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Október 6-án életének 94. évében, családja körében elhunyt Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság volt elnöke. Végső nyugalomra 2015. november 6-án 15 órakor
helyezik az Óbudai temetőben.
Göncz Árpádot 25 éve, 1990. augusztus 3-án választotta az Országgyűlés köztársasági elnökké, ezzel ő lett a
rendszerváltozás utáni Magyarország első államfője.
Az Országgyűlés október 6-án néma felállással tisztelgett. Az ülésteremben az elnöklő Hiller István jelentette
be a volt államfő halálát. „Már életében legenda volt” –
mondta Hiller István Göncz Árpádról.
Lengyel László: Volt idő, amikor Magyarországnak mosolygós, meleg, nyitott emberarca volt. Mindenre és mindenkire kíváncsi. Szegényekhez szívvel forduló, ember és
ember között különbséget nem ismerő, személyes, kedves
arc. Őszinte szemek. Értő hallgatás. Szenvedésben megedzett szív. Magyar patrióta. Európai polgár.
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke: Olyan
ember volt, aki erkölcsi meggyőződése erősségéből élt,
és a mai napig inspiráció forrása.

Fontos, hogy bizalommal
forduljanak felénk az
emberek…

Mozgalmas nyár áll
mögöttünk

Interjú Dr. Hiller István országgyűlési képviselővel

A nyári hónapokban egyáltalán nem volt uborkaszezon Pesterzsébeten. Kerületünk közterületei és intézményei tovább épültek-szépültek, nyár közepén pedig
szembe kellett néznünk egy pusztító viharral, valamint
annak következményeivel. Mind a megvalósult fejlesztések, mind a viharkárok helyreállítása során újból bebizonyosodott, hogy eredményeket csak összefogással lehet elérni – tudtuk meg Szabados Ákos polgármestertől.
folytatás az 5. oldalon

Lapunk fontosnak tartja, hogy rendszeresen tudósítson
országgyűlési képviselőnk munkájáról. Dr. Hiller Istvánt arról kérdeztük, hogyan tudja összeegyeztetni a
parlamenti képviselő, az országgyűlés alelnöke és a magánember idejét, feladatait.
folytatás a 2. oldalon

