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A CSELEKVŐ ELLENZÉK. A CSELEKVŐ ELLENZÉK.

Az Együtt a cselekvő ellenzék párt-
ja. Országszerte aktívan küzdünk a 
korrupció, az igazságtalanságok és 
az elnyomás ellen, a szabadságun-
kért, hazánkért. Nem tűrjük, hogy a 
korrupciós ügyeikkel megzsarolt po-
litikusok végleg kivezessék hazánkat 
Európából és a putyini Oroszország 
karjaiba taszítsák. Nem tűrjük, hogy 
teljesen bezárják hazánkat a saját, 
korrupt, önző céljaiktól vezérelt vi-
lágukba, és elzárjanak bennünket a 
tisztességes, szabad élet lehetősé-
gétől.

NEM CSAK A SZÁJUKAT 
JÁRATJÁK.

Az Együtt az a párt, melynek politiku-
sai nemcsak a szájukat járatják, hanem 
tesznek is a változásért, az igazságta-
lanságok ellen. 

Bátran kiállunk az elnyomó hatalom-
mal és tisztességtelen propaganda-
gépezetével szemben: ha kell, sípok-

kal; ha kell, a jog eszközével; ha kell, 
szakmai érvekkel; ha kell, ellenállással 
küzdünk a szabadságunkért.

Cselekszünk a hazánkért, cselek-
szünk mindazokért, akik a saját ere-
jükből nem mernek vagy nem tudnak 
cselekedni.

Cselekszünk azért is, hogy kinyis-
suk Magyarországot a tisztességes 

élet előtt: mindenki előtt kinyitjuk a 
felemelkedést biztosító iskolákat; 
megteremtjük a nyitott köztársasá-
got; kinyitjuk a kórházakat; kinyitjuk 
a munkahelyeket az előrelépésért.

Mert a cselekvésből lesz változás, a 
változásból lesz együttműködés és 
jobb, igazságosabb élet. 

KINYITJUK 
MAGYARORSZÁGOT

EGYÜTTES VAGY.
egyuttpart.hu/csatlakozz/aktivistaSZABAD 

VAGY?

EGYÜTT − A CSELEKVÉS  
PÁRTJÁN, A VÁLTOZÁSÉRT

Még mindig hisz a 2018-as kor-
mányváltásban?

Három gyerekem van, hamarosan 
megszületik a negyedik. Felelősség-
gel tartozom irántuk, mint ahogyan 
felelősséggel tartozom mindazokért, 
akik boldogulni szeretnének Magyar-
országon. Mi az Együttben abban hi-
szünk, hogy az egyén boldogulásához 
kell kereteket biztosítania az államnak, 
magyarul nem a polgár van az államért, 
hanem az állam a polgárért. Ezt egy 
olyan liberális demokráciában lehet 
biztosítani, ami szociális piacgazda-
ságra épül.

Ezért kell és érdemes küzdenünk. 
Azért kell, mert az ember nem adhat-
ja fel a meggyőződését holmi hatalmi 
érdekek miatt, és azért érdemes, mert 
mindenre van lehetőség, ha sokan 
akarjuk. Így a 2018-as kormányváltás-
ra is. A mi felelősségünk, hogy hitet és 
lehetőséget adjunk az embereknek, az 
ő felelősségük, hogy éljenek vele.

Hitet azzal tudunk adni, ha külön-
böző pártokban hitelesen politizáló 
emberek felmutatják, hogy képesek 
az emberek érdekében együttműköd-
ni. Ha ezt mi, pártok megtesszük, az 
emberek élni fognak a lehetőséggel, 
hogy egy jobb világra szavazzanak. A 
pártoknak is új korszakot kell nyitniuk 
a politizálásukban, ha azt szeretnék 
elérni, hogy új korszak kezdődjön Ma-
gyarország életében.

Milyen korszak, milyen  
Magyarország ez?

Egy, a mostaninál sokkal boldogabb, 
nyitottabb, elfogadóbb, és ezáltal si-
keresebb ország, boldog polgárokkal. 
Olyan emberek lakják, akik akarnak, 
mernek és tudnak egymással együtt-
működni. Akik elhiszik azt a másikról, 
amit saját magukról is, hogy éppúgy jót 
akar a családjának és a hazájának, mint 
ő maga. Olyan emberek, akik nemcsak 

azért dolgoznak napi 10-12 órát, hogy 
a hónap elejéig, a következő fizetésig 
valahogy túléljenek, hanem pontosan 
tudják, hogyan léphetnek előre, mitől 
lesz nekik jobb, mit kell tenniük azért, 
hogy olyan életet éljenek, amilyet sze-
retnének. Van értelme dolgozni, iskolá-
ba járni, van értelme nyugdíjba menni. 

Hogy lehet ezt elérni?

Egészen konkrét intézkedési tervünk 
van arra, mit kell tenni Magyarországon 
azért, hogy jobb legyen itt élnünk, hogy 
boldogabbak lehessünk, hogy na-
gyobb biztonságban éljünk. Van prog-
ramunk egy nyitott, békés, gyarapodó 
Magyarországra, ahol a sorsunk és az 
előrelépésünk nem a főnökünk, nem 
a tanárunk, nem a polgármester, nem 
egy hivatalnok vagy egy helyi kiskirály 
jóindulatán, döntésén múlik, hanem raj-
tunk. Az akaratunkon, a tehetségünkön 
és a szorgalmunkon.

Ezért tesszük tandíjmentessé az 
oktatást, az iskolákban önálló gondol-
kodásra nevelünk, emellett biztosítjuk 
a szabad tankönyvválasztást. Ezért 
költünk többet az egészségügyre, 
modern kórházi körülményeket terem-
tünk, megállítjuk az orvosok, ápolók 
kivándorlását. Ezért vezetünk be igaz-
ságos családtámogatást, mert nekünk 
minden gyerek egyformán számít. 
Ezért vesszük vissza Orbán Viktor ér-
dekkörének lopott vagyonát, amit kár-
pótlásra fordítunk. Ezért vezetjük be 
az eurót, szorosan együttműködünk 
az Európai Unió országaival.

A www.egyuttpart.hu 
oldalon bárki megtalálhatja  
a programunkat.

Mit kell tennie most az ellenzéknek?
Először is bátornak kell lenni. Bátornak 
kell lenni ahhoz, hogy szembeszálljunk 
a helyi kiskirályokkal és a milliárdos 

közpénzekkel kitömött hatalommal. Ez 
a civilek, az egyének bátorsága. Azon-
ban ezt akkor van joga elvárni az em-
berektől egy politikai párt vezetőjének, 
ha példát tud mutatni, és alternatívát 
tud kínálni a meglévő rosszal szem-
ben. Az Ön vagy bármely más egyén 
bátorsága akkor ér célt, ha rendszerbe 
szerveződik. És ehhez bizony a politi-
kai pártokra is szükség van.

