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Igaz beszéd

Ismerik a viccet? Én otthon, Pé-
csett hallottam egy barátomtól.

Idős bácsi kérdezi a vizsgálat után 
az orvostól: „Hát mikor jöhetek arra 
a szükséges beavatkozásra?” „2022. 
május 5-re” – feleli szenvtelen han-
gon a doktor. „Jó-jó – így a bácsi –, de 
hány órára?” „Miért fontos az magá-
nak, hisz csak négy év múlva esedé-
kes?” – értetlenkedik a doktor. „Azért 
– feleli a bácsi –, mert aznap 11 órára 
ígérte magát a vízvezeték-szerelő.”

Nem baj, ha néha nevetünk magun-
kon, de az baj, ha mosolyogni csak 
kínunkban tudunk. Ebben a suta tréfá-
ban sok minden benne van 2018 Ma-
gyarországáról. De ez a vicc is – mint 
oly sok minden mostanság – leginkább 
a kiszolgáltatottságunkról szól.

Arról a Magyarországról, ahol 
a kiváltságos keveseknek sokkal 
több jár, mint ami a többségnek jut.

Kettétépett ország
A bőrünkön érezzünk a kiváltságosok 
igazságtalanságait: a fideszes elit 
drága magániskolákba járatja a gye-
rekeit, mindenki másnak lerohasztják 
a magyar oktatást. Ami hozzájárul 
az igazi nemzeti katasztrófához: 
500-600 ezer képzett magyar fia-
tal tartós külföldre költözéséhez.

A fideszes elit megengedheti magá-
nak, hogy drága magánrendelőkben 
kezeltesse magát, a mindenki más 
számára hozzáférhető egészségügyi 
ellátás az összeomlás szélére jutott.

Ők maguknak külön bíróságot hoznak 
létre, mindenki más éveket várhat 
egy jogvita rendezésére. Ők a leg-
drágább ajánlattal is uniós pénzhez 
jutnak, egy magyar vállalkozónak 
viszont 40 papírt kell kitöltenie, ha 
változik a telephelye, postacíme. Ők 
magánrepülőn, luxusjachton és sok-
milliós göncökben úrizálnak, miköz-
ben 10-ből 7 magyarnak csak álom 
a nettó 215 ezer forintos átlagbér. 
A magyarok többségének mindennapi 

élethelyzetét írják le a tények: 2,5 millió 
magyar él szegénységtől vagy társa-
dalmi kirekesztettségtől fenyegetetten. 
A sikerpropaganda alatt zavartalanul 
folynak a kilakoltatások: sokunknak 
égett a retinájába a kép az otthonából 
rendőrökkel elhurcolt, sírástól remegő 
anyáról. A Fidesz-elit tagjai százmil-
liós vagyonokat birtokolnak, közben 
a legelesettebbeket, a hajléktalanokat 
is bűnözővé alázzák: a szegénye-
ket üldözik, nem a szegénységet.

Egy társadalom akkor működik 
jól, sőt akkor működik egyáltalán, ha 
vannak olyan közös dolgaink, amelyek 
hiányoznának nekünk, ha nem vol-
nának. Nevezhetjük ezt értékrendnek 
vagy valamiféle közös kapaszkodó-
nak. És bár az utóbbi években gyak-
ran tűnhetett úgy, hogy összezúzták 
közös kapaszkodóinkat, én hiszem, 
hogy maradt még közös alap.

Például az, hogy az elit nem uralkod-
hat a többség felett. Hogy mindenkinek 
joga van az igazsághoz és a tények-
hez. Hogy saját jogainkat nem mások 
kárára gyakoroljuk. Mindezt összefog-
lalóan úgy hívják: európai értékrend, 
európai normák. Mi, szocialisták ezt 
valljuk, én ebben hiszek. Magyarok 
vagyunk és európaiak. Így, ebben 
a sorrendben. A jelzőt, európai, azért 
használjuk, mert mi a magyarságun-
kat nem valakivel, valakikkel szemben 
éljük meg, nem háborúskodva, hanem 
békében. Gőg és kevélység nélkül.

2019-ben európai parlamenti és ön-
kormányzati választások lesznek. Ha 
egy politikus a választás tétjéről beszél, 
általában azt mondja: soha nem volt 
még ilyen jelentős. A 2019-es választá-
sok kapcsán is sokat fogják ezt hallani. 
Tőlem is. Mert ez most az igaz beszéd.

Úgy áll, hogy Orbán és nacionalis-
ta-populista elvbarátai, saját nemzeteik 
után most az európai közösséget is 
széjjel akarják szakítani. Nem erősíte-
ni, hanem gyengíteni akarják Európát 
– azért, hogy az utolsó fékeket és el-

lensúlyokat is lebontsák saját hatalmi 
tombolásuk útjából. Ha sikerrel járnak, 
mi, magyarok kiszorulunk az igazi Euró-
pából a perifériára: ez súlyos anyagi 
veszteséggel is fenyegeti az országot.

Európa-párti erőként hisszük, hogy 
az Európai Uniót nem szétverni, hanem 
közös jóléti intézményekkel (például 
az egységes uniós munkanélküliségi 
biztosítási rendszer kialakításával) 
és a szociális célú források emelésével 
megújítani kell. Szerintünk Európának 
nem több díszburkolatra és köztéri 
csobogóra, hanem több igazságos-
ságra, több szolidaritásra és nagyobb 
létbiztonságra van szüksége. 

Világos programmal, nyitott együtt-
működéssel arra készülünk, hogy 
megvédjük Magyarországot és a ma-
gyarokat a fideszes elit fennhéjá-
zásától és hatalmi tobzódásától.

Dolgozunk a bizalomért
Az MSZP új vezetése elkezdte ezt 
a munkát: parlamenti szövetségkötés-
sel, határozott és elvszerű országgyű-
lési politizálással. Kiálltunk az Európai 
Ügyészséghez való csatlakozásért, 
hogy a bűnpártolásra kényszerített 
magyar igazságszolgáltatás helyett 
független vizsgálatok tárják fel a kor-
rupciós ügyeket. Kezdeményeztük 
az egyik leginkább arcpirító kiváltság, 
a kormánytagok VIP-ellátásának meg-
szüntetését. A jövő és a magyar fiatalok 
érdekében újrafogalmaztuk a civil 
és érdekvédelmi szervezetekkel azt 
az oktatási minimumot, amely alapján 
egyenlő feltételek mellett juthat színvo-
nalas tudáshoz minden magyar gyerek. 
Az Európai Parlamentben és a magyar 
országgyűlésben is felléptünk a de-
mokrácia, a jogbiztonság és a jog-
egyenlőség védelmében, hogy a korrupt 
kormány és a fékevesztett minisz-
terelnök hatalmi kiváltságai miatt ne 
érje hátrány a magyar embereket.

Dolgozunk a demokratikus pártok, 
civilek, helyi szerveződések együttmű-
ködésén. Megkötöttük a szövetséget 
a Párbeszéddel, hiszünk abban, hogy 
az egyéni érdekeket most végre hát-
térbe szorítja a haza ügye, az önzést 

pedig a változást kívánó demokratikus 
közösség akarata, így reméljük, hogy 
a 2019. évi választásokon az együtt-
működésre más párt is nyitott lesz. 
Rajtunk, az MSZP-n nem fog múlni, 
hogy minden önkormányzati körzetben 
megtaláljuk azt az egy jelöltet, aki a le-
hető legszélesebb támogatással a háta 
mögött állhat szemben a kiváltságai-
kat őrizgető fideszes kiskirályokkal.

Minden erőnkkel képviseljük a szociá-
lis demokrácia programját, amelynek 
legelemibb célja: képessé tenni és segí-
teni az embereket abban, hogy kibonta-
koztathassák a bennük rejlő tehetséget. 
A szociális demokrácia számunkra azt 
jelenti, hogy beruházunk az emberekbe: 
az ő tudásukba, az ő egészségükbe, az ő 
bérükbe és nyugdíjukba. Az a célunk, 
hogy újrafogalmazzuk az állam felada-

tait, hogy csökkentsük a társadalom 
szétszakadását, az egyenlőtlenségeket, 
és képessé tegyük a jövő generációkat 
a megváltozott körülményekhez való 
alkalmazkodásra. A szociális demokrá-
ciában egy borsodi falu vagy egy külvá-
rosi kerület előrejutni igyekvő polgára 
is tudhatja, érezheti, nincsen egyedül, 
mert mögötte van, segíti őt a saját 
állama. És támogatja a céljai elérésé-
ben egy országoknál nagyobb közösség: 
az egymásra figyelő és egymással 
szolidáris európaiak közössége is. Egy 
szociálisan, a mostaninál jóval érzéke-
nyebb és igazságosabb Európai Unió. 

