva.hu), átvehető a kijelölt kormányablakokban.
Tartozik hozzá egy fontos dokumentum, „Tájékoztatás és kitöltési útmutató a kárrendezés iránti kérelemhez” címmel, amelyet kitöltés előtt illik elolvasni.
A kérelmet az országszerte kijelölt 26 kormányablakon keresztül lehet benyújtani, (Budapesten: 1024
Budapest, Margit körút 47-49. és 1051 Budapest, Erzsébet tér 3. alatt találhatók) vagy postai úton kell a
Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja részére elküldeni. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 800.
Amennyiben az űrlap és kitöltési útmutató dolgában segítségre van szükségük, keressék fel az MSZP
XX. kerületi Képviselői Irodáját (XX. Ady Endre u.
84/A. Tel: 283-1206).
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A megfejtést nyílt levelezőlapon 2015. június 15-ig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között három könyvet sorsolunk ki.

Gyermeknapra

Nincs csodálatosabb a gyermeknél
Észrevették már, hogy a gyermekben, a gyermekkel kapcsolatban mindig
minden fokozottabban, élesebben van jelen? Nincs nála csodálatosabb. Az ő
lelke a legtisztább, a viselkedése a legőszintébb. A szülő érte bármit vállal és
érte mindent feláldoz, ha kell, még a saját életét is. A gyermek körül mindig
legnagyobb a vígság, ha jól van, és legnagyobb a szomorúság, ha baj éri. Boldogság a szülőnek minden mozdulat vagy szó, amelyet a csöppség elsajátít,
minden jó érdemjegy az iskolában, és lelki teher bármely kudarca, hát még a
betegség. A gyermekre hát közösen kell vigyáznunk!
Miként lehet így az, hogy hazánkban több százezer gyermek él szegénysorban? Miként lehet az, hogy akár egyetlen gyermek is éhezzen itt?
Egy ország vezetését, sőt tovább megyek, társadalmát minősíti az, hogyan bánik a gyermekekkel. Nem a kiváltságosok gyermekeivel, hanem
valamennyivel. Az Orbán-kormány itt megbukott. Nem csak érzéketlen a
gyermekszegénység iránt, de arra törekszik, hogy ebbe a kasztba be is zárja
azokat, akik oda születtek. Szégyelljék magukat!
Szalontai Tibor

„Egy nemzetet nem az alapján kellene megítélni,
hogy miként bánik a felső rétegek polgáraival,
hanem, hogy az alsókkal.”
Nelson Mandela

Tisztelt Pesterzsébetiek!

Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

fogadóórán várja Önöket,
minden hónap 1. csütörtök 17 órától
MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati
Képviselőcsoport irodája
XX. kerület, Ady Endre u. 84/A.
minden hónap 2. csütörtök 17 órától
MSZP Kispesti Irodája
XIX. kerület, Kossuth Lajos u. 50.
MSZP Pesterzsébeti Szervezete
www.mszp20.hu
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