A politikai pártoktól pedig bátorság 
kell ahhoz, hogy megteremtsük ezt a 
rendszert. Hogy félretegyük napi párt-
politikai érdekeinket.

Ha azok a pártok sem beszélnek 
egymással és nem működnek együtt, 
amelyek alapvetően hasonló Magyar-
országot képzelnek el, akkor ne vár-
junk mást a választóktól se. Meg kell 
haladnunk az elmúlt évtizedek beideg-
ződéseit, és felül kell emelkedni a pár-
térdekeken a nemzet egészének érde-
kében. Ehhez kell politikai bátorság a 
pártoktól.

És miről szól a cselekvő ellenzéki-
ség, amit az Együtt képvisel?

Pontosan tudom, hogy csakis cselek-
vésből lesz változás. Mindannyiunk 
közös cselekvéséből. Nem az egyes 
politikusok oldják meg a bajainkat, 
mondjanak bármit is. Nekünk kell kiáll-
ni önmagunkért, nekünk kell változtat-
nunk, de nem magányosan, egyénileg, 
hanem együtt másokkal. Az egyének-
nek a saját életükben, a politikusoknak 
jó politikával, jó kormányzással. 

Ehhez szükség van a problémák fel-
ismerésére, az alternatíva megismerte-
tésére, és utána annak a végrehajtásá-
ra. Ha célt akarunk érni, cselekedni kell! 
Mi ebben hiszünk!

 A MI MAGYARORSZÁGUNKON  

 TE IS BOLDOG LESZEL  
Interjú Juhász Péterrel, az Együtt elnökével
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Budapesten született, Fonyódon járt 
gimnáziumba, Pécsett és Veszprémben 
egyetemre, Keszthelyen dolgozik, Cser-
szegtomajon él. Hogyan kerül mégis Aj-
kára mint képviselőjelölt?

A felsorolásból kimaradt egy fontos ál-
lomás, talán a legfontosabb gyökerem. 
Anyai nagyapám, Rieger Rezső Úrkúton 
született egy sokgyermekes és nagyon 
szegény sváb bányász családba. A hábo-
rú után komoly szervező munkát végzett 
itt a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szö-
vetségben, majd a kommunista pártban, 
amelynek 1947-ben titkára lett. A Ráko-
si-korszakban meghurcolták és kizárták 
a pártból, majd Nagy Imre kormányzása 
alatt rehabilitálták. Ezután aktívan poli-
tizált a helyi közéletben, 1961-től mint 
ajkai első titkár. Ebben a beosztásában 
dr. Ádám István tanácselnökkel együtt 
rengeteget tett Ajka fejlődéséért, az élet-
színvonal növeléséért. 1970-ben a Veszp-
rémi Szénbányák Vállalat szakszervezeti 
titkára lett. A korrupciót teljes mértékben 
elutasította, haláláig a saját kezével épí-
tett úrkúti házában lakott, sem balatoni 
nyaralót, sem veszprémi belvárosi lakást 
nem fogadott el a vadászgató, mulatozó 

„elvtársaktól”. Soha nem feledkezett meg 
arról, hogy honnan jött, munkájával mind-
végig a népet szolgálta.

Számomra igazi családi és politikai pél-
dakép nagyapám. Nagyszüleimnek és 
édesanyámnak köszönhetően ismertem 
és szerettem meg ezt a vidéket, rokona-
im révén pedig Ajka gyermek- és ifjúko-
rom egyik fontos helyszíne volt. Szaba-

didőmben, ha csak tehetem, az úrkúti 
házat rendezgetem, számomra ez jelenti 
a béke szigetét. Így szinte azonnal igent 
mondtam, amikor felkértek, hogy legyek 
az ajkai térség demokratikus ellenzéki 
képviselőjelöltje. Számomra ez egy hatal-
mas megtiszteltetés és egyben rendkívül 
nemes feladat is.

A politikával hogyan került kapcsolatba?

Korábban nem politizáltam, csak erős 
véleményem volt a közéletről. 2010 óta 
azonban kezdtek különösen rosszul men-
ni a dolgok, így egyre inkább szerettem 
volna tenni valamit ez ellen és a közjó ér-
dekében. A Bajnai Gordon által alapított 
Együttben találtam meg annak a felelős és 
európai politizálásnak a lehetőségét, amit 
itthon bárhol és bármikor fel lehet vállalni. 

Az elmúlt 4 évben milyen politikai akciók 
fűződtek a nevéhez?

A legnagyobb vihart kavart ügy a keszthe-
lyi vitorláskikötő Orbán Viktor vejéhez kö-
tődő eladásának nyilvánosságra hozatala 
volt. De folyamatosan felemeltem a sza-
vam a Balaton elrablása ellen is, mivel Mé-
száros Lőrinc és Tiborcz István jóformán 
hetente vásárolnak áron alul értékes tó-
parti ingatlanokat. A keszthelyi Georgikon 
önállóságának megszüntetése ellen is én 
tiltakoztam először közös megoldást ke-
resve. Végül a nagy sajtóvisszhang miatt 
elállt a kormány ettől a tervétől. A keszt-
helyi Vajda János Gimnázium botrányos 
igazgatóválasztása miatt is szót emeltem 
és tüntetést is szerveztem, de több más, a 
helyiek érdekeit védő ügy mellett is kiáll-

tam vagy demonstráltam. Pedagógusként 
rendszeres tagja és szervezője voltam az 
oktatási rendszer jobbá tételére irányuló 

„kockás inges” mozgalomnak. Legutóbb 
az ajkai környezetszennyezés, valamint 
a badacsonyi vendéglátósok közötti vita 
kapcsán szólaltam meg.

Képviselőként mit tenne elsőként ezért 
a körzetért?