Orbán Viktor szerint az európai parla-
menti választás a bevándorlásról szól, 
semmi másról. Nos, ha ez a vita tárgya, 
akkor ezt egyszer s mindenkorra le-
zárhatjuk. Nem akarjuk, eszünk ágába 

nincs, soha nem mondtuk, soha nem is 
gondoltuk, hogy bevándorlóországgá 
kellene tenni Magyarországot. Pont. 
Migráció ügyében máshol van a vitaté-
ma, nem ott, ahol a magyar kormány 
hazudja. Mert amíg egyesek megoldani 
szeretnék a migrációs válságot, mások 
viszont használni akarják azt, addig 
a migrációs válság megoldatlan marad. 
Márpedig a magyar miniszterelnök 
és a Fidesz használni akarja a migrá-
ciós válságot, mi viszont, Európa-párti 
magyar baloldaliak megoldani akarjuk.

Félnek a lényegről beszélni
Napnál világosabb, hogy a megol-
dás csak európai együttműködéssel 
lehetséges, Orbán és a Fidesz ezt 
az együttműködést tagadja, akadá-
lyozza. Nem az a bevándorlópárti, aki 
nem nézi jó szemmel, ha a kormány 
gyerekeket és asszonyokat éheztet 
a magyar határon, miközben korrupt 
balkáni barátait belopja az országba. 
Valójában az bevándorláspárti, aki 
akadályozza a válság megoldását, 
mert ha a válság megoldódna, akkor 
nem uszíthatna többet, és neki kel-
lene állnia a valódi kormányzásnak, 
az egészségügy, az oktatás problé-
máinak, az életminőség javításának.

Az MSZP mint a legerősebb magyar 
Európa-párti politikai erő, megtesz 
mindent, hogy programját, erre épülő 
mondandóját elvszerűen képviselje 
és eljuttassa mindazokhoz, akik a meg-
osztás évei után békében gyarapodó 
európai Magyarországot szeretnének.

Ezért készült ez a kiadvány is, 
amelyet most kezében tart, kedves 
olvasó. Nekünk magunknak kellett 
lapot készítenünk, hiszen az önnel 
való higgadt párbeszéd lehetőségétől 
elzárnak minket a közpénzzel kitö-
mött fideszes oligarchák, akik a mé-
dia nagyobb részét éppúgy fogságba 
ejtették, mint Magyarországot.

Hálás vagyok, ha megtisztel ben-
nünket figyelmével. Én pedig az MSZP 
elnökeként azt vállalom, hogy miként 
ennek a lapnak minden sora, úgy a szo-
cialista politikusok minden mondata 
sem lesz más, csakis igaz beszéd.

Kedves Olvasók! 
— Tóth Bertalan
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Önnek mennyit ér még meg a fideszes 
elit országlása? Nekem egy fillért, vagy 
legyünk pontosabbak: egyetlen euró-
centet sem. Idővel mindenkinek fel kell 
tennie ezt a kérdést magának, legyen 
elfogult ellenzéki, bizonytalan politika-
kerülő vagy épp hithű kormánypárti. 
Az Orbán-rezsim fennmaradása ugyanis 
súlyos eurómilliárdoktól foszt/foszthat 
meg mindannyiunkat. 

Ötszáz- és ezermilliárd forint közötti 
az az összeg, amennyit összességében 
bukhatnak a magyar emberek azért, 
mert a Fidesz folyamatosan háborúzik 
az európai közösséggel és folyamatosan 
meglopja azt. A 2014 és 2020 közötti 
uniós ciklusban nagyjából 9500 milliárd 
forint támogatás jutott Magyarországra, 
ennek 5-10 százalékát most bizonyo-
san elveszítjük a Fidesz-kormány miatt. 
Az Európai Unió auditorai nemrég megál-
lapították, hogy a magyar uniós pályázati 
rendszer súlyos hibákkal működik. Je-
lenleg három magyar operatív program 
kifizetései is fel vannak függesztve, 
és az európai közösség azt várja, hogy 
az Orbán-kormány érdemben reagáljon 
a korrupciógyanús ügyekben.

Az európai intézmények már olyan 
hétéves költségvetési csomagot java-
solnak, amelyben (például az Elio sé-

hoz hasonló korrupciós ügyek miatt) 
akár meg is vonhatják majd az uniós 
támogatásokat. Vera Jourová igazság-
ügyi uniós biztos korábban ennél is 
továbbment, amikor azt szorgalmazta, 
hogy azon tagállamok, amelyek nem 
csatlakoznak az Európai Ügyész-
séghez, a következő ciklusban ne 
kapjanak kohéziós támogatásokat.

Csak, hogy világos legyen: ré-
gióbeli szomszédaink közül már 
mindenki csatlakozott az uniós 
ügyészség intézményéhez. Az MSZP 
által indított „A Mi Európánk” kon-
zultációnak részeredménye sze-
rint a sok ezer válaszadó elsöprő 
többsége is (97 százaléka) támogat-
ja, sőt követeli az Európai Ügyész-
séghez való csatlakozásunkat. 

Lehet, hogy a fideszes családok 
kamrájába már bespájzoltak az ín-
ségesebb időkre, de nem néhány 
oligarcha és saját lábon álló rokon 
megélhetéséről van szó, hanem közös 
hazánk következő éveiről. A Fidesz 
alól kicsúszott a talaj, a kérdés csak 
az: megér-e nekünk néhány további 
eurómilliárdot, hogy háborítatlanul to-
vább uralkodhassanak rajtunk?! Önök 
döntenek. A jövő májusi EP-választá-
son erről is véleményt mondhatnak.

Torz jövőt kényszerít a gyerekekre 
a Fidesz oktatáspolitikája. Polónyi István 
oktatáskutató ezt úgy fogalmazta meg: 
a jelenlegi oktatási rendszer rabszolgá-
kat termel az iparnak. Hogy egyértelmű 
legyen: közepesen (se) képzett fiatalok-
ra van szüksége a kormánynak, hogy 
a rendkívül olcsón biztosítható magyar 
munkaerő idecsábítsa a különböző nagy 
cégeket. (Az járulékos haszon, hogyha 
a fiatalság – a megfelelő képzés hiányá-
ban – nem politikatudatos, így nem lázad 
a saját helyzete ellen.)

Nem véletlen, hogy a hatalmat lénye-
gében nem érdekli az oktatás helyzete. 
Ennek egyik legfontosabb bizonyítéka 
a tanárhiány: a 60 tankerületből 1300 pe-
dagógus hiányzott. És nem, mindez nem 

az északkeleti 
vagy a dél-du-
nántúli távoli 
országrészben 
történik kizá-
rólag, Pesten 

sem jobb a helyzet. A dél-pesti tankerü-
let 24 tagintézménye közül kettő tudott 
teljes tanári karral nekivágni a tanévnek. 
A tankerület egyik iskolájában tanító 
földrajz–történelem szakos pedagógus 
szerint tőlük idén ketten, jövőre hárman 
mennek nyugdíjba, és mivel nem tudnak 
a helyükre új kollégákat felvenni, a ma-
radók között kell szétosztani a távozók 
óraszámát. Az újabb terhelés pedig még 
inkább pörgeti a pályaelhagyást. 

A tanárhiány okai nyilvánvalóak: 
a gyakran rémes munkakörnyezet meg-
alázóan alacsony fizetésekkel párosul. 
Az említett földrajz–történelem szakos 
tanár például 33 éves és két diploma van 
a kezében, de esélye sincs saját lakáshoz 
jutni, sőt: nettó 170 ezer forintos fizeté-
séből albérletre sem telik, így választhat 
a szülői ház, a pályaelhagyás vagy a kül-
földi munkavállalás között. 

Sokan az utóbbi kettőt választják, 
egy ferencvárosi és egy XVI. kerületi 
intézmény komplett tanári kara mon-

dott fel. Így esett, hogy amikor a Szü-
lői Hang Közösség több mint ötezer 
szülőt kérdezett, 31 százalékuk jelezte: 
előfordult, hogy legalább egy hónapig 
nem volt oktatás valamelyik tantárgy-
ból abban az intézményben, ahol a 
gyermeke tanul.

