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Pesterzsébet együtt ünnepelt

Hatalmas baloldali sikert hozott a
salgótarjáni időközi polgármester választás.
Gratulálunk Fekete Zsoltnak!

Köszönjük Salgótarján!
Írásunk a 2. oldalon

Érik a változás
Interjú Dr. Hiller István országgyűlési képviselővel
Összhang: Képviselő úr, mintha fontos dolgok kezdenének visszatérni a hazai közéletben, amelyekről a kormánypropaganda hatására már-már lemondtunk. A
szolidaritás, a személyes bátorság, a virtus, a csakazértis
reménykeltően új jelenségek.
folytatás a 3. oldalon

2016. március

Köszönjük Salgótarján!
Hatalmas baloldali győzelem
Fölényes győzelmet aratott az MSZP és a baloldali demokraták jelöltje a február 28-án tartott salgótarjáni
időközi polgármester-választáson. A 15088 érvényes szavazatból a szocialista Fekete Zsolt 7840-et kapott, ez a
választók 52 százaléka. A fideszes jelölt 40 százalékot, a
Jobbik jelöltje mindössze 6 százalékot ért el. A választáson a jogosultak 49 százaléka vett részt, amely kiemelkedően magasnak mondható.
A város 2014 októberében megválasztott szocialista
polgármestere, Dóra Ottó tavaly novemberben elhunyt
A helyére most megválasztott Fekete Zsolttal folyta-

tódhat a megkezdett építkezés. Annál is inkább, mivel
a közgyűlést nem választották újjá, maradt a baloldali
többség.
A kampány során a Fidesz nem válogatott az eszközökben, hazug és gyűlölködő szórólapokat terjesztettek.
Kövér László még azzal is megzsarolta a helyieket, hogy
„nem hibázhatnak”, válasszanak olyan jelöltet, aki „képes megtalálni a partneri viszonyt a kormányzattal”.
Salgótarján bebizonyította, hogy sem megvásárolni,
sem megfélemlíteni nem lehet.
Köszönjük a bátorságotokat!

Az MSZP 2016-os politikai ajánlatában a fizetésemelés, az alapvető élelmiszerek áfájának 27-ről 5 százalékra
csökkentése, a vasárnapi boltbezárás és a földmutyi elleni küzdelem, illetve a gyermekéhezés felszámolása áll
a középpontban.
• 2016-ban is küzdünk a fizetésemelésért, mert az embereknek meg kell kapniuk azt a pénzt, amiért megdolgoznak.
• Mindent megteszünk azért, hogy a horribilis áron adott alapvető élelmiszerek áfája 27-ről 5 százalékra csökkenjen.
• Bárhogy is kapálózik a Fidesz a népszavazás ellen, az emberekkel együtt el fogjuk törölni az ostoba és értelmetlen vasárnapi boltbezárást.
• Megakadályozzuk, hogy a fideszes érdekkörök ellopják a magyar földeket. Számon tartunk minden földmutyit,
és garantáljuk, hogy a csalással és korrupcióval megszerzett szántókat és legelőket visszavesszük a magyar állam tulajdonába.
• Továbbra is küldetésünknek tekintjük a gyermekéhezés felszámolását. Európa közepén egyetlen gyermek sem
feküdhet le éhesen aludni.

Ajánljuk figyelmükbe a Facebook „Fizetésemelés közösségének” oldalát.
Többek között az alábbiakat találhatják:
•
•
•
•
•
•

Lepusztult, szakember- és forráshiányos egészségügy.
Tönkrevert oktatási rendszer.
Mélyszegénység városban és faluban.
Éhbéren tartott közmunkások – a kitörés esélye nélkül.
Tartósított dolgozói szegénység.
Ez a magyar valóság – amelyet semmilyen plakáthazugság nem takar ki.
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• És ez az, amely ellen szót kell emelnünk és közösen
kikényszerítenünk követelésünket: Méltóságot mindenkinek!
A hétköznapok biztonságát!
Jogbiztonságot!
Létbiztonságot!
• Fizetésemelést!