Interjú Szabados Ákos polgármesterrel

2015. október
folytatás az 1. oldalról
(Interjú Dr. Hiller István országgyűlési képviselővel)
Hiller István: A gondolkodásomban, ahogy a világhoz,
egyáltalán a napi kérdésekhez hozzáállok, szerencsére
különösebb vita nincsen a parlamenti alelnök, a képviselő, és Hiller István magánember között.
Örülök, hogy az elmúlt, most már több, mint egy évben
sikerült kialakítani egy rendszert. A pesterzsébetiekkel
nem csak a postán, üzletben, vagy éppen a kossuthiban
találkozom, hanem a parlamenti dolgozószobámban is.
Éppen a múlt héten járt az ezredik pesterzsébeti nálam.
Olyan csoportokat szerveznek a kollégáim a jelentkezők
közül, akiknek biztosítjuk a Parlamentben a szakavatott
idegenvezetést a bejárattól a Szent Koronáig. Ahová turista már nem léphet be, ahol a Parlament tisztségviselői,
vezetői dolgozunk, ott invitálom alelnöki irodámba a látogatókat. 25-30 ember alkot egy csoportot, akikkel személyesen tudok így beszélgetni. Néhány tíz perc az egész, de
alkalmas arra, hogy akiknek a jóvoltából képviselő lettem,
ők személyesen lássák, hogy képviselőjük, az Országgyűlés alelnöke, hogyan dolgozik.
Összhang: Ma mit tart legfontosabb feladatának a képviselői munka során?
Hiller István: A folyamatos kapcsolattartást a választókkal. Szerintem ez a legfontosabb feladata a képviselőnek
egy demokráciában. Azok a politikusok, akik négyévente
akarnak az emberek elé állni, és két választás között elbújnak a dossziék mögé, azok nem érdemlik meg, hogy a
következő alkalommal elnyerjék a bizalmat. Éppen olyan
időkben, amikor nincs választás, de azért sok-sok probléma adódik, kell és szükséges a kapcsolattartás.
A fogadóórák is betöltenek egy hasonló szerepet. Ide
ki-ki a saját maga, gyermeke, unokája ügyét hozza, de sokan pesterzsébeti, mások országos kérdéseket vetnek fel.
Szerencsére továbbra is sokan tisztelnek meg azzal, hogy
eljönnek. Ilyenkor jelen vannak a munkatársaim is, akik
nem csak meghallgatják a kéréseket, hanem a munka
oroszlánrészét ezután elvégzik. Utánanéznek a problémáknak, lehetőség szerint megoldják azokat, vagy információt szolgáltatnak. Jó érzés, hogy a választások után bő
egy évvel már számos olyan ügy van, amit sikerült megoldani, persze vannak, amelyek több időt vesznek igénybe,
és meg kell mondjam, hogy van úgy amikor a kérdés, ez –
általában valamilyen peres, vitás ügy – ami ezen a szinten
nem oldható meg.
Fontos, hogy bizalommal forduljanak felénk az emberek, érezzék a tisztességes törődést. Tudják,
hogy a munkatársaim lelkiismeretesen utánajárnak az ügyeiknek,
még ha az nem is vezethet mindig
száz százalékos eredményre.
Vannak olyan kérdések, amelyeket a pesterzsébetiek vetnek
föl, de nem helyi, hanem országos
szinten dőlnek el, akár pénzügyi
jellegűek, akár egy-egy törvénnyel
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kapcsolatosak, gyakran az oktatás kérdésében az óvodától az egyetemig. A tapasztalatok, meg a kialakított kapcsolatrendszer az esetek jó részében lehetővé teszik, hogy
megfelelő tájékoztatást adjak a kérdezőnek. Némely esetben iskola-, vagy éppen pályaválasztás kérdésében kérik
a véleményemet. Ez is fontos feladata egy képviselőnek,
hogy olyan információk birtokába juttassa az állampolgárt, amelyek alapján megalapozottabb döntést tud hozni akár önmaga, gyermeke, vagy unokája tekintetében.
Én szeretem és élvezem a képviselői munkának azt a
részét, amikor nemcsak döntésekben, parlamenti szavazásokban veszek részt, hanem az egyes emberek kérdéseivel, panaszaival foglalkozhatok. És az a legjobb, amikor
sikerül valamit megoldani és egy addig nehezen, vagy
egyáltalán nem működő dolgot elintézni.
De az sem lenne igaz, hogy ha magamat csak úgy állítanám be, mint aki éjjel-nappal parlamenti alelnökként,
vagy képviselőként dolgozik. Óvakodjanak az olyan politikustól, aki azt állítja magáról, hogy ő napi huszonnégy
órában politikus, mert vagy hazudik, vagy pedig kimondottan veszélyes. Én szívesen töltöm a családommal az
időt, és minthogy nyár után vagyunk, arról is szívesen
beszámolok, hogy mint általában minden évben, amikor ezt megtehetjük, a feleségemmel most is ókori romvárosokat böngésztünk. Törökországban, jó melegben
olyan helyeken, ahol a pásztoron, meg a kecskéken kívül
sokmindenki más nem volt. Ez feltöltődést ad, kellő alapot a későbbi normális és lehetőség szerint színvonalas
munkához.
Összhang: A pesterzsébetiek érdeklődnek-e, esetleg adnak-e tanácsokat az ország helyzetével, a baloldallal kapcsolatosan?
Hiller István: Igen, a már említett találkozásokon, de
levélben, e-mailen, sőt utcán megállítva is elmondják a