Noha Ajka a városvezetésének is köszön-
hetően egy szépen működő, felelősen 
gazdálkodó település, sok kiaknázatlan 
lehetőség áll még a város előtt. Én minde-
nekelőtt az itt élőknek a jövőbe vetett hi-
tét adnám vissza. Hogy megéri felelősen 
élni és becsületesen dolgozni, mert senki 
sem fogja lenyúlni sem a magánnyug-
díj-pénztári vagy más megtakarításukat, 
városuk pedig a polgármester politikai 
hovatartozásától függetlenül részesül a 
fejlesztési pénzekből. De mondhatom azt 
is, hogy több pénz és szakértelem kell 
az egészségügybe. Ezt a közelmúltban 
sajnos az ajkaiak is megtapasztalhatták. 
Ne botrányos újságcikkek után döntsön 
a kormány, hogy kinek jár vagy épp nem 
jár CT és ne a választáson bizalmat nem 
kapott fideszes „árnyékképviselő” tet-
szelegjen a megmentő szerepében. Az 
ipar által okozott környezetszennyezés 
ellen is határozottabban lépnék fel, mi-
vel több ezer ember életminőségét érin-
ti. Ugyanakkor az ipar környezetkímélő 
formáinak Ajkán való megtelepülését 
továbbra is ösztönözném, mivel jelenleg 
is ez ad kenyeret a térség legtöbb lako-
sának. A közösségi összetartozást erő-

sítő, az embereknek tartást adó bányász 
hagyomány, valamint a helyi kulturális 
örökség ápolását is fontosnak tartom. 
Két iskolás korú gyermek édesapjaként 
és a közoktatásban dolgozó pedagógus-
ként kiemelt felelősséget érzek mind a 
tanulókért, mind kollégáimért. Törvény-
hozóként mindent meg fogok tenni azért, 
hogy korszerű, megfelelően finanszíro-
zott oktatási rendszer jöjjön létre, mely-
ben anyagilag és erkölcsileg egyaránt 
megbecsült pedagógusok hozzák ki a 
legjobbat a rájuk bízott fiatalokból, ezzel 
építve a nemzet jövőjét.

Mivel lenne elégedett 2022-ben?

Azzal, ha teljesítettem azokat a vállalá-
sokat, amiket az ajkaiaknak és a térség-
ben élőknek megtettem. Ha megszűnik a 
környezetszennyezés, ha minden itt élőt 
egyformán megvéd majd minden törvény, 
ha véget ér az úton-útfélen az arcunkba 
nyomuló gyűlöletkampány, ha a korrup-
ciót sikerül visszaszorítani, amennyire 
csak lehet, ha nem stadionok épülnek 
majd az országunkban gomba módra, ha-
nem kórházak és iskolák újulnak meg, ha 
nem tehetségtelen pártkatonák, stróma-
nok és oligarchák tömik meg közpénzzel 
a zsebüket, hanem tisztességes bérből 
és fizetésből élhet meg itthon az is, aki 
nem akar külföldre menni. Mert elmenni 
el lehet, de a legtöbben azért itt szeretünk 
élni, itt szeretünk dolgozni, itt szeretünk 
lenni igazán. 

Amikor épp nem tüntetést vagy politikai 
akciót szervez, hogyan tölti civilként a 
szürke hétköznapokat?

Hétköznapjaimat mindennek lehet nevez-
ni, csak szürkének nem… Két ikergyermek 
büszke édesapjaként bőven akad kelle-
mes elfoglaltság számomra. Középiskolai 
tanári hivatásomat most épp szünetelte-
tem doktori tanulmányaim miatt, melyek 
komoly kutatói tevékenységgel is járnak. 
Emellett szeretek zenélni, kirándulni és 
írni. És folyamatosan azon agyalok, hogy 
mégis hogyan tehetnénk együtt egy jobb 
hellyé azt a környéket, ahol élünk.

Molnár Tibor aktív képviselői szerepre készül a Parlamentben: több ötle-
te is van, hogyan lehetne jobbá tenni az ajkaiak életét. A jelenleg doktori 
tanulmányokat folytató történelem-földrajz-drámapedagógia szakos kö-
zépiskolai tanár mindenekelőtt a környékbeliek jövőbe vetett hitét adná 
vissza, de az egészségügyi problémákkal vagy a környezetszennyezéssel 
kapcsolatban sem akar tétlen maradni. Emellett az ajkai bányász hagyo-
mányok ápolását is fontosnak tartja és ahogyan korábban is, útját állná a 
mutyizásnak. „Kockás inges” tanárként természetesen oktatásügyi kérdé-
sekben is számíthatnak rá a választók.

VISSZA KELL ADNI  
AZ AJKAIAK JÖVŐBE  
VETETT HITÉT!

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem a nagyszülőknél 
töltött boldog nyarakat, a Kab-hegyi kirándulásokat nagyapámmal, a mé-
teres hófúvásokat a Bakonyban, az ajkai strandot, csónakázótavat és par-
kerdőt, a bányásznapokat, a badacsonyi bortúrákat, a sétákat a tapolcai 
Malom-tó körül, a kapolcsi kalandokat a Művészetek Völgyében, a monos-
torapáti erőspaprikás szendvicset, a sümegi koncerteket, a balatonedericsi 
Afrika-múzeumot, a nyirádi kisboltot, ahol útban úrkúti házunk felé mindig 
megállok; azt, hogy bármerre járok errefelé, otthon érzem magam.

Ki gépen száll fölébe, annak valóban szép, színes térkép e  táj. Láthatja 
a Tapolcai-medence fenséges tanúhegyeit, a Balaton hatalmas víztükrét, 
Nagyvázsony, Sümeg és Szigliget várait, Ajka gyárait, az egykori bányák 
nyomait, az erdőket és mezőket, a Káli-medence természeti csodáit, a 
gondosan megművelt szőlőket és a békés kis falvakat. A mesterségesen 
meghúzott választókerületi határ változatos, különböző adottságú tájakat 
és eltérő hagyományú településeket fog közre és köt össze.

Itt élt és alkotott Fekete István, Egry József, Kisfaludy Sándor, Bertha Bulcsu, 
Simon István és Molnár Gábor. Innen indult útjára a felvilágosodás eszméit 
hirdetni Batsányi János. Gazdag történelmi és kulturális örökség jellemzi 
a térséget. A kiemelkedő személyiségek mellett szorgalmas bányászok, 
erdészek, ipari munkások, kisiparosok, földművesek, szőlész-borászok, 
kereskedők és vendéglátósok több évszázados munkája hagyta rajta a 
nyomát a vidéken.

A Déli-Bakony, a Tapolcai-medence, a Keszthelyi-hegység és a Balaton-fel-
vidék dolgos, rendszerető népe azonban mindenképpen többet érdemel 
annál, hogy csak a múltjából éljen. Biztosítani kell a lehetőségét annak, 
hogy az itt élők a jelenben is megtalálják boldogulásukat és a jövő kihívá-
saival is felkészülten nézhessenek szembe. Ehhez pedig a hiteles, a helyi 
közösség bizalmát bíró önkormányzati vezetők mellett megfelelő, a prob-
lémákat, lehetőségeket és nem utolsósorban az itteni nép lelkivilágát jól 
ismerő országgyűlési képviselőre is szükség lesz. Ezért vagyok most itt, 
ehhez kérem bizalmukat.

Egy fecske azonban nem csinál nyarat. A következő néhány hónapban 
igyekszem minél több helyre eljutni, minél több emberrel beszélni azért, hogy 
választási programunk valóban közös legyen. Csak így tudjuk sikeresebbé 
tenni ezt a számunkra kedves tájat. Együtt sikerülni fog!