2016. március
folytatás az 1. oldalról
(Interjú Dr. Hiller István országgyűlési képviselővel)
Hiller István: Érik a változás. A magyar társadalomban lehet érezni, hogy változást akar és nem egyszerűen csak szakmai változást. Egy bátor kiállás, a miskolci
Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületének oktatással kapcsolatos levele másfél hónap alatt országos mozgalommá nőtte ki magát. Egy volt államtitkár nyilatkozata,
ahol lekezelően beszélt tanárokról, a
kockásingesek mozgalmát indította
el, és néhány napon belül divat lett
ebből. Diákok, pedagógusok, szülők,
azok, akik itthon élnek és hazai iskolákba járnak, vagy éppen dolgoznak, épp úgy, mint külföldiek, sorban tették föl fotóikat az internetre, a
Facebook-ra, és olyan embereket hozott össze a jelenlegi kormány hatalmi arroganciája, akik korábban soha
talán még nem is látták egymást. A
tanárok megmozdulása a gyermekeinkről, diákjainkról szól és nem csak
az oktatásról. Messze túlnőtte magát
már ez a kezdeményezés, így aztán
lehet érezni, hogy március 15-én az
oktatásügyben dolgozók kiálltak az
egészségügyben dolgozókért, akik
kiálltak a közlekedésben dolgozókért.
Érik az az együttműködés, amelyik
szolidaritáson alapul, egy olyan társadalmi megértésen,
ami tudja, hogy változtatni kell, mert változnia kell annak, ami ma Magyarországon folyik.

lóban úgy érzik, hogy a polgármester a szó eredeti értelmében – amit én a történész szakmában tanultam meg
– nem különb, nem más, hanem egy, és a választás révén
első a polgárok közül, épp a polgárok akaratából látja
el a feladatát. És itt nem egy személyről, címről, funkcióról, vagy titulusról beszélek, hanem egy megközelítésről, egy stílusról, ami élesen szemben áll azzal, ami
a jelenlegi hatalmat jellemzi, és amely ellen a tiltakozás
immáron országos.