baloldal helyzetével és lehetőségeivel kapcsolatos gondolatokat. Ezek vagy féltő, vagy inkább morgó, mérgelődő
észrevételek. Döntő többségük igazat állít. Mert jelenleg
sokkal több baloldali ember van az országban, mint ahányan baloldali pártot választanak. Politikai teljesítmény
deficitet látok, és az a véleményem, hogy ha javul ez a politikai teljesítmény, akkor a támogatók is bátrabban kiállnak és vállalják a baloldali pártokat.
Ilyenkor kell építkezni. Mert építkezni és erősíteni akkor kell, amikor nem választási kampányra készül egy
párt, amikor arra időben is, meg
gondolatban is lehetőség van. Én
a párt egyetlen vezető testületének sem vagyok választott tagja,
vagy tisztségviselője, de mint a
magyar baloldal legmagasabb
közjogi méltósága, meg olyan
ember, aki büszke a magyarságára és büszke arra, hogy baloldali,
azok közé tartozom, akik felelősséget éreznek a magyar baloldal
sikeréért, és sem a feladatot, sem
a felkérést nem utasítom vissza.
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Göncz Árpád emlékére
Göncz Árpád életútjából világosan kirajzolódnak azok az volt azonban kérdés közöttük az Európához tartozás, és
értékek, melyektől soha nem tántorodott el. Akkor sem, a hazai demokrácia lehető legteljesebb gyakorlata. Mint
ha az ezekből fakadó cselekedetei miatt ütötték, börtönbe ahogy később, más köztársasági elnökökkel dolgozó balzárták, vagy éppen pályamódosításokra kényszerült. Az oldali kormányok esetében sem volt ez kérdés.
Ma ez másképp van. Göncz Árpádról szépen, de a múlt
iránytűk a hit, a család, a humanizmus, valamint a politikai szabadság és demokrácia igénye. Minden egyéb vál- részeként szól a kormány. Csak nem félnek annak a retozhatott vele és körülötte, ezek az értékek, mint a mate- ményekkel teli fénylő néhány évnek, annak a szabadság
matikában a premisszák, mindvégig jelen voltak tetteiben. ízű, emberi, színes, szolidáris Magyarországnak az emléMagánszférájához tartozik, legfeljebb az ember teljes- kétől, amelynek Ő elnöke volt?
Tudjuk, ma a világgal is baj van.
sége, állhatatossága okán említhetjük, hogy hívő kereszLengyel László írta azt Göncz Árpádtól búcsúzva, hogy
tényként élte le életét, és a II. világháború után mindhalálig tartó házasságot kötött, amelyben négy gyermeket „egyetlen vigaszom ebben a szörnyű, halálokkal teli
évben, hogy Isten talán mégis tudja, mit csinál. Göncz
neveltek fel.
Politikussá válásával azonban közüggyé vált mindaz a Árpád mintha Ferenc pápában folytatódna.” Mostanátevékenysége, amely mérhetetlen humanizmussal, ember- ban gyakran gondolja, hogy „ő könyököl ki a kis piros
szeretettel átszőve, egy demokratikus és a lehető legsza- Fiat 500-as ablakán, ő mossa meg az arab kislány lábát,
badabb Magyarország megteremtésének igényéből fakadt. ő mondja az amerikai kongresszusi képviselőknek, hogy
Amikor 1945-ben a demokratikus kisgazdapártot választ- sajnos nem tudja velük megenni a díszebédet, mert már
ja, amiért 1947-ben megveretés a fizetség, amikor az 1956- elkötelezte magát máshová, és megy el az utca sarkára
os tevékenységéért halál helyett „csak” életfogytiglanra majszolni valamit hajléktalanokkal.”
Én is gyakran gondolok vele kapcsolatban valamire.
ítélik, amelyből 1963-ban szabadul (és később úgy mondja – micsoda óriás! –, hogy már ezért sem haragszik). És Hogy ránk mosolyog a felhők fölül, mintha csak az asztalunknál ülne, és azt mondja:
amikor már köztársasági elnökként a demokráciát védve Göncz Árpád a Beszélő c. folyóirat munkatársá- Drága gyerekeim, hagyjátok
torkán akad a jobboldalnak, nak: Szörnyű, hogy a magyar politikai kultúrában már abba ezt a marhaságot.
ezért belefojtják 1992-ben az a mosolyt sokan hajlamosak a politikai hülyeség Hagyjátok a civódást, éljetek
október 23-ai ünnepi szónok- jeleként értékelni… Sokan hitték rólam is, hogy értelmesen és szabadon. Csilatát. Ekkor egyébként maga mazsola vagyok a kalácsban, és csak akkor jöttek náljatok egy jó kis demokráciát, és vigyázzatok egyOrbán Viktor vágja az akkori rá, hogy ez a mazsola kavics, amikor ráharaptak.
másra, különösen az elesett
jobboldali kormányhoz, hogy
a náci viseletbe öltözött híveiket választották az ország el- emberekre. És az isten szerelmére: olyan soká tartott az
út Európába, el ne engedjétek!
nöke helyett, amikor ezt végignézték.
A mai kormány úgy emlékezik Göncz Árpádról, hogy
Göncz Árpád szellemisége nekünk remény.
tíz éven keresztül legjobb tudása szerint szolgálta az újjáIsten Veled Árpi Bácsi! Nyugodj békében!
születő magyar demokráciát.
Megcsináljuk azt a Köztársaságot!
Az 1994-1998 között regnáló Horn-kormány idején
Szalontai Tibor
Göncz Árpád és Horn Gyula sokat vitáztak. Soha nem