Nem csoda, hogy a többek között 
a szövegértésre és problémamegoldó 
képességekre koncentráló PISA-tesz-
teken a magyar gyerekek egyre rosz-
szabbul teljesítenek. Holott az emberek 
negyede már így is funkcionális analfa-
béta (például nem boldogul egy egysze-
rű munkaszerződés megértésével). És 
ez a szám csak nő, hiszen jelenleg 82 
ezer tanulót fenyeget a lemorzsolódás 
veszélye, azaz ennyien zuhannak ki vég-
zettség nélkül az iskolarendszerből 16 
éves korukban és nagy valószínűséggel 
esélyük sincs, hogy elhelyezkedjenek.

2018-ra nyilvánvalóvá vált: kizá-
rólag akkor kap minőségi tudást egy 
gyermek, ha a családja tehetős. Aki 
az állami rendszerbe kényszerül, annak 
marad a biflázásra épülő, piacképtelen 
tananyag, így egyre többen magánis-
kolákba menekítik gyermeküket, hogy 
legyen jövője.

Orbánék nem Magyarországot  
védik, csak a szajrét!

Engedelmes emberi  
robotokat képeznek

— Dr. Ujhelyi István európai parlamenti képviselő

Kettészakadt ország – sokan használják ezt a kifejezést. Pedig pontatlan. Ketté-
tépett ország – ez már jobban leírja, mi is történik hazánkban. A következő ol-
dalakon arra teszünk kísérletet, hogy megmutassuk – a mindennapok példáin 
keresztül –, miképp üresíti ki az életminőséget meghatározó közszolgáltatásokat 
a Fidesz, és hogyan csinál az emberek tömegéből másodrendű állampolgárokat.

Az oktatási rendszernek biztosítania 
kell, hogy a gyerekek és a fiatalok 
ké pes sé váljanak az emberiség által fel-
halmozott tudás megismerésére és al-
kotó alkalmazására, a nemzeti és nem-
zetiségi hagyományok ápolására. Ezért 
kezdeményeztük az Országgyűlésben 
az Oktatási Minimum elfogadását,
»  hogy negyedével csökkenjen a diá-

kok óraszáma;

»  hogy kisebbek legyenek az osztály-
létszámok és a gyerekek megtanul-
janak tanulni az iskolában;

»  hogy mindenki számára lehetőség 
legyen az érettségi megszerzése;

»  hogy a tanároknak visszaadjuk a 
tanszabadságot, emeljük a bérüket és 
7-8 évente kapjanak egy pihenőévet;

»  hogy az első diploma ingyenes 
legyen, és eltöröljük a tandíjadós-
ságokat;

»  hogy kizárólag egy-egy gyerek 
személyes képessége, tehetsége 
és szorgalma határozza meg, hogy 
mi lesz belőle felnőttként;

»  hogy a gyerekek továbbtanulási útját 
ne lakóhelye, bőrszíne, családjának 
szociális helyzete vagy éppen olyan 
íróasztal mögötti döntéshozók ha-
tározzák meg, akik amúgy már rég 
kimenekítették gyereküket az állami 
rendszerből.

Kunhalmi Ágnes

A második leginkább korrupt államot 

a magyar kormány működteti az EU-

ban, hazánknál csak Bulgáriát 

fertőzte meg jobban a mutyi.

2-3 ezer-  
milliárd

forint tűnhetett el 2009 és 2016 között 

a közbeszerzéseknél, állítja a mintegy 

150 ezer projektet monitorozó 

Korrupciókutató Központ. (Ez 2 millió 

nyugdíjas egyévnyi teljes járandósága.)

60 
százalékát

a közbeszerzéseknek túlárazták.

90  
százalék

fölött van azoknak az állami 
nagyberuházásoknak az aránya, 

amelyeket uniós pénzből finanszíroznak. 
(Az összes közbeszerzés esetében 

ez az arány 25 százalék.)

25-30 
százalékán

a közbeszerzési pályázatoknak 
egyetlen érdeklődő indul, és az esetek 

zömében üzembiztosan nyer.

320 
milliárd

forintot követel vissza az EU különböző 

szabálytalanságok miatt.

Áttételesen Tiborcz István miatt 

bővítené az Európai Csalás Elleni 

Hivatal (OLAF) jogköreit az unió. 

Ugyanis hiába állapította meg 

az OLAF, hogy a miniszterelnök 

vejének egykori érdekeltsége az uniós 

szabályokat megsértve nyert el 

közvilágítási tendereket, a magyar 

nyomozóhatóságok lesöpörték 

a szervezet észrevételeit. Az Elios 

Innovatív Zrt. ténykedése miatt  

13 milliárd forint jár vissza  

az EU-nak.
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A pénzünk, az kell!
A munkáltató automatikusan mindenki 
bruttó bérének hét százalékát levonja 
(az állástalanok és a vállalkozók havonta 
fix összeget fizetnek): 1800 milliárd forin-
tot öntenek így az egészségügyi 
kasszába a magyarok. Azaz 
átlagban minden munkát végző 
ember évi 400 ezer forinttal fi-
nanszírozza azt az egészségügyi 
ellátást, amely évről évre sorvad. 

Sőt, az állampolgárok évi 
900 milliárdot költenek ma-
gánkezelésekre – azaz minden 
dolgozó ember évente további 
200 ezer forintot kénytelen 
kiadni az egészségére, egyszerűen azért, 
mert így érdemben javul a túlélés esélye.

Izmosabb összegek vagy protek-
ció nélkül bárki könnyen a várólista 
végére kerülhet, és mire bejutna 
a vizsgálóba vagy a műtőbe, már túl 

késő. Például 
akit elde-
formálódott 
gerince kí-

noz, annak a több hónapos várakozás 
után már nem a gyógyulás az osz-
tályrésze, hanem a leszázalékolás 
és a tolószék. És az sem ritka, hogy 
a betegnek 2 évet kell várnia egy 

szívműtétre, ami rendkívüli mér-
tékben rontja a gyógyulás vagy 
akár az életben maradás esélyét.

Azok, akik – pénzhiány okán – nem 
tudnak tisztálkodó- és egyéb higiéniai 
szereket vinni magukkal az intézménybe, 
jóval nagyobb eséllyel lesznek kórházi 
fertőzés áldozatai. 2017-ben 15 389 ilyen 
esetet regisztráltak: 440 halott a tragi-
kus mérleg. Nem csoda, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma mindent 
megtett, nehogy kipattanjanak az ese-
tek – a hivatalos indoklás szerint persze 
a titkolózás a „társadalmi jóérzés” 
fenntartását szolgálta, hiszen az ijesztő 

statisztikák a tárca szerint 
a megfelelő értelmezés 
hiányában pánikot kelthet-
nek a lakosság körében.

A már sokszor említett 
kapcsolatok és „adományok” 
nélkül az is gyakran meg-
esik, hogy elküldik a beteget 
a sürgősségi osztályról vagy 
csak késve látják el. Emlé-
keztetőül: így vesztették el 

gyerekei az év elején azt az édesapát, 
aki órák óta szenvedett, de még akkor 
sem kapkodták el az ellátását, amikor 
vért hányt. És akadt olyan megdöb-
bentő példa (lásd: keretes írásunkat), 
amikor egy nyílt törést elszenvedett 
beteget ideiglenesen elláttak, majd 
visszarendelték egy későbbi műté-
ti időpontra – így a sikeres operáció 
érdekében újra el kellett törni a csontját.

Magyarországon egészségügyi  
vészhelyzet van

Lassanként mindenki  
kényszer-VIP lesz
Ha van valaki, akinek nincs félnivalója 
az egészségügy állapotától, az a kor-
mány- vagy a hatalom holdudvarának 
tagja. Előbbieknek – noha az ő fele-
lősségük az ellátórendszer pusztulá-
sa (lásd: számainkat) – úgynevezett 
VIP-ellátás jár, azaz véletlenül sem 
találkoznak a kórházak valóságával. 
Utóbbiaknak pedig bármilyen, akár 
külföldi gyógykezelésre is futja. (Pél-
dának okáért Vajna Tímea az Egyesült 
Államokban kezelteti a macskáját is.)

És minden jel arra utal, hogy egyre 
több átlagember lesz kénytelen fize-
tős szolgáltatást igénybe venni, szinte 
automatikusan létrejön a kétszintű 
egészségügy, ahogy szűkül az állami 
ellátás köre. Mint ahogy Kincses Gyula 
volt egészségügyi államtitkár fogalma-
zott egy interjújában, ma tévét és autót 
vesznek hitelre az emberek, nemsokára 
azonban műtétet és egészséget fognak. 