 BÁRMERRE JÁROK ERREFELÉ,  
 OTTHON ÉRZEM MAGAM 

EGYÜTTES VAGY.
egyuttpart.hu/csatlakozz/aktivista

CSELEKVŐ   
VAGY? 
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ÖSSZETARTÓ MAGYARORSZÁG
NYUGDÍJ
Te hiszel abban, hogy 20 év múlva lesz nyugdíjad? 
A nyugdíj nem a múltról szól, hanem a jövőről. 
Generációk viadala helyett valamennyi generáció 
érdekeit figyelembe vesszük a nyugdíjrendszerről 
hozott döntések során. Igazságosabb, rugalmasabb 
és fenntarthatóbb nyugdíjrendszert teremtünk. 
Társadalombiztosítási elven működő nyugdíjrendszerre 
van szükség, amelyet államilag jól ösztönzött egyéni 
nyugdíjmegtakarításokkal egészítünk ki.

Az Együtt választási programja  
teljes terjedelmében elérhető az alábbi linken: 

Vagy írj nekünk emailt  
a hello@egyuttpart.hu címre, 

és mi eljuttatjuk neked a programunkat!

program.egyuttpart.hu

Európai élet  
az EGYÜTT Magyarországán

ÖSSZETARTÓ 
MAGYARORSZÁG

SZOCIÁLPOLITIKA 
Ma Magyarországon a szegénység nem egy 
szűk réteg problémája. Tízből 4 magyar ember 
szegénységben él. A gazdasági gyarapodás 
eredményei önmaguktól nem szivárognak le a 
középosztályhoz és a szegényebbekhez, ezért 
tennie kell az államnak. Az Együttben egy 
olyan Magyarországon akarunk élni, ahol nem 
kell tömegeknek rettegniük attól, hogy mi lesz 
holnap.

SIKERES JÖVŐ
OKTATÁS
Te is aggódsz, hogy milyen iskolába járhat a gyereked, 
unokád? Te is látod a pedagógusok lehetetlen 
helyzetét? 

Azonnal megkezdjük a magyar oktatás átalakítását, 
hogy 10 év alatt a miénk legyen Európa legjobb 
oktatási rendszere. Pénz nem számít, minden forrást 
mozgósítani kell erre a célra!

ERŐS GAZDASÁG
MUNKAÜGY
Magyarországon egyszerre van elvándorlás, 
munkanélküliség és munkaerőhiány. Vannak 
ismerőseink, akik évek óta sehogyan sem 
találnak munkát. Közben vállalkozóként 
megéljük, hogy egyszerűen nem lehet 
megfelelő munkaerőt találni. Az Együttnek 
józan javaslatai vannak a megoldásra.

MEGÚJULÓ KÖZÉLET
IGAZSÁGTÉTEL
A szabadság és a teljesítmény hívei 
liberális demokrataként nem engedhetik 
meg, hogy az elmúlt évek bűnelkövetői 
büntetlenül maradjanak. Nem szabad 
engedni, hogy trükkös szerződésekkel 
törvényesítsék a lopást. Mert ha ezt 
engedjük, akkor tőled is bármit el lehet 
lopni a jövőben is, és nem lesz tekintélye 
soha az igazi teljesítménynek. Az Együtt 
ezért dolgozik az igazságtételért.

MŰKÖDŐ ÁLLAM
EGÉSZSÉGÜGY
Te is rengeteg adót fizetsz be azért, hogy az állam a 
számodra is megfelelő egészségügyi ellátást biztosítson. 
Az elmúlt 7 évben annyiban romlott a helyzet a korábbi 
évtizedek mulasztásaihoz képest, hogy immár azt a pénzt 
sem költi az egészségügyre az állam, amit lehetne. Erős 
társadalombiztosításra, fejlett alapellátásra és működő 
kórházakra van szükség.

225|  Pótoljuk a 

10 éve 
elmaradt 
nyugdíjminimum-
emelést.

191|  Fokozatosan bevezetjük  

a minimum- 
jövedelmet  
a mélyszegénység  
enyhítéséhez.

41|  Mindenki számára tandíjmentessé 

tesszük az első diploma megszerzését.

265|  4 év alatt a GDP egy 
százalékával, legalább  

330 milliárd 
forinttal  
növeljük az egészségügyi 
kiadásokat.

130|  Kárpótoljuk  
az Orbán-rezsim 
jogfosztottjait, 
többek között a kényszer-
nyugdíjazottakat, a nyugdíjuktól 
megfosztottakat, a trafikosokat, 
és a politikai okokból tönkretett 
vállalkozókat..

Az Együtt bemutatta programját: 491 pontban teszünk 
javaslatot arra, hogyan lesz Magyarországból egy 
szabad, igazságos, boldog és gyarapodó ország. 

Konkrét ígéreteink vannak a konkrét problémák megoldására. 
A mi Magyarországunkban minden gyermek egyenlő, és az 
állam segít mindenkinek abban, hogy lehetőségeit jobban 
kibontakoztassa. A mi világunkban működnek a kórházak és a 

rendelők, megfizetik a nővért és az orvost, és a szegényebbeket 
sem hagyja magukra az állam. 

Hiszünk abban, hogy te is európai életet akarsz élni. Azért 
dolgozunk, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, 
amely ezekben segít neked és másoknak is. 

Ettől lesz Magyarország egy szabad, igazságos, boldog ország.

329| A munkanélkülieknek 
a jelenlegi 3 helyett 

9 hónapos 
álláskeresési 
biztosítást 
fizetünk.
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Hároméves koromban vitt el először édesapám 
a kispesti pályára (1987 óta: Bozsik-stadion), 
ahol azóta számos meccset tekintettem meg, 
bár vidékre költözésem miatt jóval kevesebbet, 
mint amennyit szerettem volna. Számomra Dé-
tári, Pisont, Illés és Bárányos voltak a legendás 
10-esek, azonban apám elbeszéléseiből és a 
rongyosra olvasott focitörténeti könyvekből 
(Legenda és valóság, Szikrázó cipők, Aranycsa-
pat) tudtam, hogy Kocsis Lajos és Tichy voltak a 
korábbi évtizedek játékmesterei és gólfelelősei, 
minden honvédos csillag és magyar labdarúgó 
közül pedig Puskás Ferenc volt a legnagyobb. 
Koromnál fogva játszani csak filmfelvételeken 
láthattam, de viszonyítási alapként kimondva-ki-
mondatlanul mindig jelen volt a magyar futball 
egyre ínségesebb évtizedeiben. Valamikor 1998 
tavaszán egy Honvéd-Debrecen meccs előtt 
volt szerencsém találkozni és kezet szorítani 
vele, még autogramot is adott, melyet annyi-
ra féltve őrzök, hogy most meg sem találtam.