Tisztelet a Hősöknek!
Ahogy minden évben, úgy idén október 6-án is a Vécsey lakótelepen, a névadó gróf Vécsey Károly honvéd tábornoknak állított
emlékműnél tisztelegtünk az Aradi Vértanúk előtt.
Az Aradon 1849-ben e nap hajnalán kivégzett 13 honvédtiszt
mellett a kegyeleti ünnepségen Magyarország 1990. évi rendszerváltása utáni 3. köztársaságának első elnökét, Göncz Árpádot is
gyászoltuk, aki 94 éves korában ezen a napon hunyt el. Szabados
Ákos polgármester és Dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a
Parlament alelnöke egyaránt szóltak a kettős gyászról.
Hiller István beszédében rendhagyó módon a szabadságunkért életüket áldozó tábornokokat és a szintén kivégzett
első magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost is magánemberként mutatta be. A magánéletük egyes részleteinek felvillantásával, kit az édesapjának, kiket a hitvesüknek szóló levélrészletekkel megidézve láttatta velünk a húsvér – az életet, a családjukat, a kedvesüket szerető – férfiakat, akik utolsó perceikben is szilárd jellemmel és bátorsággal vállalták az ügyet, amelyért életükkel fizettek.
Hírek másként
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Megújul a Török Flóris Iskola épülete!
Érdekes megbeszélés helyszíne volt a
Polgármesteri Hivatal tárgyalója. A
22 éve üresen álló volt Török Flóris
Általános Iskola épületének új tulajdonosai mutatták be: hogyan képzelik a jövőjét az ingatlannak.
Kiböjtöltük! Ezzel a gondolattal
gyülekeztek a Hivatal dolgozói és a
körzet képviselője a kis tárgyalóban.
Már annak is közel 20 éve, hogy egy
német vállalkozó megvette az épületet, gyors beruházást és szép, a környéket is megszépítő épületet ígérve.
De nem történt semmi, csak az épület indult meg az enyészet útján. A
környék lakói, akik 60 éven át, sok
nemzedéken keresztül jártak ide iskolába, egyre aggódóbb figyelemmel
kísérték sorsát.
2014-ben változás történt az épület
sorsában. Gyors egymás után többször is gazdát cserélt az épület, me-