66 
százaléka

az embereknek elégedetlen az állami 
egészségügyi rendszerben tapasztaltakkal,  

és ez a kormánypárt szavazóinak 
44 százalékára is igaz.

53 
százaléka 

az embereknek a kormányt tartja  
felelősnek az egészségügy állapotáért,  

a Fidesz híveinek 38 százaléka 
vélekedik hasonlóképpen.

 
 

Ha mi fizetnénk
Epehólyagműtét  
283 562 forint

Tüdőgyulladás különleges egyéb  
kezelés nélkül 60 év felett  

212 993 forint

Szívinfarktus ellátása  
speciális kezelés nélkül  

375 992 forint

Akut leukémia nagy dózisú  
vagy standard kemoterápiával  

6 369 129 forint

FORRÁS: NÉPSZAVA-GYŰJTÉS

A hentes keze  
Mikor a lába a levegőben volt, már tudta, hogy baj lesz. A létra megfeszült 
alatta, reccsent a szára, nem tudta befejezni a fordulást – dőlni kezdett az öreg 
lajtorja, egyenesen a garázs előtti betonra. Alkarjával próbálta tompítani a be-
csapódást, három helyen tört el a csont. Ült a betonon, nézte ernyedten lógó 
csuklóját, középen egy hullám jelezte, hogy eltört a vastag csont is, a könyöké-
nél majdhogynem átszúrta a szilánk a bőrt.

Mi lesz a boltban? – gondolta kétségbeesetten. Hentes volt, a keze volt az éle-
te. A fájdalom visszarántotta a jelenbe. Éppen hazaért az asszony, kocsival 
leggyorsabban a jónevű pesti kórházat lehetett elérni (Pest megyei település 
az eset helyszíne), odamentek hát.

Várt türelmesen a sürgősségi betegfelvételi ablakánál, mikor sorra vették, 
mondta: eltört a karja. „Mi maga, orvos?”, torkolták le. Nyelvére tolult, hogy oda-
vágja: „Nem, hentes, tudom, miképp áll egy ép csont vagy ízület!” De lenyelte.

Faggatták, hol történt az eset, mikor kiderült, hogy egy Pest megyei faluban, 
közölték vele: nem jogosult, hogy ellássák. Egy együttérző ápoló még megkér-
dezte, miért nem a VI. kerületet jelölte meg, de amikor a fájdalomtól kábán kér-
te, hogy akkor írják be azt a baleset helyszínéül, mindenki csak a fejét csóválta: 
már elhangzott a szó, a kórházi dolgozóknak lenne belőle baja, ha ellátnák. 
Nem könyörgött tovább.

A felesége átvitte a Fiumei útra, az országos baleseti intézetbe. A kígyózó sor 
láttán fásultan legyintett. Egy órát autóztak a vidéki város területileg illetékes 
kórházába. Ott készséggel ellátták – de csak ideiglenesen. Orvoshiány van, 
nincs senki, aki meg tudná műteni, tárta szét a karját a doktor, és visszarendel-
te tucatnyi nappal későbbre. Csikorgott a foga, amikor újra három darabba törte 
ideiglenes gipsz alatt girbegurbán összeforrni kezdő alkarját az orvos, aki nem 
sajnálta a vasat, drótozott, szegecselt. Még jobban csikorgott a foga éjszaka 
a kíntól, mert hiába ígért a nővér fájdalomcsillapítót, sosem kapta meg.

Egy hónapig lábadozott otthon, aztán nem viselte tovább a tétlenségét, 
bement a boltba, a fiukhoz. A bárdot nem bírta el, a csontozókés nem engedel-
meskedett neki. „Csináld csak a papírmunkát év végéig, aztán majd meglátjuk”, 
ajánlotta két kollégája. Ő meg szégyellte magát: a barátai robotolnak helyette, 
ketten végzik három ember munkáját.

Időnként, amikor senki sem látja, kezébe veszi a kést, aláképzeli a karajt vagy 
az oldalast, és a levegőben csontozni kezd. De érzi, hogy a csuklója még így, 
„szellemdarabolás” közben is suta. Rettegve várja az új évet, tudja, hogy nem 
terhelheti saját nyomorát a kollégáira. De fogalma sincs, hogyan tovább, világ-
életében hentes volt. Nem füstölte senki ízesebbre a libamellet, helyben töltött 
kolbászaiért a város másik végéből jöttek. Most mindennek vége.

A Fidesz célja, hogy kettős rend-
szert építsen ki az egészségügyben: 
az új elitnek emelt szintű, általában 
ma gán ellátást biztosít, miközben 
az állami szolgáltatásokat leépíti. Ami 
ma a fideszes elitnek jár, az mások-
nak nem jut. Mi azt mondjuk, hogy 
a gyógyulás esélye mindenkinek jár, 
az nem csak a gazdagok és a politiku-

sok kiváltsága. Éppen ezért hívtuk fel 
a figyelmet arra, hogy az egészség-
ügy mai állapotáért felelős politikai 
vezetőknek járó kiemelt (VIP) ellátás 
valójában mindenkinek járna.
»  Hogy ne azon múljon egy emberi 

élet, mert szűrővizsgálatra, mű-
tétre, kezelésre nem jut elegendő 
pénz az adónkból.

»  Hogy legyen elegendő korszerű 
gyógyszer, kötszer és felszerelés 
a kórházakban.

»  Hogy európai színvonalú bérekkel 
megbecsüljük mindazon orvosok, 
ápolók és egészségügyi szakdolgo-
zók munkáját, akiknek lelkiismeretes 
hozzáállása miatt még nem omlott 
össze az egészségügyi rendszer.

»  Nem stadionokra, hanem kor-
szerű, európai egészségügyre 
van szükség. Mindezt azért, hogy 
mi magyarok is 4-5 évvel tovább 
élhessünk, ahogyan nyugat- 
európai embertársaink.

Az elmúlt években a 75 év alatti 
magyar emberek 41 százaléka 
úgy halt meg, hogy megmenthető 
lett volna, ha időben jut európai 
színvonalú ellátáshoz.

Aki megbetegszik, és van pénze vagy kapcsolatrendszere, az meggyógyul – leg-
alábbis jóval nagyobb eséllyel. Akinek üres a bankszámlája, és kevés a nexusa, 
az sokszor nem jut megfelelő ellátáshoz, így akár az élete is veszélybe kerülhet. 
A jelenlegi egészségügyi rendszerben egyetlen dolog biztos: mindenki fizet.

Bangóné  
Borbély Ildikó



Nemzeti válságtervre van szükség a ki-
vándorlás nagyságrendje miatt. Félmil-
lió magyar már így is külföldön keresi 
a boldogulás lehetőségét, és a kutatá-
sok azt mutatják: további egymillió kí-
ván másik országban élni és dolgozni. 
A felmérésekből az is egyértelmű, hogy 
nemcsak a magasabb bérek és a biz-
tos egzisztencia ígérete miatt hagyják 
el az országot – politikai motiváció is 
közrejátszik: a családalapítás előtt álló 
fi atalok egyszerűen nem érzik úgy, 
hogy idehaza szabadon alakíthatják 
én- és jövőképüket.

Az elvándorlás mélyíti a demográ-
fi ai válságot, megrepeszti a nyug-
díjrendszert és a társadalombiz-
tosítást, illetve egész ágazatokat 
taszít krónikus munkaerőhiányba: 
az egészségügyben, az építőiparban 
vagy a vendéglátásban olyan kevés 
a munkáskéz, hogy az már a nemzet-
gazdaságot veszélyezteti.

Alapvetően azok mennek el, akik ké-
pesek adót és járulékot fi zetni, képesek 
gyereket vállalni. Családok szakadnak 
szét, és veszélybe kerül Magyarország 
jelene és jövője egyaránt.

Miközben számos kormány – példá-
ul a horvát is – válságtervet készített, 
felismerve a probléma nagyságát, 
Orbán Viktor és a nemzetpolitikáért 
felelős helyettese, Semjén Zsolt nem 
tesz semmit. Sőt, a magyar kormány 
minden erejével titkolja, hogy a nem-
zet egészét érintő problémával állunk 
szemben. Időnként az embernek 
az az érzése, hogy a kabinet nemhogy 
megakadályozná, hanem segíti is a ki-
vándorlást – hogy mindenki elhagyja 
az országot, aki nem szimpatizál 
a jelenlegi vezetéssel.

Pedig jobban tenné a kormány, 
ha nem vetné prédául rövid távú 
érdekeinek az országot, mert hosszú 
távon a nemzet egésze sínyli meg 
a tömeges kivándorlást.