Összhang: Sokan mondják, hogy nem tetszik, amit
a kormány csinál. Mire
elég ez?
Hiller István: Nekünk,
a demokratákon belül is
szociáldemokratáknak az
a politikai célunk, hogy a
társadalmi igazságosság
jegyében járunk el. Nem
fogok azok közé beállni,
akik csak azt mondják,
hogy mi a rossz, és mi az
elviselhetetlen. Akik panaszkodnak, és csak arról
beszélnek, hogy mi az, ami
nem jó. Ez egy fontos megközelítés, de nem elégséges.
Igenis szükség van arra,
hogy új ajánlatot, új lehetőséget mutassunk be az országnak, hogy lehessen érezni,
van választási lehetőség, van alternatíva, hogy nem csak a
kormány politikája érvényesül. A valóságot a legkülönbözőbb eszközökkel próbálják elfedni, miközben az említett
Összhang: És mi a helyzet szűkebb hazánkban, Pesterzsé- oktatásügy és az egészségügy is az összeomlás szélén áll.
beten?
Az állampolgárok nap, mint nap a saját keserű tapasztaHiller István: Pesterzsébeten béke van. És ez a béke az lataikból érezhetik a problémákat a kórházakban, rendea társadalmi és szakmai nyugalom, ami akár ilyen kö- lőintézetekben, amikor viszik a gyermekeiket az iskolába,
rülmények között is jellemző, nem azt jelenti, hogy mi vagy akár egy baráti társaságban, ahol erről is folyik a szó.
kiszakadva élnénk az
Nekünk az a dolgunk, hogy
országból, hanem mert
azt a stílust, amit Pesterzsébeten
Nekünk az a dolgunk, hogy azt erőssé tettünk, ami világosan bimásfajta elképzelés és
másfajta stílus az, ami a
zonyítja, hogy a politika az ema slust, amit Pesterzsébeten
pesterzsébeti vezetést, a
berekkel és a közösségért van,
erőssé teünk, ami világosan
polgármesteri hivatalt ,
tartsuk, és bemutassuk, hogy ez
az önkormányzati teseredményes. Hogy különböző
bizonyítja, hogy a polika
tületet, annak ülését és
gondolkodású emberek tudnak
az
emberekkel
és
a
közösségért
döntéseit jellemzi. Nem
egy asztalhoz ülni, érteni és megtartanak attól, hogy az
érteni egymást. Hogy nem kell
van, tartsuk, és bemutassuk,
állampolgárokkal tabaráti társaságoknak, munkahogy ez eredményes.
lálkozni kell. Viszonyhelyi közösségeknek felbomlani
lag sok helyen látom,
azért, mert a résztvevők különhogy a hatalmat és a kormányzópártot megtestesítő böző politikai véleményen vannak. Mi ezt itt békében és
képviselők kerülik azokat a kötelezettségeket, lehetősé- sikeresen hangoljuk össze. Országgyűlési képviselőként,
geket, amikor a saját rendezvényeiken, köreiken kívül a az Országgyűlés alelnökeként sok helyen járva az országválasztókkal találkozhatnának. Itt természetes az, hogy ban sokféle társaságban – az értelmiségi közegtől kezdőönkormányzati képviselő, vagy éppen polgármester a dően a nyugdíjas találkozókon át egyetemista fiatalokig –
postán, az utcán, a boltokban emberekkel beszélget. Va- mondhatom ezt a valós , létező példát, szívesen fogadják.

„

”

Hírek másként
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Folytatódnak az utcafórumok
– A 9 sz. választókörzetben a
téli időszakban is akadtak feladatok. A lakosok folyamatosan
keresnek meg problémáikkal
fogadóóráimon vagy telefonon.
Rendszeresen járom a körzetemet, és akivel csak tudok, beszélgetek, informálódom a helyi problémákról – tudtuk meg
Nagy Lászlónétól, a körzet önkormányzati képviselőjétől, aki
folyamatos kapcsolatban áll a rendőrségi körzeti megbízottal is azért, hogy aktuális ügyekben tudják egymást
tájékoztatni.
A körzetben is gondot okoz a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek körül megjelenő illegális szemétlerakás. A Vécsey lakótelep Pacsirta és Orsolya utca sarkán lévő hulladékgyűjtő sziget a lakosokat és üzlettulajdonosokat is
nagyon zavarja, így itt aláírásgyűjtés is volt a sziget megszüntetéséért.
A Kulcsár utca lakói a parkolási rend megváltoztatását
nehezményezik. Sok idős embernek jelent itt problémát,
hogy a lakóházak oldalában tilos parkolni, a másik oldalon viszont kevés a parkolási lehetőség. A lakók sze-

retnék, ha az utcát egyirányúsítanák, mert így a parkoló
autók nem zavarnák a buszközlekedést és nekik közelebb
lehetne parkolniuk a lakásukhoz.
A Fiume utca és Szabadka utca közötti területen nagy
probléma, hogy esős időben áll a víz az utcákban, nagyobb esőzésnél még a szennyvíz is feltör. Fontos lenne itt
még a nyári viharos idők előtt megoldást találni a gondra.
Természetesen ezen a területen is sokan kifogásolják a
járdák állapotát, de utcai sorozatos csatornatörés is okozott gondot. Nagy Lászlónét, aki a szociális bizottság elnöke is, többen keresik fel szociális és egyéb, a mindennapokat érintő, azokat megkeserítő ügyekben, kérve tanácsát.
A megkereséseket követően a képviselő közbenjárásának eredményeként sikerült néhány kritikusabb helyen a
járdákat megjavíttatni, a Fiume utcába fekvőrendőrt telepíttetni, és sokan kaptak segítséget a képviselőtől ügyeik
intézésében.
Nagy Lászlóné tavasztól ismét folytatja az utcai lakossági találkozókat a Vécsey lakótelepen, a Kulcsár utcai
Fitt parknál és a Hunyadi téren. – Ezekre a találkozókra
szeretettel várom a kedves lakosokat, akik megtiszteltek
bizalmukkal, kérem keressenek, hogy közösen tudjunk
tenni lakókörnyezetünkért, Pesterzsébetért! – mondta a
képviselő.