lyet végül az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola vásárolt meg, és rögtön elkezdett tájékozódni az iskola múltjáról, lehetséges jövőjéről.
A bemutatott elképzelések szerint a
Főiskola itteni részlege 2017. szeptember 1-én nyitja meg kapuit. Elsősorban felnőtt képzés valósulna meg az
új Campusban. Az épület eleje (a Török Flóris utca felől) megőrzi jelenlegi
kinézetét, míg a hátsó
rész jelentős átalakításon esik át bontásokkal és építéssel, de az
épület magassága nem
változna. Az épületben
irodákat, tantermeket
és egy kis kollégiumot
is elhelyeznek. Be kell
vallanom: nekem nagyon tetszettek a bemutatott elképzelések.

Még a véglegesítés előtt lakossági
fórumon mutatják be az építészek
elgondolásaikat, terveiket. Időpontja 2015. november 9-én, hétfőn,
1800 óra, a Benedek Elek Általános
Iskolában (Magyarok Nagyasszonya
tér 22.), melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
Komoróczy László
A cikk szerzője az egykori
Török Flóris Általános Iskola
tanáraként, majd igazgatójaként 15 évig dolgozott az iskola 1993-as kiköltözése óta
most újra gazdára és funkcióra találó épületben. Régen
várta azt a nehezen eljött pillanatot, amikor az öreg falak
ismét az oktatás szolgálatába
állhatnak. Örüljünk vele
együtt. (szerk.)

Önkormányzatok Napjára
1990. szeptember 30-án volt Magyarországon a rendszerváltás utáni első szabad önkormányzati választás,
amely az Önkormányzatok Napja immár 25 éve. A magyar önkormányzati rendszer a Helyi Önkormányzatok
Európai Chartáján alapult. Alkotmány rögzítette a helyi
települések állampolgárainak önkormányzáshoz való jogát, a részvétel kereteit, garanciáit, ehhez önkormányzati
tulajdont, önkéntes feladatvállalási és saját bevételi lehetőségeket rendelt.
Az önkormányzati rendszer az állam egyik ágaként
ellensúlyt képezett a központi hatalommal szemben, és
annak partnereként jelentős helyi energiákat szabadított
fel. A decentralizáció és az un. szubszidiaritás elve alapján a lehető legtöbb feladatot igyekezett az állam a településekhez rendelni az ellátásukhoz szükséges eszközökkel
együtt, és a döntések azon az irányítási szinten születtek,
ahol azokhoz a legtöbb információ állt rendelkezésre. Pesterzsébeten jól látszik ennek az
időszaknak a termékenysége.
A 2010-ben megválasztott kormány központosítási törekvéseibe, a decentralizált közigazgatás
nem fér bele, Orbán rendszere
nem visel el semmiféle autonómiát, így a helyi önkormányzást
sem. Az önkormányzati alapjo4
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gok nem kerültek bele az Alaptörvénybe, a Parlament és a
kormány évről évre, hónapról hónapra szűkíti, államosítja
az önkormányzatok feladatait, csökkenti és egyre inkább
kézivezérlésre állítja az önkormányzatok anyagi eszközeit.
Ma már nem helyi közügy az oktatás, az egészségügyi
szakellátás, a gyermekvédelmi közszolgáltatások többsége, egyes szociális támogatások, szakellátások biztosítása. A kormányzati centralizációval az államigazgatási
ügyek intézése nem lett sem gyorsabb, sem olcsóbb, sem
hatékonyabb.
A kormányzat ma alattvalónak és nem partnernek tekinti az önkormányzatokat és a polgárokat, és látszik a
szándék az önkormányzati rendszer teljes felszámolására.
Azok a demokraták, akik úgy vélik, hogy az önkormányzatok helyzete az Orbán-rendszeren belüli toldozgatás-foltozgatással egy millimétert is tud haladni, nagyot
tévednek. Az önkormányzatok
újjászervezéséhez le kell váltani
az Orbán-rezsimet.
Az Önök jóvoltából nálunk
baloldali többségű önkormányzat működik, amely polgármesterével együtt igyekszik
megmaradt lehetőségeinek kihasználására a pesterzsébetiek
érdekében. Vigyázzunk rá közösen!