Sokan itthon maradnának, ha 
az állam érdemben támogatná az ott-
hon teremtést és a családalapítást. 
Szintén csökkentené a kivándorlási 
kedvet, ha a kormányzat egy ér-
telmes oktatási rendszert építene, 
és megkönnyítené az első diploma 
és nyelvvizsga megkönnyítését. Jóval 
kevesebben szavaznának a lábukkal, 
ha nemcsak a kormányzati kommuni-
kációban lennének magasak a bérek, 
és a kisvállalkozásokat, illetve a kez-
dő vállalkozásokat pedig valós prog-
ramokkal hozná helyzetbe az állam.

Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen 
hangsúlyos témában, ami nemcsak 
a határon belül élő, hanem a Kár-
pát-medencei magyarság számára 
is sorskérdés, a kormány kerülje 
a párbeszédet. Elfogadhatatlan, hogy 
a gazdasági okokból külföldre kény-
szerült honfi társainkat másodrendű 
állampolgárként kezelje a hatalom, 
és csonkolja szavazati jogukat. 

A Fidesznek fel kell hagynia a nem-
zetellenes politikával, és az Európai 
Uniót a nemzetegyesítés lehetőségé-
nek kell tekintenie. Hiszen egy belső 
határok nélküli Európa jelentősen 
hozzájárulhat, hogy az újra és újra 
felszakadó történelmi sebek begyó-
gyuljanak, és hogy a magyar nemzet 
tagjai újra egymásra találhassanak 
Európa külső határain belül.

Hadd találjunk 
újra egymásra!

Kell még egy állás 
Zsuzsa felneszelt, mielőtt megszólalt 
volna a vekker. Öt óra volt, feketén, 
didergősen szunnyadt a város. Élvezte, 
ahogy a rongypapucs körbeöleli a lábát 
a hűvös lakásban, odatette a kávét, 
a konvektornak dőlve várta, amíg lefő. 
Ez volt az ő ideje, negyedóra az ólomlá-
bú napból. Nyújtott kortyokban hörpöl-
te a kávét, de az utolsót sietve nyelte 
le. Takarításnap volt: a légópincében 
magához vette a rongyot, a vödröt 
és a felmosófát, és már neki is látott. 
Az 1950-es években épült 12 lakásos 
társasházban élt, hetente kétszer mos-
ta fel a lépcsőházat, tízezer forintért 
havonta. Sietős mozdulatokkal dolgo-
zott, nem szerette, ha Samu az üres 
lakásban ébred fel. Zsuzsa egyedül élt 
nyolcéves fi ával, élettársa két éve Né-
metországba szegődött a jobb fi zetés 
reményében, aztán jött a levél, részéről 
vége – a fi áról persze gondoskodik, 
küld pénzt. De nem küldött.

Végzett a felmosással, felszaladt 
a lépcsőn, kipuszilta Samu szeméből 
az álmot. „Anya, este megy az osztály 
a Bábszínházba, én is szeretnék”, állt 
meg induláskor az előszobában a fi a. 
Már a nyelve hegyén volt, hogy inkább 
társasozzunk itthon, de ránézett a fi a 
arcára, és már tudta, hogy inkább 
kitalál valamit.
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Két éve volt óvónő, nettó bére 
alig volt több 121 ezer forintnál. Ezt 
fejelte meg a családi pótlék: egye-
dülálló anyaként 13 700 forint illette 
meg. Ezen mindig keserűen mo-
solygott: ha nem hagyják el, akkor 
12 200 forintot kapna, magyarán 
ennyit, 1500 forintot ér egy apa je-
lenléte, támogatása a magyar állam 
szerint. Még az a nyomorult szín-
házjegy sem jön ki belőle, gondolta, 
és fejben újrarendezte a költségve-
tést. Szerencséjére a nagymamájá-
tól örökölte a kis lakást, így lakbér 
nem nyomta. A gázzal és a villannyal 
nem lehet csúszni, az havi 15 ezer. 
Samu ebédje az iskolában (mintegy 
5 ezer forint) szintén érinthetetlen. 
A két bérlettel – 14 ezres tétel – nem 
mert játszani, nem tudna kigazdál-
kodni egy 12 ezer forintos büntetést. 
Ha elmarad a 15 ezer forintos közös 
költséggel, soha nem éri magát utol, 
a közös képviselő pedig könyör-
telenül behajtja a különbözetet. 
A 4900 forint internet-előfi zetés 
rendezését persze halogathatná, de 
nincs tévéjük, Samu a nagyszülőktől 
kapott laptopon néz mesét, fi lmet – 
nem lenne szíve veszélybe sodorni 
a fi a szórakozását. Döntött: a több 
mint 60 ezer forintos fi x kiadásokból 
egyedül a 7 ezer forintos telefondíj 
mozgatható, azt nem fi zeti be.

Ha már én nem jutok el se moziba, 
se színházba, se kikapcsolódni, 
legalább Samunak legyen jó – gon-
dolta dacosan. De „lázadása” csak 
pár percig tartott, felülkerekedett 
gyakorlatiassága, és máris azt 
kalkulálta, hogyan lehet megspó-
rolni a következő hónapban 7 ezer 
forintot, ha egy napra 2500 forint 
jut – és ebből kell kigazdálkodni két 
ember ételét, ruházkodását, gyógy-
szerét, a lakás tisztítószereit, és még 
félre is tenni egy kicsit, ha valami 
előre nem látható kiadás zilálná szét 
a pénzügyeit. De nem jött ki a ma-
tek. Nincs mese, gondolta Zsuzsa, 
kell még egy állás, és nyomban el is 
határozta, végigjárja a környékbeli 
házakat, hol takaríthatna esténként. 

Anna otthon van 
Kata rémülten szorította meg a szék 
karfáját, és oldalra pislogott, hogy lás-
sa: barátnőit is rettegés tölti-e el, amint 
a gyilkos újra és újra áldozatába mártja 
a konyhakést. De amikor felgyulladtak 
a moziterem fényei, úgy tűnt, csak az ő 
idegeit cincálta meg a vászondráma, 
a másik két lány inkább éhes, mint 
zaklatott. „Megyünk pizzázni?”, kérdezte 
Ingrid. „Lehet, hogy most kihagyom, 
végét járja az ösztöndíjam”, szabó-
dott Katharina. „Meghívlak!”, vágta rá 
azonnal Kata. Szeretett nagylelkű lenni. 
Pontosabban azt szerette, hogy lehet. 
Otthon óvónőként minden fi llért be 
kellett osztania, most simán kifi zet-
het 30 eurót (úristen, 10 ezer 
forint!) a két vacsoráért.

„Hogy van, Anna?” 
– kérdezte Ingrid, 
miközben üdítően 
friss  Lorch menti 
fehérborral (Kata 
mindig nevetett 
a ne vén, úgy hívták, 
Liebfraumilch, azaz 
Nagyboldogasz-
szony teje) öblítet-
ték le a vacsorát. 
„Egész héten izgul, 
szombaton születés-
napi zsúrra gyűlnek 
hozzánk a barátnői”, 
felelte Kata. Anna a lánya 
volt, egyedül nevelte, férje 
közlekedési balesetben halt meg 
pár éve, Anna alig emlékezett rá.

Kata kitartóan küszködött a min-
dennapokkal egyedülálló anyaként, 
de egyre kevésbé tudott varázsolni 
hónap végén. „Folyékonyan beszélsz 
németül? Miért nem jössz ki?” – kér-
dezte Berlinben élő barátnője, amikor 
egyszer elsírta magát skype-olás 
közben. Kata húzódozott, aztán 
beadta a derekát. Másfél éve él a né-
met fővárosban, nem bánta meg.

Fizetési papírján a nett végösz-
szeg mintegy 2500 euró (körülbe-
lül 800 ezer forint), ezt egészíti ki 
a családi pótlék, ami hozzávetőleg 
200 euróra (64 ezer forint) rúg. Így, 

miután kifi zeti a másfél szobás lakás 
740 eurónyi (körülbelül 237 ezer forint) 
bérét, még mindig marad elegendő 
pénze – élni. Nem vitás, a szolgál-
tatások drágák, fodrászhoz így csak 
ritkán megy, noha futna rá, de sajnál 
35 eurót (több mint 11 ezer forintot) 
kiadni egy vágásért és egy mosásért. 
Viszont egy hétvégi bevásárlás ugyan-
annyiba kerül, mint otthon – sőt.