Kérje Hírlevelünket a bp20@mszp.hu e-mail címen!

Mindennapok a Vörösmarty téren és környékén
A 11. számú választókörzetben az egyik kiemelt, aktuális kérdés a Vörösmarty tér rendezése. A piac átépítése
tervezési fázisban van, a koncepció mediterrán jellegű
piactér kialakítása határoló épületekkel. A következő lépés lesz a játszótér, közösségi tér rendezése, felújítása –
tudtuk meg Csaszny Mártontól, a körzet önkormányzati
képviselőjétől.
A megnövekedett forgalom miatt kisebb változásokra
is szükség van, mint a tér és a Köztemető utca közötti
útszakaszok egyirányúsítása, amellyel csökkenteni lehet
a piacnapokon a parkolás miatti torlódást.
Ugyanígy az egyirányúsítás lehet a megoldás a Vörösmarty iskola környékén kialakuló veszélyes dugók elhárítására, amely szintén tervezés alatt van.
A körzetet érintő másik fontos probléma a villamosvágányok, betonelemek és a kiszolgáló létesítmények kritikus állapota. Szorgalmazzuk a felújítást, vagy a villamos
korszerű buszjárattal való kiváltását.
Mint a kerület más pontjain, így ebben a körzetben is megoldandó feladat az utak, járdák felújítása,
az úthibák nem kátyúzással, hanem lehetőség szerint
„átszőnyegezéssel” való javítása. Ez a Klapka utcában
már megtörtént, a tervezett következő utca a nagyon keskeny, jelenleg útszegély nélküli Királyhágó utca, amely a
4
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területen az első aszfaltozott utcák egyike volt.
A járdák karbantartása során
az elöregedett, környezetüket
veszélyeztető fák helyére újakat
ültetnek.
Az Előd utcai villamos végállomás épülete ma kihasználatlanul, üresen áll, de ami ennél
is nagyobb gond, kisebb fertő a
környéken. – A közterület használójának, a BKK-nak már jeleztük a problémát, és kezdeményeztük, hogy egy lényegesen kisebb területű építményt építsenek a jelenlegi helyére – mondta a képviselő.
A Bólyai és a Lenke utca sarkán lévő telken, ami ugyan
Soroksár területén van, az ott működött cég felszámolásából eredően ma veszélyes hulladék található, amely –
érthetően – nem csak a XXIII. kerület problémája. Éppen
ezért Csaszny Márton fontosnak tartja, hogy a két kerület
összefogva tesz meg mindent a terület rendezéséért. Az
anyagok elszállíttatása után – Soroksárral együttműködve
–kezdeményezik lakossági hulladékudvar kialakítását, illetve a Nulla Hulladék Hálózat keretében egy újrahasznosító központ kialakításában működne együtt a két kerület.
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Van, akinek csak 300 forintot jelent a nyugdíjemelés
Torzít a kormány-propaganda
A nyugellátások és egyes más ellátások emeléséről szóló kormányrendelet alapján az 1,6 százalékos
növekedés összesen több mint húsz
járandóságot érint. Többek között
az öregségi, az özvegyi, a szülői
nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti
hozzátartozói nyugellátást, a szolgálati járandóságot, a korhatár előtti
ellátást, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi
járadékát, és a polgármesterek közszolgálati járadékát.
A rokkantsági járadék januártól
érvényes havi összegét 34 475 forintban állapították meg.