Kispest-szurkolóként (vagy Honvéd-druk-
kerként, ahogy jobban tetszik) különösen bánt, 
hogy Puskás Ferenc nevét az Orbán Viktor által 
létrehozott felcsúti futballcsapat és akadémia 
bitorolja a sportújságíróból udvaronccá vált, sőt 
újabban Puskás-ügyi nagykövetté kinevezett 
Szöllősi György hathatós közreműködésével. Ez-
zel az érzéssel nem vagyok egyedül. Napjainkban 
nem a Fradi vagy az Újpest a legkevésbé kedvelt 
rivális a kispesti tábor számára, hanem a Felcsút 
és a Videoton, egyértelműen a Vezérhez való kö-
tődésük és ebből eredő hátszelük miatt. Termé-
szesen más csapatok jóérzésű drukkerei sem 
nézik jó szemmel a fideszes focibirodalom zász-
lóshajóit - beleértve a Nemzet Csapatának szur-
kolóit is, akik nehezen viselik a kubatovizálást -, 
a tradíciók nélkül a semmiből létrehozott hűbéri 
bandériumokról (Mezőkövesd, Balmazújváros, 
Kisvárda) nem is beszélve. A Puskás név kisajá-
títása viszont olyan égbekiáltó igazságtalanság, 
melyet még a legkeményebb fehérvári ultrák 
sem vitatnak, Felcsút-drukkerekről “pedig, mi-
velhogy nincsenek, semmi emlékezet ne legyen”.

Kíváncsi vagyok, hogy Öcsi bácsi, ha tisz-
ta tudattal megérte volna 90. születésnapját, 
mit szólna, ha mondjuk a Sándor Károly Aka-
démia Balatonakarattyán működne Matolcsy 
György egyik alapítványának felügyelete alatt, 
Hidegkuti Nándor nevét a mezőkövesdi aréna 
viselné (Deutsch Tamás Twitter-bejegyzése 
valószínűleg idézhetetlen lenne), a Fradi-druk-
kereknek pedig megtiltanák, hogy Albert Fló-
rián nevét hordozó molinókat függesszenek 
ki a szakonyfalui oroszlánbarlangban, mivel 
a hozzá kapcsolódó jogok felett Rogán Antal 
rendelkezik a családdal kötött megállapodás 
alapján. Valószínűleg a maga szókimondó stí-
lusában tenné helyre a világ elszabott rendjét.

Lényegtelen, hogy milyen jogi és üzleti 
konstrukcióban került a Puskás név Felcsút-
ra, nem ott van a helye. Egy országgal odébb 
és négy évtizeddel ezelőtt már volt rá példa, 
hogy a helyi diktátor stadiont építtetett szülő-
falujába az odavarázsolt első osztályú csapat 
számára. Az FC Olt Scornicești sikertörténete 
Ceaușescu bukásával szomorú véget ért, ma 
már kecskék legelnek a lepusztult arénában. 
Az adófizetők pénzéből épült felcsúti létesít-
ménynek nem kívánok ilyen sorsot: államo-
sítása után a telki edzőközponthoz hasonló 
funkciót tölthetne be, esetleg valóban üzleti 
alapon működő új tulajdonoshoz kerülhetne. 
Felcsúton vagy valamelyik közeli településen 
pedig inkább a rejtélyes körülmények között 
elhunyt igazmondó juhász, Váradi András nevét 
viselje valamilyen intézmény vagy közterület.

Az idei NB1-es bajnokságot a sokat kritizált 
George F. Hemingway által üzleti alapon irányított, 
éppen ezért a sajátos magyar futballviszonyok 
között nem túl gazdagnak számító Honvéd nyer-
te, legyőzve állami milliárdokkal kitömött riváli-
sait. Honvéd-drukkerként tudom, milyen érzés a 
hatalom sokak által utált csapatáért szorítani és 
átéltem szeretett klubomnak a 90-es évek végé-
től pár évvel ezelőttig tartó csődközeli mélyre-
pülését is. A rezsim bukása után mindenképpen 
szükséges a sportfinanszírozás új, egészsége-
sebb alapokra való helyezése, a politikai alapon 
való kivételezés lehetőségének megszüntetése.

A jegyzőkönyv kedvéért: április 1-én, Pus-
kás Ferenc 90. születésnapján, a Budapest 
Honvéd-Ferencvárosi Torna Club labdarúgó 
mérkőzésen sem a Puskás-ügyi nagykö-
vet, sem a futballszerető miniszterelnök nem 
tette tiszteletét a Bozsik-stadionban. Ez jól 
mutatja a jelenlegi hatalom viszonyát Puskás 
eredeti csapatához, még akkor is, ha Szijjár-
tó Péter időnként feltűnik Hemingway klub-
tulajdonos mellett a kispesti VIP-páholyban.

A tavalyi Európa-bajnokság kapcsán bebi-
zonyosodott, hogy a labdarúgás még mindig a 
legnagyobb tömegeket megmozgató sportág 
hazánkban, ráadásul még a részsikereknek 
is hatalmas, mostanában divatos kifejezéssel 
élve a „pozitív nemzettudatot” erősítő hatása 
van (a szurkolók egy részének politikailag in-
korrekt megnyilvánulásait nem elfelejtve). A 
kenyér és a cirkusz arányán viszont érdemes 
változtatni, ha egy boldogabb, kiegyensúlyozot-
tabb és sikeresebb nemzetet szeretnénk építeni.

Egyébként pedig az a véleményem, hogy Pus-
kás helye Kispesten van, vissza kell adni ellopott 
legendáját annak a közösségnek, amelyből el-
indult és amely igazán ápolni tudja emlékét – 
az őt karrierje második felében befogadó Real 
Madriddal együttműködve. Ha az Orbán-rezsim 
bukása után sor kerül majd az igazságtételre 
és kártalanításra, a magam részéről mindent 
meg fogok tenni azért, hogy ez így legyen.

Egyszer volt, hol nem volt egy magyarosított nevű vagány sváb srác, aki 
a külvárosi grundokon, rongylabdával gyakorolva tett szert utánozhatatlan 
technikára, majd bajnok és majdnem világbajnok lett. Két klubban játszott és 
érte el világraszóló sikereit, mégis egy harmadik viseli a nevét, melyhez spor-
temberként semmi köze nem volt. Gyakran bántak vele méltatlanul életében 
és halála után is ez történt örökségével. Puskás Ferenc, a valaha volt legjobb 
magyar focista idén lenne 90 éves.

VALAMI 
BŰZLIK 
AJKÁN
Valami bűzlik Ajkán, szó szerint és kép-
letesen is. Az alumíniumöntödéből ter-
jengő kellemetlen szagok, valamint az 
erőmű kéményeiből szállingózó ko-
rom és pernye mellett legalább olyan 
bosszantó az ajkai polgárok számá-
ra, hogy konkrétan hülyének nézik őket.