De nem önmagában a pénz a legfon-
tosabb, hanem újra lett ritmusa az éle-
tének. A nyolc óra munka, az nyolc óra 
(és az esetleges túlórát tisztességgel 
fi zetik). Így marad idő csavarogni, mo-
ziba, bábszínházba, múzeumba járni. 
Anna otthon érzi magát, ha tehetné, 
mindennap a Múzeumszigeten csatan-
golna vagy azt lesné, miképp vakarózik 

a maláj napmedve az állatkertben. 
Egyedül azt nehezményezi, hogy 

a német nyári szünet mindösz-
sze hat hét.
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kemellet és zöldségeket kap – mindezt 
pépesítve, hogy a szondán leférjen.

Sok sorstársához hasonlóan Éva is 
arra panaszkodik, hogy a lánya számá-
ra nem elérhető a házi ápolást kínáló 
hospice-szolgáltatás, mert nem rákos. 
Pedig nagy segítség lenne, ha valaki 
néhány órára „leváltaná” a betegágy 
mellett. (Most hetente kétszer az önkor-
mányzat 1-1 órára küld egy ápolót, aki 
megfürdeti Katalint, így addig Éva kilép-
het a lakásból ügyeit intézni.) „Szabad-
ságom nincs, magamra semmi időm, 
és én sem vagyok teljesen egészséges.”

És ezek csak a fizikai nehézségek, 
nem beszéltünk a lelkiekről. „Nem lehet 
megszokni, hogy ha Kati rosszul van, 
akkor fulladozik a kezem közt, ké-
kül-zöldül, és nem tudom, hogy életben 
marad-e” – panaszolja. Ráadásul – bár 
a civilek akciója miatt ismertebbé vált 
a több tízezer, otthonápolással küszkö-
dő ember – Éva azt mondja, a többség 

közönyös, 
elfordul: „a 
társadalom 
kitaszítottjai 
vagyunk, meg-
bélyegzettek”.
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„Gyalázatos! – dühöngött Kalóz La-
josné azon, hogy a kormány két nap 
alatt, egy tollvonással megszüntette 
a lakás-takarékpénztári konstruk-
ciót. Pedig az hosszú évek óta ked-
velt, ingatlanvásárlásra, felújításra 
egyaránt használható megtakarítási 
forma volt, a jelenlegi alacsony 
betéti vagy államkötvénykamatok 
mellett igen vonzó befektetésnek 
számított. 

„Erre megérte félretenni, én a két 
unokámnak akartam kötni jövő 
tavasszal” – mondta a nyugdíjas asz-
szony, aki a magas állami támogatás 
mellett kiszámítható, biztonságos 
voltuk miatt szerette a lakás-taka-
rékpénztárakat. „Én állampapírba 
nem teszem a pénzem, nem bízom 
a kormányban, hogy meg is őrzi, 
és nem „védi meg”, mint a magán-
nyugdíjakat” – vágja oda.

„Miért szüntették meg ezt a le-
hetőséget, amikor én is az unokái-
mat, a leendő fiatal családosokat 
segítettem volna saját lakáshoz, 
legalább az önrészre való összejött 
volna nekik a hitelhez” – sóhajtott 
az asszony. „Nyugdíjasként én már 

ne álmo-
dozhassak 
ilyesmiről, 
ne segít-

hessem, ha lehetőségem van rá 
egy kicsivel az unokáimat?”

Nem tagadja, hogy az állam sokat 
adott hozzá a befizetésekhez, de 
úgy számol: a költségvetés sem 
járt rosszul, ingatlanvásárláskor, 
felújításkor az illetékekből, adókból, 
áfából a támogatás sokszorosa 
folyik vissza az államhoz. Az külön 
felháborította, hogy azért akarják 
felülvizsgálni az utolsó napokban, 
a megszűnés előtt kötött szerződé-
seket, mert visszaéléseket gyaní-
tanak. „Nem elég, hogy elveszik ezt 
a lehetőséget, még bűnözőnek is 
nézik az embert?” Aztán lemondóan 
megállapította, hogy „egyformán 
nyomorítják a kisembert, akár 
ellenzéki, akár fideszes”.

Még mindig százezres tömeget nyo-
morít devizahiteles adósság – ezeket 
az embereket a bankok után a Fidesz is 
becsapta, holott azt állította: megmenti 
őket, fakad ki Szabó József. A Hiteles 
Mozgalom (a károsultakért küzdő, talán 
legrégebbi civil szervezet) vezetője 
mostanában az MSZP és a Párbeszéd 
politikusaival járja az országot, próbálja 
mindenkiben tudatosítani, hogy a prob-
léma koránt sincs megoldva, a kormány 
nem mentette meg a devizahiteleseket. 

A mozgalom elnöke szerint a kabinet 
eddig nem a leginkább szükséget szen-
vedő hitelkárosultakat segítette. A ked-
vezményes árfolyamú végtörlesztéssel 
csak az a szűk réteg járt jól, amelyik 
befektetési céllal vett lakást, leginkább 
ennek a körnek volt annyi fölös pénze, 
hogy éljen a lehetőséggel.

És a kormány legújabb terve is 
leg feljebb néhány ezer ember bajára 
jelenthet gyógyírt. Ugyanis a kabinet 
felajánlja, hogy a hitelben fulladozók 
a Nemzeti Eszközkezelőtől kedvezmé-
nyes áron visszavásárolhatják egyszer 
már elveszített lakásaikat – persze 
ehhez újabb kölcsönre lesz szüksé-
gük. Ennek ellenére százezer ember 

és ennél is 
több család-
tag marad 
reménytelen 
helyzetben 
– ők a forin-

tosítás óta ugyan nem svájci frankban 
vannak teljesen eladósodva, de ez 
sovány vigasz. Különös tekintettel arra 
– figyelmeztet Szabó József –, hogy 
a végrehajtási eljárások a téli kilakolta-
tási moratórium alatt sem szünetelnek, 
így a nem fizető adósok tömegesen 
kerülhetnek utcára tavasszal.

Szabó József pontosan tudja, miről 
beszél: 2007-ben vett fel lakáscsere 
mellé 17 milliós hitelt. A kezdeti 110 ez-
res havi törlesztője a duplájára nőtt, így 
mostanra a teljes tartozása is bőven 
30 millió felett van. 7 éve pereskedik 
a bankjával, de az még arra sem hajlan-
dó, hogy új elszámolást készítsen, hiába 
kötelezte erre a bíróság.

„A bankok becsapták az ügyfeleiket, 
mérgező terméket sóztak rájuk. A kor-
mány mindehhez asszisztál, pedig még 
a profitéhes autógyárak is milliószámra 
hívják vissza a kocsikat, ha valamilyen 
hiba kibukik. Csak mi, devizahitelesek 
ragadtunk ebbe a kilátástalan helyzet-
be” – panaszolja Szabó József. Azonban 
a reményt nem engedi meghalni, hiszi, 
hogy a januárban alakított Adóskamara 
hatékonyan képviselheti a devizahitele-
sek ügyét: „Fel kell lépnünk tömegesen, 
csak ez vezethet eredményre, csak 
magunkra számíthatunk.” A kormányra 
semmiképp: „Az állam a jelek szerint 
csak annyi segítséget nyújt, hogy a ki-
lakoltatások levezényléséhez kirendeli 
a rendőrséget.”

„Bárkivel megtörténhet, hogy egyik 
napról a másikra magatehetetlen-
né válik, és állandó ápolásra szo-
rul” – mondja rezignáltan Kistaj 
Éva. A Somogy megyei Barcson élő 
asszony egyedül gondoskodik a nap 
24 órájában a lányáról, aki 95 száza-
lékos fogyatékos. Katalin, a 38 éves, 
kétgyerekes anyuka éber kómában 
fekszik lassan öt éve. Sorsa akkor 
pecsételődött meg, amikor jóindulatú 
agydaganatát operálták – egy fertőzés 
következtében összeomlott a keringé-
se, agyhártya- és agyvelőgyulladást 
is kapott. Önállóan semmire nem 
képes, édesanyja mosdatja, pelenkáz-
za, és szondán át táplálja. „Öt éve be 
vagyunk zárva ebbe a panellakásba!”