Hírek másként

2015. október
folytatás az 1. oldalról
(Interjú Szabados Ákos polgármesterrel)
Nyár elején újabb köztéri szoborral gazdagodott kerületünk. Hartung Sándor Átváltozás című műve hosszas
egyeztetés után végül
olyan környezetbe – a
Pesterzsébeti
Uszoda
mellé – került, amely az
elmúlt években komoly
változásokon ment keresztül, s ahol további
átalakítások várhatóak.
– Végre elkezdődhetett
a Duna-part fejlesztése. A III. Hullám Csónakház felújítása már
befejeződött, a területet
a külső munkálatok befejezését követően lehet
majd birtokba venni. Az
önkormányzat tervei között szerepel a partszakasz rehabilitációjának folytatása, a csónakház melletti kabinsor épületének felújítására már támogatást is nyertünk,
amely önerővel együtt 50 millió forintot tesz ki – sorolta
Szabados Ákos.

szabadtéri sportkomplexumban egy 250 méteres gumiburkolatú futópálya, két kispályás futballpálya, két tollaslabda pálya, egy lábteniszpálya, egy aszfaltozott kosárlabdapálya, két aszfaltozott asztalitenisz-pálya és street
fitnesz eszköz kapott helyet.
Augusztusban finisbe érkeztek az intézményi felújítások. Idén az önkormányzat mintegy 500 millió forintot
fordított a bölcsődék, óvodák és iskolák felújítására. A
korszerűsítések 8 intézményt érintettek, a legnagyobb
beruházás a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában zajlott, amelynek komplex felújítása
önmagában csaknem 210 millió forintért valósult meg.

Július 8-án aztán jött a tomboló vihar, amely kerületünket sem kímélte. 1547 fa károsodott meg kerületünkben, közülük 337 dőlt ki az utakra, az épületekre. A
károk elhárítása a megfeszített munka ellenére több mint
egy hónapig tartott, s mintegy 20 millió forintba került.
Július végén – a sportolni szerető pesterzsébetiek örömére – megnyílt a Kulcsár utca és Vasút sor közötti területen kialakított Fitt park. A Dél-Pesten egyedülálló

– A munka ezzel természetesen nem áll meg, hiszen a
képviselő-testület – pártállástól függetlenül – kiemelt feladatának tartja, hogy gyermekek és az ifjúság, valamint
az őket nevelő, oktató pedagógusok megfelelő körülmények között tevékenykedhessenek – mondta a polgármester.

Ünnepeljük együtt
2015. október 22-én 1430-kor az Emlékezés terén
az 1956-os forradalom és szabadságharc
59. évfordulóját!
Hírek másként

www.mszp.hu
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Az MSZP követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015
Miért?
A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában,
mégsem kapnak a munkavállalók annyi fizetést, amelyből meg lehet élni. Az utóbbi években folyamatosan romlott a helyzet. Feszültséget okoznak az igazságtalanságok, a hozzá nem értő vezetők, a túlzott adminisztráció
és a korrupció. Egyre nagyobb általában a szegénység és
a dolgozói szegénység mértéke és mélysége is.
Kiknek?
A közalkalmazottak, állami alkalmazottak munkája végigkíséri életünket a szülőszobától a sírig. Nélkülük nincs
bölcsőde, iskola, kórház, szociális otthon, önkormányzat,
rendőrség, honvédelem, nélkülük megáll az országban az
élet. A tanítók, ápolók, rendőrök, tűzoltók, gyermekorvosok, és sorolhatnánk, nem saját vagyonuk gyarapításáért,
hanem értünk dolgoznak. Mégsem becsüli őket a kormány.