Azt gondolhatnánk, hogy a 21. századi 
Magyarországon már nincsenek súlyosan 
környezetszennyező ipari létesítmények, 
hiszen a rendszerváltást követő évük-
ben többségük megszűnt, a megmaradt 
üzemek pedig kénytelenek voltak az EU 
szigorú szabályaihoz alkalmazkodni. Eh-
hez képest Ajka, amely a rendszerváltás 
előtt a „piszkos 12”, azaz a legszennye-
zettebb levegőjű magyar városok közé 
tartozott, még ma is szenved a korom- és 
pernyeszennyezéstől, valamint a bűztől.

A 80-as években ritka volt az a hét, ami-
kor három ajkai unokatestvérem közül 
egyik sem küszködött valamilyen légúti 
megbetegedéssel. Az autókra írni lehe-
tett, akkora porréteg rakódott rájuk és 
a téli hónapokban nyomasztó volt a vá-
rosra leereszkedő szmog. Aztán bezárt 
a bánya és a széntüzelés káros mellék-
hatásait felváltotta a biomasszával való 
energiatermelés (és a tökéletlen égés) kel-
lemetlen velejárója, a korom és a pernye.

Nem kívánom sem a hőerőmű, sem az 
alumíniumöntöde technológiai folyamatait 
és a hivatalos kibocsátási határértékeket 
részletezni, mert csak a lakosság által ész-
lelhető környezetterhelés számít. Ajkát a 
bányászat és az ipar tette naggyá, enélkül 
minden bizonnyal csak néhány ezer em-
ber élne itt különböző falvakban. Az ipari 
forradalom árát azonban már bőségesen 
megfizettük emberéletekkel és környezeti 
károkkal. Az ajkaiaknak ugyanúgy joguk van 
a tiszta levegőre, egészséges környezetre, 
mint az ország más tájain élőknek. Már nem 
abban a korban élünk, amikor a gazdasági 
érdek – társadalmi rendszertől függetle-
nül – fölötte áll az emberek egészségének.

Ajkának energiára és távhőre van szük-

sége, az ipari üzemeknek forró vízre, az 
embereknek pedig munkára. Ezzel egy-
idejűleg viszont az erőműnek és a bűzért 
sokak által felelősnek tartott alumíniu-
möntödének teljesítenie kell azokat a kör-
nyezetvédelmi elvárásokat, melyek a 21. 
századi Európában már alapvetőek. Eh-
hez képest az erőmű külső képét látva a 
laikus szemlélő 1970-ben érezheti magát...

Németh Frigyes, az erőmű vezérigaz-
gatója tavalyi nyilatkozatában arra figyel-
meztet, ha bezárnák az erőművet, akkor 
megoldhatatlan lenne hatezer otthon és 
a közintézmények fűtése, helyi ipari vállal-
kozások gőzellátása, és kiesne az ország 
villamosenergia igényének 1-1,5 százaléka. 
Megszűnne 300 munkahely, és nem folyna 
be évi 200-250 millió forint iparűzési adó.

Kinek állhat érdekében a távfűtés leállása 
és munkahelyek százainak megszűnése?

Nagyon úgy tűnik, hogy az erőmű ügyét 
a Fidesz trójai falóként használja, mellyel 
egyszerre lehetetlenítheti el a szocialista 
többségű önkormányzatot és a jobbikos or-
szággyűlési képviselőt. A Veszprém megyei 
3-as választókerület és különösen annak 
legnagyobb települése már régóta szálka 
a hatalom jelenlegi birtokosainak szemében. 
Mindent megtesznek azért, hogy narancs-
sárgára fessék itt is a térképet. Szellemi 
pitbulljaik alig álcázott és láthatóan nem ke-
vés pénzből működő propagandaoldalakon 
hirdetik az igét, hogy csak akkor lesz itt jó 
világ, ha a renitens Tapolca és Ajka is beáll 
a sorba, és „a Zolit” választják meg képvi-
selőnek. A fejlesztési pénzek a nem fideszes 
vezetésű városokba addig csak szűken 
csordogálnak. A jóságos Fenyvesi NERtárs 
pedig árnyékképviselőként végighaknizza 
a településeket, mindenhol ott mosolyog, 

ha valamit fel kell avatni és „tájékoztat” - 
mintha mindaz, amiről beszél, az ő érdeme 
lenne. Egy Ajka lakosságát többszörösen is 
sújtó kényszerű erőmű-leállás tehát alkal-
mas lehet arra, hogy a baloldali városveze-
tés (és a tehetetlennek bélyegzett jobbikos 
képviselő) ellen fordítsa a közvéleményt, 
majd ezután színre léphessen a megmen-
tő: Fenyvesi Zoltán. Ezt a forgatókönyvet 
már láthattuk a kórházi CT cseréje kapcsán.

Az októbertől az erőművet üzemeltető 
Veolia szakmai befektetőként minden bi-
zonnyal minőségi fejlesztéseket hajt végre, 
mint ahogyan azt tette például Pécsett. Ez 
viszont nem a helyi fideszes képviselőknek 
lesz köszönhető, mint ahogyan azt sajtó-
tájékoztatójukon állították, hanem annak 
az általuk is ismertetett ténynek, hogy egy 
nemzetközileg jegyzett cég nem engedheti 
meg, hogy környezetszennyezési ügybe ke-
veredjen. De mit lép majd arra a Veolia, ha 
egy szép napon mint a kormányzat stratégi-
ai partnerét arra kérik, hogy bizonyos baráti 
beszállítóktól szerezze be az eltüzelendő 
biomasszát, amely az előírnál gyakran jóval 
magasabb víztartalmú? És ha nem veszi át 
többé az esetenként hóval (!) kevert, nem 
éppen csúcsminőségű tüzelőanyagot, akkor 
számíthat-e a környezetvédelmi előírások 
szigorítására vagy azok következetesebb 
betartatására? Ha ebből akár csak ideig-
lenes leállás, esetleg kényszerű kivonulás 
lesz, annak levét megint csak a „bűnös vá-
ros”, Ajka polgárai (mert ők is ugyanolyan 
polgárai a hazának, mint a fogalmat kisa-
játítani akaró fideszesek!) fogják meginni.

Az Együtt cselekvő ellenzékként már 
többször bizonyította, hogy képes ha-
tékonyan fellépni környezetszennyezési 
ügyekben. Környezetvédelmi szakpolitiku-
sunk, Baranyi Krisztina, aki megoldotta az 
Illatos úti mérgek ügyét és fellépett a Tisza 
szennyezése ellen, hamarosan Ajkára lá-
togat és együtt, szakértőkre támaszkodva 
tárjuk fel az események valós hátterét és 
keresünk valódi megoldást a korom- és per-
nyehullás, valamint a bűz megszüntetésére.