Korábban Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a nyugdíj és
egyéb ellátások emelésének bejelentésekor azt mondta, hogy
az intézkedés 2,6
millió embert érint.
A kormány ismét
azoknak kedvez, akik viszonylag jómódúak – még a nyugdíjasok között is
így válogatnak. A fideszesek által bejelentett 24 ezer forintos nyugdíjemelés valójában havi 1500-1600 forintot
jelent egy átlagnyugdíj esetében. A
nyugdíjas-társadalom kétharmada

viszont nem kapja meg az átlagnyugdíjat, és számos nyugdíjszerű ellátásnál a mostani 1,6
százalékos növekedés csupán
300-350 forintot jelent havonta,
ami egy liter tej és két kifli ára.
A kisnyugdíjasok számára
ez nem segítség, ugyanakkor
Európa legmagasabb áfáját fizetik. Ma Magyarországon 1
millió 125 ezer olyan nyugdíjas él,
akinek a havi ellátmánya nem éri el a
százezer forintot.
Az MSZP által követelt áfa-csökkentéssel – amely az alapvető élelmiszerek árát érintené – igazi segítséget
lehetne adni a nyugdíjasoknak.

A brutális adóemelés kormánya
A kormány reklámjában
kedves emberek mosolyogva suttogják a fülünkbe,
hogy a reformok működnek. A személyi jövedelemadó csökkentésével jól
jár mindenki, aki dolgozik,
mondják. Mi a valóság?
A Fidesz a brutális adóemelés kormánya, mivel az elmúlt 6 évben egyebek mellett bevezették a sárgacsekkadót, telefonadót, biztosítási adót, baleseti adót, közműadót, chips-adót, tranzakciós illetéket, szociális adót,
felemelték 27%-ra az áfát, nőtt az EVA, emelték a jövedé-

ki adót, a munkavállalói nyugdíjjárulékot – és még hoszszan sorolhatnánk.
A Fidesz ízig-vérig a gazdagok kormánya. Az igazság
az, hogy a legtöbb ember számára a nullával egyenlő a
személyi jövedelemadó (szja) adókulcsának 1 százalékos
mérséklése, 16-ról 15 százalékra. A minimálbér esetében ez csak pár száz forintot jelent! Az szja kulcsának 1
százalékos csökkentésével a Fidesz a gazdagok zsebében
hagy 120 milliárdot, hiszen ez a tízmilliós, százmilliós
jövedelmek esetében jelent sokat.
Csak Matolcsy 5 millióra emelt fizetésére gondoljunk.
A nála maradó 1 százalék majdnem annyi, mint a minimálbér!

A Köztársaság Napja
A Magyar Nemzetgyűlés 70 éve,
1946. február 1-jén hirdette ki a Magyarország államformájáról szóló
1946. évi I. törvénycikket, létrehozva
ezzel a második Magyar Köztársaságot. Ennek emlékére 2006 óta ez a
nap a Magyar Köztársaság Napja.
A II. világháború utáni demokrácia, a remény és újjáépítés korszaka
volt ez az 1946-ot követő rövid időszak. 1989. október 23-án hirdették ki
a III. Magyar Köztársaság megalakulását. A Fidesz a 2011-ben életbe lépő
új alkotmánnyal (Alaptörvénnyel)
megkezdte ennek felszámolását.