A közalkalmazottak átlag nettó fizetése alig haladja
meg a 140 ezer forintot. Legsúlyosabb helyzetben a szociális és az egészségügyi ágazatban dolgozók vannak. Átlagosan 100-140 ezer forintot kapnak az életünket mentő
emberek, sok esetben rosszabb körülmények között élnek, mint akiken segítenek.
Az MSZP azonnali fizetésemelést követel a köz szolgálatában dolgozóknak!
1. Egyetlen közalkalmazott sem kaphat havonta nettó
150 ezer forintnál kevesebb fizetést. A felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél a fizetés minimum 175 ezer
forintra, az egyetemi végzettséggel rendelkezőknél
200 ezer forintra nő.

2. minden közalkalmazott fizetését legalább 50 százalékkal meg kell emelni;
3. csökkenteni kell a fizetések közötti egyenlőtlenségeket. Meg kell szüntetni, hogy a versenyszférában
dolgozók átlagbére magasabb legyen, mint a közalkalmazottak bére.

Mire költi a kormány a dolgozók pénzét?
Vannak, akik azt mondják, nincs pénz fizetésemelésre. Ez
nem igaz. A kormány a kispénzűeknél megszorít, a másik
oldalon felhalmoz és pazarol. Korrupcióra, úri hóbortokra és a gazdagok támogatására költi a magyarok pénzét.
Csak a felcsúti focistadion 12,5 milliárdos építési
költsége 250 ezer tanár 50 ezer forintos egyhavi fizetésemelésére lett volna elég! Rogán Antal Pasa parki luxuslakásának ára 3000 tanár egyszeri 50 ezer forintos fizetésemelésének felel meg. És sorolhatnánk.
Van pénz fizetésemelésre!
• Magyarország éves gazdasági növekedése 2,5% körül
lesz a következő években, ebből a költségvetés extra bevétele legalább 400 milliárd forint lesz.
• A 22,1%-os feketegazdaság (6.800 milliárd forint) kifehérítése miatti adóbevétel kb. 200 milliárd forint.
• A NAV által nyilvántartott adó-, és vámhátralék
(2.300 milliárd forint) beszedési hatékonyságának növelése 1.000 milliárd forint bevételt jelenthet.
• Egyéb források:
– állam működési funkciójára fordított összeg csökkentése (GDP 9%-a);
– költségvetésben található aránytalanságok kiigazítása (presztízs beruházások, közmédia támogatása,
felesleges intézmények bezárása, stb.); ez további
kb. 200 milliárd forint.
Ez összesen körülbelül 1800 milliárd forint!

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
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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
Hírek másként

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)
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A fidesz kiárusítja a nemzeti földvagyont
• Egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy még az idén eladják az állam tulajdonában lévő szántóföldek, gyümölcsösök és halastavak egy jó részét, nagyjából 380 ezer hektárt.
• Nem a földművesek tömkelegét, hanem tízezer spekulánst, főként fideszes csókost juttathatnak földhöz a program keretében
• Ennek a tervnek semmi köze a kis családi gazdaságok támogatásához, ez a fideszes klientúra építésének újabb
állomása, egy újabb, vaskos fideszes lopási kísérlet, az elmúlt negyed század legnagyobb rablása.
• Amennyiben a Fidesz a saját oligarcháinak és strómanjainak ki meri árusítani a magyar földek jó részét, a kormányváltás után ezeket a területeket azonnal újra állami tulajdonba vesszük.