Valami bűzlik Ajkán és ennek nem csak 
az ipari üzemek a felelősei, sőt az erőmű 
egyre inkább eszköznek tűnik abban a 
piszkos játszmában, amit a helyi Fidesz 
játszik. Többek között azért kívánok a 
demokratikus ellenzék képviselőjelöltje-
ként az Országgyűlésbe jutni, hogy az aj-
kaiak egészsége, környezete és munkája 
ne lehessen politikai manipulációk tárgya.

AZ ELLOPOTT LEGENDA

„Nem lehet venni, legendát 
nem lehet venni!”

„Mindenki stróman, Felcsúton 
mindenki stróman!”

„Névrablók! Névrablók!”
(kispesti szurkolók rigmusai a közelmúltból)



1110

A CSELEKVŐ ELLENZÉK. A CSELEKVŐ ELLENZÉK.

EGYÜTTES VAGY.
egyuttpart.hu/csatlakozz/aktivista

DEMOKRATA   
VAGY? 

AZ ÚJ PÓLUSSAL

MI AZ ÚJ PÓLUS?
Az új pólus választási stratégiáját Ju-
hász Péter vetette fel 2017 tavaszán, 
melynek lényege, hogy a 2010 előt-
ti és 2010 utáni időszakot egyaránt 
meghaladni kívánó új ellenzéki pár-
toknak, az LMP-nek, a Momentum-
nak, a Párbeszédnek és az Együtt-
nek választási együttműködést kell 
kötniük a 2018-as választásokra an-
nak érdekében, hogy legyen egyér-
telmű választása mindazon magya-
roknak, akik nem akarnak sem a 
Fideszre, sem a Jobbikra, sem a 
baloldal 2010 előtti pártjaira szavazni.

MIÉRT KELL AZ ÚJ PÓLUS?
A választók joggal várják el az együtt-
működést a pártoktól, ugyanakkor 
jobb együttműködési formára van 
szükség, mint 2014-ben. A kompro-
misszumképtelen politikát az LMP, 

a Momentum, a Párbeszéd és az 
Együtt támogatói egyaránt eluta-
sítják. Ha az újabb és a régi ellen-
zéki pártok két külön listát állítanak 
és az egyéni választókerületekben 
egymás javára visszalépnek, nem-
csak az újabb Fidesz-kétharmadot 
akadályozhatják meg, de akár az 
abszolút többségét is elveszíthe-
ti a Fidesz és legyőzhetővé válik.

MIÉRT LEHET SIKERES  
AZ ÚJ PÓLUS?
A Medián 2017 júliusi felmérése sze-
rint a választók 16 százaléka szavaz-
na az Új Pólusra. Az Új Pólus párt-
jaiban politizál a 10 legnépszerűbb 
ellenzéki politikus szinte mindegyike. 
Az Új Pólus megújíthatja a politikai 
kultúrát is. E pártok elkötelezettek 
a tisztességes, átlátható politika és 
a demokrácia helyreállítása mellett. 

Ráadásul a pólus pártjainak szava-
zótáborai kiegészítik egymást, és 
ideológiai különbségeik ellenére, a 
magyarországi válság legfontosabb 
kérdéseiben (egészségügy, oktatás, 
társadalmi egyenlőtlenségek) szin-
te azonos álláspontot képviselnek.

MIT KELL TENNI, HOGY  
LÉTREJÖJJÖN AZ ÚJ PÓLUS?
Juhász Péter szerint az Új Pó-
lus pártjai között a választók ma 
nem tudnak különbséget tenni. Ők 
ugyanis azt látják, hogy bár sok 
mindenben hasonlóan gondolko-
zunk, hisznek nekünk és bennünk, 
de egyikünket sem tartják képesnek 
arra, hogy ezeket a célokat önálló-
an elérjük. A választók tudják, hogy 
nem elég beszélni a jó kormányzás-
ról, meg is kell tudni valósítani azt. 
Erre pedig csak együtt van remény.

A GYŐZELEMRE!

VAN ESÉLY
TE IS TUDOD SEGÍTENI A KORMÁNYVÁLTÁST!

Mindannyian tehetünk a kormányváltásért. Mindannyiunknak kell 
tennünk a kormányváltásért. Közösen. Mert csakis Együtt sikerülhet.

Nem várhatunk másokra, hogy majd ők eltakarítják helyettünk a 
tolvaj Orbán Viktorékat. Nem várhatunk arra, hogy majd másvalakik 
megoldják helyettünk a problémáinkat és megvívják helyettünk a 
mi küzdelmeinket.

Cselekvő pártokra, cselekvő ellenzékre, cselekvő emberekre van 
szükség.

MONDD EL NEKÜNK, AMIT TUDSZ!
A korrupció legnagyobb ellenfele a nyilvánosság. A Fidesz nem 
véletlenül tiporja sárba a sajtószabadságot, s nem véletlenül 
üldözi a független sajtót.

Ha csendben maradunk, ha nem mondjuk el, amit tudunk vagy 
hallunk, észrevétlenül lopnak meg mindannyiunkat, észrevét-
lenül fosztanak meg jogainktól.

Ha van tudomásod bármilyen visszaélésről, lopásról, korrupció-
ról vagy jogtiprásról, jelezd nekünk! Nem kell félned, az ügyek-
nek mi járunk utána. S ígérjük, mi kiderítjük az igazságot.

TEGYÉL JAVASLATOT!
Ha van bármilyen észrevételed, javaslatod, hogyan lehet Ma-
gyarország mindannyiunk jobb, boldogabb, békésebb otthona, 
oszd meg velünk!

Mondd el, te miben vársz változást! Mondd el, szerinted milyen-
né kellene formálnunk közös hazánkat!

Mert ezekből a vágyakból, tervekből, javaslatokból lesz Magyar-
ország mindannyiunk közös, boldog otthona.

ELÉRHETŐSÉGEINK: hello@egyuttpart.hu  |  06-1-240-0613  |  1065 Budapest, Nagymező u. 4.

HA POLITIZÁLNI AKARSZ,  
JELENTKEZZ PÁRTTAGNAK!
A kormányváltáshoz új, hiteles politikusok kellenek. Olyan em-
berek, akik le akarják váltani Orbán Viktorékat, de nem akarják 
vissza a 2010 előtti időszakot sem. Olyan emberek, akik tisztes-
séges, hiteles politikát képviselnek, akiknek van elképzelésük 
arról, milyenné akarják formálni Magyarországot és saját kör-
nyezetüket. Olyan emberek, akik elkötelezettek a közügyek iránt, 
akik politikusként vállalják a megmérettetést.

HA SZÍVESEN POLITIZÁLNÁL VELÜNK, JELENTKEZZ!