Hallotta persze, hogy januártól 
az ápolási díj összege 100 ezer forintra 
nő, ő is aláírta az online petíciót. A kor-
mány több hónapos nyomásgyakorlás – 
és számtalan, a Parlament előtt, a Kos-
suth téren rendezett tüntetés – után 
engedett az otthonápolás anyagi és er-
kölcsi elismeréséért küzdő civileknek. 
Sikerük azért félsiker: az otthon ápolási 
díj több lépcsőben, 2022-re éri el majd 
a minimálbér összegét, és egyelőre 
szó sincs arról, hogy az állam munka-
viszonyként ismerné el ezt a lélekölő 
robotot, így a nyugdíjszámításnál sem 
vehető figyelembe.

„55 éves vagyok, mire nyugdíjaskorú 
leszek, semmi nem jár így” – konsta-
tálja Éva. Nem vitatja, hogy az emelés 
előrelépés, de így se elég a pénzük. 
„Aki fizetésből él, tudja, mennyire kevés 
100 ezer forint: ebből fizetem a lakás 
törlesztőrészletét, a rezsit, a nem „köz-
gyógyos” gyógyszereket. Ápolásra szo-
ruló lányának is jár egy kis segély, ezt 
kell beosztaniuk, miközben önmagában 
Katalin gyógyszerei és az ápolásához 
szükséges segédeszközök több tízezer-
be kerülnek havonta. 500 forint jut ételre 
egy napra: Katalin két joghurtot, két 
szem gyümölcsöt, egy kis darab csir-

Oda az unokák 
lakása

Öt éve be  
vagyok zárva!

Az Orbán-rezsim egyetlen nap 
alatt szüntette meg a lakás-taka-
rékpénztárak állami támogatását, 
amit 1996-ban, a Horn-kormány 
idején vezetett be az akkori Or-
szággyűlés szocialista többsége, 
és aminek hála, több százezer 
család tudott saját otthonhoz jutni 
vagy felújítani. Így az alacsonyabb 

jövedelműek, a nyugdíjasok, 
az egyedülálló szülők is előre tud-
tak lépni. Ennek lehetőségét vette 
el tőlük a Fidesz, sőt hozamva-
dásznak nevezte őket, azt állítva, 
hogy medencéket, szaunákat 
építenek az állami pénzből!

Az MSZP nem csupán meg-
tartotta volna a támogatást, 
de az emelkedő ingatlanárak 
miatt szociálisbérlakás-prog-
ramot is indítana.

A Fidesz 8 év kormányzás után sem 
tud valódi segítséget kidolgozni 
a károsultak számára. Ez nyilvánvaló 
kudarc, amellyel majdnem egymillió 
ember életét sodorták válságba! 
Az MSZP ezért követeli:
»  a bankok új elszámoltatását a de-

vizahitelek felvételkori árfolyama 
és kamatszintje alapján;

»  az új elszámolás alapján a károsul-
tak teljes kártalanítását;

»  a végrehajtások azonnali felfüg-
gesztését az új banki elszámolta-
tás és kártalanítás idejéig;

»  a kormány és az EBRD 2015. már-
cius 9-i paktumának felmondását, 
mert az a magyar emberek érdeke 
ellen van, kizárólag a bankok érde-
két szolgálja.

Elismerve a család fontosságát, 
az állam kötelessége a rászoru-
lókról való gondoskodás, ehhez 
pedig biztosítania kell a szükséges 
feltételeket. Ha az állam nem tesz 
ennek eleget, akkor az a minimum, 
hogy megfelelő támogatást nyújt 
azoknak, akik „helyette” végzik el 
a munkát. Az MSZP szerint a beteg 
hozzátartozóikat otthon ápolók 
tevékenysége egy nagyon nehéz, 
anyagilag és erkölcsileg is meg-
becsülendő munka. Ezért évek óta 
küzdünk azért, hogy:
»  az ápolási díj megfelelő mér-

tékben, akár 150 ezer forintra 
emelkedjen;

»  ne a családi jogállástól függ-
jön az ellátás összege, hanem 
az ápolt egészségi állapotától.

Varga László Szakács László

Korózs Lajos

Devizahitel: egymillió  
ember élete van válságban
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– Lázadások éjszakája – ez a címe a most 
megjelent kötetednek, benne a 2015-ös 
„Ébredj Magyar!” című verssel, amiben 
a kormány megdöntésére buzdítasz, mi-
közben nemrég visszavonultál a politizá-
lástól és – ahogy mondtad – a lázadástól 
is. Mi változott 3 év alatt?

– A három évből az utolsó év volt 
igazán sűrű: egyre ismertebb lett moz-
galmunk, a Renegátlástalanok, és vele 
együtt én magam is. Olyannyira, hogy 
a kormány, sőt a rendőrség is fi gyelem-
mel kísérte „munkásságomat”. Hőbör-
gős, rendőrsorfalnak feszülős időszak 
volt ez. Tavaly nyáron kezdődött, amikor 
Ligetvédőként gázsprayjel fújtak le a biz-
tonsági emberek. Idén év elején túlestem 
egy házkutatáson, lefoglalták a számító-
gépem, majd a diáktüntetés után a rend-
őrök vegzáltak. A legmeghatározóbb 
élményem az volt, amikor gyújtogatás 
vádjával (egyébként alaptalanul) bevittek 
a rendőrségre. Rabosítottak, 4-5 órát 
töltöttem ott. Más dolgunk nem nagyon 
volt, beszélgettünk a rendőrökkel – ez 
mérföldkő volt: rájöttem, hogy a „mi” 
és „ők” szembenállásnak nincs értelme, 
nem vagyunk ellenségek.

– Visszavettél a radikalizmusból, de 
aktívan építed tovább a Renegátlásta-
lanokat. A költészet, a művészet az új 
közéleti fegyver?

– Ez a helyes irány. Nem mondom, 
hogy az utcai akcióknak, a lázadásnak ne 
lett volna értelme, de máshogy folytat-
juk. Akármilyen viccesen is hangzik: az 
Y generáció legradikálisabbnak mondott 

tagjai a József Attila Színház irodalmi 
kávéházában jönnek össze. Nem a slam-
melés, a verselés hozza el a forradalmat, 
valószínűleg nem ezzel fogunk rendszert 
váltani, viszont ez az erős, összetartó kö-
zösség, az emberi és kulturális értékek 
sokat segítenek abban, hogy legyűrjük 
az apátiát, a megosztottságot.

– Hasonló, civil kezdeményezésből 
egyre több van, miután a pártokból mind 
inkább kiábrándulnak az emberek. A civi-
lek elérhetik azt, amit a pártok?

– Azt látom a mi kis mozgalmunk-
ban, hogy tiszteletben tartjuk egymást, 
tudunk a közös ügyekért ideológiamen-
tesen dolgozni, pedig nagyon sokfélék 
vagyunk: én a technokrata elveimmel 
például egyedül vagyok a közösségben, 
a kedvesem pedig pacifi sta és egyáltalán 
nem érdekli a politika.

Rékasi Zsigmond: 
„Fegyverünk a szabad tudat”

Radikális Ligetvédőként, ellenzéki demonstrációk 
– szintén harcos – résztvevőjeként lett ismert a szí-
nészházaspár, Détár Enikő és Rékasi Károly kamasz 
fi a. Rékasi Zsigmond, vagy ahogy a legtöbben is-
merik, Ziggy beleállt a könnygázfelhőbe, ha kellett, 
éjszakázott a rendőrségi fogdán a rácsok mögött, de 
ma már más eszközökkel „harcol”.

– Hol leszel vajon, mit csinálsz majd 
két év múlva?

– Két év múlva már nagyon szeretnék 
egyetemre járni, és az is biztos, hogy 
művészeti irányon tanulok. Most viszont 
– akármennyire konzervatív is ez – 
a család békéje, a szeretteim biztonsága 
a legfontosabb az életemben. Emellett 
persze tanulok, művészkedem, költész-
kedem és mozgalmárkodok.

– Nem vagy az a tipikusnak mondható 
fi atal, hiszen a felmérések szerint ők 
többnyire apolitikusak, nem érdeklik őket 
a közélet eseményei. Mi lehet az ok?

– Tévedés, hogy nem érdekli őket 
a közélet, sőt van egy erős társadalmi 
igazságérzete is ennek a korosztálynak, 
bár igaz, a pártpolitikát nem szereti. 
Az is igaz, hogy nagy bennük a félsz a lá-
tott, sőt megtapasztalt retorziók miatt. 
És hát lássuk be: nem mindenki akar 
mártír lenni. A mozgalmunk tapasztalata 
is az, hogy óriási igény van a közösség-
építésre, arra, hogy akár ismeretlen em-
berek is kommunikáljanak egymással, 
és közösen cselekedjenek. Az emberek 
sokszor nem is tudják, milyen hatalmas 
lehetőség van pusztán a két kezükben 
és a szabad akaratukban.