Az ország hivatalos nevéből törölték
a „köztársaság” szót, és tetteikkel nem
csak megtagadják a köztársaságot, hanem az eszméjét is sárba tiporják. Azt
a köztársasági eszmét, amely kimondja: „Az államhatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép.”
A Fidesz a köztársaságot rombolta,
amikor eltorzította a választási szabályokat és súlytalanná tette a hatalmat ellenőrző intézményeket. Ma is
a köztársaság ellen harcolnak azzal,
hogy ellehetetlenítik a számukra kínos népszavazási kezdeményezéseket és a lopásalapú kormányzással
Hírek másként

bebetonozzák embereiket a politika
és a gazdaság kulcspozícióiba.
Az MSZP azért küzd, hogy a köztársaság ellenségei tűnjenek el a hatalomból, utána pedig egyetlen kormány se dönthessen az emberekről
nélkülük!
A köztársaság egy olyan világot
jelent, ahol jogbiztonság és kiszámíthatóság van, és a közösség által
összeadott javakat nem a saját zsebpénzeként kezeli egy szűk elit.
Az MSZP ezért a köztársaságért
dolgozik, ezt a köztársaságot fogjuk
felépíteni.
www.mszp.hu
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Gyermekeink jövőjéért
Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért címmel készített előterjesztést
Komoróczy László képviselő, melyet a
Baloldali frakció támogatásával fogadott el március 10-én a Pesterzsébeti
Önkormányzat Képviselő-testülete.
Ebben szó esik arról, hogy az elmúlt években olyan fokon romlott
az iskolák általános helyzete mind a
taneszközök ellátásában, mind a tanítás feltételeiben, mind a tantervben

és tankönyv ellátásban, ami már a
pedagógusok általános elégedetlenségéhez vezetett. A miskolci Herman
Ottó Gimnázium nyílt leveléhez sok
ezren csatlakoztak, a budapesti pedagógustüntetések hatalmas tömege pedig megmutatta nincsenek egyedül.
A Képviselő-testület határozatában
felszólítja a Kormányt, hogy azonnal
orvosolja a településünkön működő
egykori önkormányzati oktatási in-

tézményekben kialakult felháborító
és megengedhetetlen állapotokat.
Ha nem tudja ezt megtenni, akkor
adja vissza iskoláinkat a településeinknek, biztosítva hozzá befizetett
adóforintjaikból a fenntartási költségeket.
Pesterzsébet Önkormányzata köszönetet mond a gyermekeink jövőjéért
küzdő és dolgozó pedagógusoknak,
szülőknek, és a velük kiálló diákoknak.

Az MSZP álláspontja a pedagógusok kiállásáról
az oktatási rendszer megváltoztatására
Akik a Kossuth téren, majd március 15-én tüntettek, azok Magyarország jövőjéért küzdenek. Egyetértünk a
tiltakozásukkal és támogatjuk javaslataikat.
Látjuk mi is a kormányzat kísérletét, amely úgy próbálja a közvéleményt a pedagógusok ellen hangolni, mintha ők csak a saját béremelésükért harcolnának. Ennél sokkal többről van szó!
A Fidesz erőszakos központosítása szétverte az oktatást, elvette az iskolák szabadságát és önállóságát, miközben nem biztosította az egyenlő lehetőségeket. Mindez nemcsak az állhatatos munkát végző pedagógusokat, de
gyerekeinket és így Magyarország jövőjét is veszélyezteti. Ez a rendszer bizonyította, hogy működésképtelen.
Elkötelezettek vagyunk a változtatások mellett. Nagyra értékeljük azt a szakmai munkát és elkötelezettséget,
amellyel a pedagógusok megfogalmazták a javaslataikat.
Magánemberként, szülőként és felelős állampolgárként is részt veszünk a pedagógusok által szervezett tüntetéseken, és a parlamentben azért küzdünk, hogy a tanárok elérjék céljaikat.