ELLENŐRIZD A VÁLASZTÁSOK 

TISZTASÁGÁT!
A Fidesz számtalanszor bizonyította már, hogy bármi áron meg 
akarják tartani a hatalmukat. Ha kell, csalnak a választásokon, 
ha kell, verőemberekkel akadályoznak meg egy népszavazási 
kezdeményezést.

De aki most csal, az csalni fog 2018-ban is. Ezért az a felada-
tunk, hogy minden egyes szavazóhelyiségben legyen legalább 
egy olyan ember, aki felügyeli a választások tisztaságát, és elejét 
veszi a kormánypártok csalási kísérletének.

Nem kell párttagnak lenni. Nem kell pártaktivistának lenni. Nem 
kell belépned az Együttbe. Csak annyit várunk, hogy független-
ként, a kormányváltás és a tiszta választok iránt elkötelezett em-
berként legyél ott a szavazóhelyiségekben a választások napján.

HA NEKED IS FONTOS A TISZTA  
VÁLASZTÁS, ÉS ÁLDOZNÁL ERRE  
EGYETLEN NAPOD AZ ÉLETEDBŐL,  
JELENTKEZZ NÁLUNK!

JELENTKEZZ  
AKTIVISTÁNAK!

A Fidesz közpénzekből kitömött, milliárdos propagandagépezeté-
vel szemben szükségünk van olyan emberekre, akik tevékenyes 
is segítik a kormányváltást. Olyan emberekre, akik házról házra, 
utcáról utcára, piacról piacra képviselik a kormányváltás ügyét. 
Szórólapoznak, aláírást gyűjtenek, javaslatokkal látják el az el-
lenzéki jelölteket.

HA DOLGOZNÁL VELÜNK EGYÜTT  
A KORMÁNYVÁLTÁSÉRT, JELENTKEZZ NÁLUNK!

BÁTOR   
VAGY? 

NEKÜNK KELL CSELEKEDNÜNK.  

VELETEK. EGYÜTT.
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MOLNÁR TIBOR
Középiskolai tanár, az Együtt Országos Politikai Tanácsának tagja

Molnár Tibor Budapesten született 1974-ben, de már többet élt vi-
déken, mint a fővárosban. Fonyódon érettségizett, majd az egyéves 
sorkatonai szolgálata után a Pécsi Tudományegyetem Természettu-
dományi Karán földrajztanárként végzett. Később a Bölcsészettu-
dományi Karon történelemtanári végzettséget, a veszprémi Pannon 
Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán pedig 
drámapedagógia-tanár MA oklevelet szerzett levelező tagozaton.

Kereskedelmi és marketing területen dolgozott tíz évet a versenyszfé-
rában, mellette zenélt és újságíróként is tevékenykedett. 2010-től a 
közoktatásban dolgozik középiskolai tanárként. Jelenleg fizetés nél-
küli szabadságát tölti és a Pannon Egyetem Georgikon Karán folytat 
doktori tanulmányokat.

2013 óta az Együtt tagja, előtte nem politizált egyik párt színeiben 
sem. A Veszprém 3. (Ajka-Tapolca-Sümeg) választókerületi szerve-
zet elnöke, 2015-től az Országos Politikai Tanács tagja és a Váradi 
András Alapítvány kurátora. Ez év februárjáig az Együtt országos 
elnökségének is tagja volt. Főként nemzet- és emlékezetpolitikával, 
valamint ökopolitikával foglalkozik. Két ikergyermek büszke édesapja.

7 PONT AJKÁÉRT!
1.  Igazságos adózást! – Ne azok járjanak 

rosszul az egykulcsos adóval, akik ke-
vesebbet keresnek!

2.  Több pályázati pénzt Ajkának! – Ne 
büntessék a várost csak azért, mert 
itt máshogy gondolkodnak, mint a 
kormány!

3.  Jobb egészségügyet az ajkaiaknak! – 
Ne kelljen meghalnia senkinek ahhoz, 
hogy korszerű diagnosztikai berende-
zései legyenek a kórháznak!

4.  Jobb oktatást az ajkai fiataloknak! – A 
helyi közösségek dönthessenek arról, 
hogy ki működtesse az intézményeket, 
korszerű közoktatást minden ajkai ta-
nulónak!

5.  Tisztább várost! – Mindenkinek joga 
van az egészséges környezethez. 
A környezetszennyező üzemeket a 
törvények szigorú betartatására kell 
kényszeríteni! 

6.  Modern Ajkát mindenkinek! – Legyen 
helye a városban a jövő iparágainak, 
hogy minél több helyi fiatal itt marad-
hasson és még többen ide költözhes-
senek!

7.  Hajrá, Ajka! – A helyi sport továbbra 
is kapja meg a teljesítményéhez méltó 
támogatást úgy a várostól, mint a helyi 
vállalkozásoktól!

TÖBB ESÉLYT AJKÁNAK!
Az elmúlt 7 év bebizonyította, hogy aki 
nem tagja a NER-nek, az szembesülhet 
a jelenlegi kormány „aki nincs velük, az 
ellenük van” logikájával. Pályázati forrá-
sokból szinte alig érkezett valamennyi 
Ajkára, miközben a szomszédos, fide-
szes vezetésű városok milliárdos nagy-
ságrendű fejlesztési pénzekből gazdál-
kodhatnak idén is. Ez a kettős mérce 
megkülönböztet, hátrányos helyzetűvé, 
másodosztályú polgárokká teszi a nem 
fideszes vezetésű településeken élő-
ket. Ennek a levét issza Ajka és Tapolca, 
és ezért dúskál a pályázati pénzekben 
Pápa vagy éppen Sümeg. Ezen változ-
tatni kell! 

Le kell számolni azzal a gyakorlattal is, 
ami csak a választások idején ad némi 
alamizsnát! Az ajkai fiatalok, idősek és 
a családok nem érdemlik meg, hogy 
játékszerévé tegye őket bármelyik kor-
mányzat. 

Mint minden hazai térséget, így Ajkát 
is érinti az elvándorlás, a fiatalok kül-
földre - vagy országon belül - a több 
lehetőséggel bíró városokba mennek. 
Biztosítani kell a jövő iparágainak a he-
lyet Ajkán is, fel kell vértezni a várost a 
21. század kihívásaira, hogy még von-
zóbb hely legyen az itt élni, dolgozni és 
letelepedni szándékozó fiataloknak. Hi-

ába van ugyanis Ajkán munkaerőhiány, 
ha a bérből és fizetésből élőket sújtja 
a legjobban az Orbán-kormány az egy-
kulcsos adóval és a magas ÁFA-val is.  

Természetesen Ajka fejlődése a szom-
szédos települések lakói számára is 
előnyös, hiszen a bővülő munkalehe-
tőségek, a javuló oktatás, egészségügy 
és szolgáltatások az ő életminőségüket 
is növelik.
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