Részlet az Ébredj Magyar! 
című versből

Lázadj Magyar!
Inkább lőjön hasba NAV-igációs 
hiba miatt a TEK,
Mint hogy éjjel párnák 
közt halni meg!
Nem tűnik fel, Hogy Felcsút 
egy mutyi? Stadion, kisvasút, 
és lassan űr állomás épül.
E jelentéktelen kis falu 
egyre tovább szépül,
Miközben hazánk leépül,
Lakói meg megbékélnek ezzel…
Vagy nem?

Akkor miért nem hallom 
a puskák és csontok ropogását?
Facebookon túl a népnek 
lázongását?

Igaz beszéd

Az emberek kizsigerelésével or-
vosolná az összes bajt a kormány 
– amit elhibázott gazdaságpolitikája 
okozott. Közhely, hogy az ország 
krónikus munkaerőhiánytól szenved. 
A hatalom azt próbálja elhitetni: 
azért, mert a magyar gazdaság 
dübörög, és minden munkaerőt 
felszív. Ez hazugság: azért nincs 
elegendő munkáskéz, mert a kabinet 
tudatosan szorította le a béreket és 
a fi zetéseket, illetve tette lehetővé, 
hogy a különböző vállalkozások 
túldolgoztassák alkalmazottaikat. 
Mindezt azért, hogy az olcsó magyar 
munkaerővel csalogassa az ország-
ba a multikat, illetve így pörgesse fel 
a magyar cégeket. 

Csakhogy a kormány csodafegy-
vere visszafelé sült el: a külföldi 
tőke és a hazai nagyvállalkozók 
robotosaivá alázott dolgozók oda 
menekültek, ahol a fi zetési papíron 
is látszott, hogy megbecsülik a mun-
kájukat. A bérversenyben a multik 
úgy-ahogy helyt tudtak állni, a hazai 
vállalkozások viszont csöppet sem. 
Úgyhogy most az fenyeget, hogy 
megreccsen a hazai tulajdonú 
gazdaság. A kormány azonban nem 
indít hitelprogramokat, amelyekből 
fejleszteni lehetne a vállalkozásokat, 
futná béremelésre és így tovább. 
A kabinet úgy „segít”, hogy több száz 
órányi pluszmunkát bizosít.

A hivatalos indoklás szerint: 
dolgos nép a magyar, a Fidesz csak 
lehetővé teszi, hogy még többet dol-
gozzanak az emberek. Illetve a fi de-
szes Kósa Lajos is odatette magát 
a logikában: szerinte a túlórakeret 
emelése, illetve a pluszmunka 
elszámolásának megváltoztatása 
pusztán egy lehetőség. Ez moso-
lyogtató állítás, hisz a munkáltatók 
gyakorta már így is 400-500 óra túl-
órát préseltek ki alkalmazottaikból, 

noha a törvényes maximum 250 óra 
volt. Most a kormánypárt azt akarja, 
hogy ezt évi 400 órára emeljék – 
az ezért járó túlórapénzzel viszont 
csak 3 évente kelljen elszámolni (ez 
kvázi az ingyenmunka szinonimája). 

A tapasztalatok szerint, ha a mun-
káltatók az új keretet is hasonló arány-
ban lépik túl, mint a jelenlegit, akkor 
az évi 600-800 órányi túlórát jelent. 

40 órás munkahéttel 
számolva ez azt jelenti, 
hogy az emberek 
majdnem 4 hónapot 
dolgoznak pluszban.

Ez rendkívül veszélyes, a végle-
tekig túlhajtott dolgozókat sokkal 
könnyebben éri munkahelyi baleset.

Ráadásul mindezért az alkalma-
zottak kevesebb túlóradíjat kaphat-
nak, mivel a javaslatban eldugott 
passzus szerint, ha a dolgozó aláírja, 
hogy a munkarendjét 96 órán belül is 
lehet módosítani, akkor a túlmunka 
nem is számít majd túlórának, és 
nem jár érte a pótlék.

Nem véletlen, hogy különös tekin-
tettel a balesetekre és a meg nem 
fi zetett pluszpénzre, kormánypárti 
képviselők is berzenkedtek, amikor 
másfél éve a fi deszes Bánki Erik által 
vezetett Gazdasági Bizottság benyúj-
tott egy hasonló javaslatot. 

A kormánypárti Bencsik János, Ta-
tabánya korábbi polgármestere pél-
dául arról beszélt: a két-három hétig 
tartó folyamatos munka, a pihenőidő 
elvétele, emberi oldalról semmiképp 
sem elfogadható, emellett veszé-
lyeztetné a munkahelyi biztonságot 
is. A korábban munkaügyi állam-
titkárként is tevékenykedő Czomba 

Sándor is azt szorgalmazta, vonják 
vissza a módosítást. Így a képviselők 
pártállástól függetlenül lesöpörték 
a javaslatot, ám most a fi deszes 
honatyák nem akarják meghallani 
lelkiismeretük szavát.

Rabszolgákká alázná a dolgozókat a hatalom
AZ EMBERTELEN ÚJ „TÚLÓRATÖRVÉNY” 
A FIDESZ GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK KÖVETKEZMÉNYE.

Hiába próbálja mindenáron sem-
mibe venni a hatalom az MSZP 
javaslatait, amelyek a mindenna-
pokat könnyítenék meg, a szocia-
listák nem hátrálnak.

Példának okáért, amikor a kor-
mány nem akarta kifi zetni a rend-
őrök túlóráját, hanem szabadnap-
pal váltotta volna ki azt (amitől 
beroskadt volna a közbiztonság), 
Harangozó Tamás képviselő olyan 
intenzív sajtó-, parlamenti és tár-
sadalmi nyomás alá helyezte 
a kabinetet, hogy az meghátrált, 
és lényegében átvette a szocialista 
politikus javaslatát. Így a Belügy-
minisztérium továbbra is lehetővé 
teszi az egyenruhásoknak, hogy 
a létszámhiány miatt teljesített 
túlszolgálatért pénzt kapjanak.

Vagy itt van például a képvi-
selők fi zetésének megemelése, 
amit a Fidesz kényszerített ki. 
Az MSZP-s honatyák nem viszik 
haza a többletet, hanem létrehoz-
ták a Szolidaritási Alapot. A szo-
cialista képviselők ebbe fi zetik be 
a 200 ezer forintnyi pluszpénzt, 
amit kiegészítenek a bérük 10 szá-
zalékával. A Szolidaritási Alap első 
pályázatán 57, jellemzően karitatív 
jellegű kezdeményezés kapott 
támogatást közel 11 millió forint 
értékben, így segítve, hogy – a kü-
lönböző települések civil szerve-
zeteivel egyeztetve – garantáltan 
a leginkább rászorulók kapjanak 
segítséget.
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A megfejtést beküldő hozzájárul ahhoz, hogy a nyereményjáték kapcsán megadott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló törvény („Infotörvény”, 2011. évi CXII.), valamint a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR-rendelet”) 
előírásai szerint a Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoportja (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.) kezelje, lakcíme vagy elektronikus levélcíme 

felhasználásával információcsere céljából kapcsolatot tartson vele mindaddig, amíg e hozzájárulását vissza nem vonja.

„A megfejtéseket – a beküldő ne-
vének és lakcímének megadásával 
együtt – az info@mszp.hu e-mail 
címen várjuk 2019. január 31-ig. 

A helyes megfejtők közül kisorsolt 
tíz személy parlamenti látogatáson 

vehet részt az MSZP
Országgyűlési Képviselőcsoportjá-

nak vendégeként.
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ARANYOS GÁBOR BÁRÁNY BALÁZSBANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ BIHAL DÁVID

BURÁNY SÁNDOR DR. GURMAI ZITACSENDESNÉ MURÁNYI IBOLYA HARANGOZÓ GÁBOR

DR. HARANGOZÓ TAMÁS DR. HILLER ISTVÁNHEGYI GYULA HISZÉKENY DEZSŐ

KOMJÁTHI IMRE KUNHALMI ÁGNESKORÓZS LAJOS MESTERHÁZY ATTILA

MOLNÁR GYULA SZABÓ SÁNDORDR. MOLNÁR ZSOLT DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ

DR. SZANYI TIBOR DR. TÓTH BERTALANTÓBIÁS JÓZSEF TÓTH CSABA

TÜTTŐ KATA DR. VARGA LÁSZLÓDR. UJHELYI ISTVÁN

Kellemes ünnepeket!