Népszavazási ámokfutás
Amit a FIDESZ produkál népszavazás
ügyben, az akár bohózatba is illene,
ha nem volna halálosan komoly. A demokrácia egyik népfelséget alátámasztó méltóságos intézményét csúfolják
meg egyre durvább módon, úgy használva-kihasználva azt, ahogy a saját
hatalmi érdekeik éppen megkívánják.
Elsőként a Gyurcsány-kormány
megbuktatását intézték el az un. szociális népszavazás megszervezésével.
Azután hatalomra kerülve megnehezítették a népszavazás kezdeményezését, ma pedig már ott tartunk, hogy ha

számukra kedvezőtlen témában akar
valaki népszavazást, akkor akár verőlegényekkel is megakadályozzák az
elindítását. Ahogy az nemrégiben is
történt, amikor az MSZP-nek a boltok
vasárnapi nyitva tartásával kapcsolatos népszavazási beadványának elsőként történő beadását kopasz kigyúrt
emberek akadályozták meg. És a Nemzeti Választási Iroda, a rendőrség semmit nem tett akkor. A hatalom verőlegényekkel akadályozza a demokrácia
egyik alapintézményének működését.
Gondoljanak bele abba, hogy ez a vá-

lasztási iroda fogja irányítani a következő parlamenti választásokat!
És ha azt hinnénk, hogy ennél már
nincs lejjebb, hát tévedünk. Ugyanis
a hatalom félelemkeltő stratégiájában
nagy kéjjel épít valós társadalmi problémákra. Most éppen arra, hogy valóban létezik a háború elől menekülő
emberek sokasága, amely egész Európának kihívást jelent. És most megszavaztatnák az országot az európai
kvóták ellenében. Orbán Viktor dönt
tehát arról, hogy a nép mikor miről
szavazhat?

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) 211 3307
Facebook: mszp Pesterzsébet XX. kerület
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Rövid hírek
• HÁBORÍTATLANUL FOLYTATÓDHAT A „FÖLDET A FIDESZESEKNEK!”-PROGRAM
• MÉSZÁROS LŐRINC ÉS CSALÁDJA 1391 HEKTÁR FÖLDET NYERT AZ ÁRVERÉSEKEN
• TÖBB SZÁZ MILLIÁRD FORINT KÖZPÉNZT AKAR ELTÜNTETNI MATOLCSY GYÖRGY
• VAJON MILYEN BŰNSZERVEZET ÁLLT A QUAESTOR-BOTRÁNY MÖGÖTT?
• KIZÁRJA A SZEGÉNYEKET A FIDESZ AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAMBÓL
CSAK A GAZDAGOKNAK JÓ A CSOK
• ORBÁN FŐTANÁCSADÓJA MÚZEUMI FESTMÉNYEKET VETT MAGÁHOZ A LAKÁSÁBA.
EZT LEHET?

Ingerküszöb próbák
Az új vezetés első húsbavágó tette 2010-ben a 3000 milliárd Ft magánnyugdíj-pénztári befizetések elvétele volt.
A 2008-as pénzügyi világválság miatt nyílván nem a
tervezett hozam érkezett a pénztárakba, de ezt elhallgatták a szóvivőik. Edward Fitzgerald (1809-1883) angol
műfordító így szólt: „Csak egy hajszál van Igaz és Hamis
között.” Ezt a ziccert használták ki jól, s teszik manapság
is, miközben úri huncutsággá vált a korrupció.
Később jött a leszázalékolt nyugdíjak megnyirbálása.
Egy országos átsorolás és orvosi vizsgálat után kiderült:
a súlyos betegség miatt okkal nyugdíjazottak zöme vagy
munkaképes, vagy nem éri el a teljes mértékű járandóság
százalékát. Orbán Viktor főszolga pedig Brüsszelben hivalkodott vele. Bűvészünk: Rodolfó (1911-1987), aki azt
mondta: „A kezemet figyeljék, mert csalok!” vigyázzmenetben vonulna el e mérhetetlenül nagy ügyeskedők előtt.
A fogyasztói társadalomból így lett rogyasztói. Ma közel
négymillió ember él a létminimum alatt. Zsiga Marcell
kijelentette: „Negyvenhétezer forintból meg lehet élni.”
Ő a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából havi 1.200.000 Ftból tengeti az életét. Így derült ki az, hogy a Kormánynak
kettős mércéje van. Hofi Géza (1936-2002) bölcselme beigazolódott: „Ma a klasszikus korban élünk. A gazdagoknak klassz, a szegényeknek pedig kuss.”
A Kabinet ezután nem átallott visszamenőlegesen
megadóztatni az elbocsátások után kapott végkielégítéseket, mondván: pofátlanul nagy összegeket kaptak. Az