A menekültügyről
Az MSZP-t sok kritika és vád érte a menekültügyi, migrációs
helyzet kapcsán. Azt kérték-kérik számon, hogy miért nincs ebben határozott álláspontja a pártnak. Lássuk a tényeket.
A szocialisták a biztonságos és emberséges megoldások pártján
állnak, hangoztatva, hogy a menekültválság megoldásában nincs
külön magyar út. A gyűlöletkampányt és a kerítésépítést kezdetektől ellenezték. Követelték, hogy az Orbán-kormány közös európai megoldással garantálja a magyar emberek biztonságát és
bánjon emberségesen a menekültekkel!
Először a migránsáradat hazai kezelésére tették le a javaslataikat, melyek a befogadó rendszer és a rendészeti erők megerősítésére, a menekültek humánus ellátására, a gyors és hatékony
ügyintézésre, az embercsempészet visszaszorítására vonatkoztak,
hozzátéve a jogi és pénzügyi feltételeket (Btk. és költségvetés módosítása). Már ekkor felhívták a figyelmet, hogy Orbán Viktor
tárgyaljon az európai együttműködésről, és hogy az EU foglalkozzon a menekültek országainak biztonságossá tételével.
Amikor Orbán Viktor elvitte Brüsszelbe azon javaslatok többségét, amelyeket az MSZP is felvetett korábban, természetesen támogatták, nem azt nézték, ki mondja.
A helyzet nem egyszerű, komoly fejtörést okoz Európának,
nagyhatalmaknak, ENSZ-nek, és természetes, hogy aggódást a
mindennapok emberének. A kapkodás és gyűlöletkeltés nem segít. A józanság, együtt gondolkodás és együtt cselekvés vezethet
egyedül a megoldáshoz.

Az MSZP által a parlamentnek benyújtott európai határvédelmi és menekültügyi
javaslat lényege:
• Az Európai Unió azonnal függessze fel a
Dublin III. rendeletet
• Az EU közös szervezettel vegyen részt a
külső határok őrizetében
• Legyen közös uniós menekültügyi
rendszer
• Hozzanak létre EU regisztrációs központokat (ún. „hotspotokat”) Görögországban
• Az unió nyújtson pénzügyi segítséget
Szerbiának és Macedóniának
• Az EU biztosítsa a válságövezetek határain
működő menekülttáborokban a normális
életfeltételek megteremtéséhez szükséges
pénzügyi és személyzeti feltételeket
• A tagállamok hozzanak létre közös pénzügyi alapot, amelyhez költségvetésük akár
1%-ával járuljanak hozzá
• Az EU tagországok mozdítsák elő a közelkeleti konfliktusok megszüntetését

Az MSZP és a Lokálpatrióták Egyesületének közös jelöltje hatalmas győzelmet aratott
a Budapest XIII. kerületében tartott időközi önkormányzati választáson.
Varga Zsanett több mint 60%-os támogatást szerzett,
szemben a kormánypárti jelölt közel 20%-ával. Gratulálunk!

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
Hírek másként
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A megfejtést nyílt levelezőlapon 2015. november 15-ig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között három könyvet sorsolunk ki.

A magyarok 70%-a aggódik
a nyugdíjas évei miatt
• A kutatások szerint egyre nő a szakadék a szegényebb és a jobban élő
nyugdíjasok életkörülményei között, miközben az elmúlt öt évben
az egészségügyi és szociális szolgáltatások színvonala
veszélyesen leromlott.
• Kivontak 400 milliárd forintot a szociális ágazatból és közel 400 milliárdot az egészségügyből, és hét éve nem emelkedett a fizetése a főként
idős és rászoruló emberekről gondoskodó szociális dolgozóknak.
• Mindezek alapján nem véletlen, hogy a közvélemény-kutatások szerint
ma az aktív magyaroknak közel 70 százaléka aggódik a későbbi nyugdíjas évei miatt.
• A nyugdíjasok többsége csak az állami televízió híradójában találkozik
javuló megélhetéssel, működő magyar reformokkal. A valóságban kormányzati pénzszórást és gyorsan romló közszolgáltatásokat látnak.
• Pedig Magyarország nem szegény ország. Van pénz stadionokra
és más luxusberuházásokra is, éppen csak azokra az emberekre nem
fordít elegendő forrást és figyelmet a kormány, akik felépítették
a mai Magyarországot.
• Az MSZP kiáll amellett, hogy ne csak a nők, hanem a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak 40 év munka után, mert aki tisztességesen ledolgozott negyven esztendőt, az kortól és nemtől függetlenül
megérdemli a nyugdíjat.

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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