MNB elnöke, Simor András (1954-) hónapokon át hallgathatta, hogy milyen óriási jövedelme van. Az Orbán
Viktor vezette hatalom elrendelte, hogy 2 millió Ft-ot
nem haladhatja meg az állami gazdasági vezetők fizetése. Ma persze Matolcsy György (1955-) MNB elnök, és a
központi cégek igazgatói 5 millió Ft fölött is kereshetnek,
de hozzájuk képest Mészáros Lőrinc, Felcsút polgármestere, valódi vidéki pénzmágnás. Szerintem erre nem gondolt 2011-ben Lengyel László (1950-) politológus, midőn
azt állította: „A pénznek nincs pártállása.”
Aztán jött az Internet adó meglebegtetése. Ez már kiverte a fiatalokban is a biztosítékot. Utcára vonult a nép
apraja-nagyja, s tiltakozni kezdett. Örkény Antal (1954-)
az ELTE szociológus professzora kijelentette: „Az Internet a szabad emberi kapcsolatok színtere.” Óvjuk, hogy
így maradjon!
Nemrég a KLIK okozott galibát. Balog Zoltán (1958-)
miniszter, vagyis szolga bevallotta: „Kicsit túltoltuk
a biciklit.” A tanárok és a diákok jogosan tiltakoztak
tehát, s mint tudjuk, 1956-ban is a diákság kezdett el
mozgolódni. Eötvös József (1813-1871) író és államférfi
intelme így szól: „Iparkodjál látni. Bekötött szemmel
senki sem járhat egyenesen” Zárja le rövid írásom
Prokop Péter (1919-2003) festő, író és pap intelme: „Ne
feledjük, hogy egyedül tetteink nemessége tesz méltóvá
égi fényre.”
Vágh Vajk

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./

Nagy Lászlóné /09. EVK./

MSZP Képviselői Iroda
(Ady E. u. 84/A.)
Előzetes egyeztetéssel (211-3307)
Minden hétfő és csütörtök 15oo-18oo

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

Hírek másként

www.mszp.hu
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A megfejtést nyílt levelezőlapon 2016. április 15-ig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth L. u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között három könyvet sorsolunk ki.

Húsvéti sárga túró
Jó szívvel ajánljuk a húsvéti tálra az ország észak-keleti részén hagyományos
sárga túrót, amely kiváló kiegészítője a füstölt sós ízeknek.
Hozzávalók:
• 1 liter tej
• 10 tojás
• kristálycukor ízlés szerint (4-5 ek)
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 csipet só
Elkészítése:
Hideg vízzel öblítsünk ki egy vastagabb aljú
nagyobb lábast, hogy a tej ne égjen le forralás
közben. A vaníliás cukorral és sóval együtt felforraljuk a tejet. A tojásokat beleütjük egy tálba és a cukorral együtt egy villával elkavarjuk.
Hozzáöntjük a felforralt tejhez, és kis lángon,
lehetőleg egyenes szélű fa, vagy fém lapáttal folyamatosan, lassan keverve addig főzzük, míg
a tojások túrószerűen összeállnak. Vászonruhába (pl. új konyharuha) rakjuk, szorosan öszszekötjük a tetejét és egy éjszakán át hagyjuk
kicsöpögni a levét. Másnap szeletelhető kis
gömböcöt kapunk, hűtőben tároljuk.
Ízlés szerint ízesíthető mazsolával, esetleg fahéjjal. Jó étvágyat!

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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Alapította az MSZP XX. ker. Szervezete
Főszerkesztő: Komoróczy László
Szerkesztőség: 1203 Budapest,
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