Tisztelt Pesterzsébeti Demokrata Honfitársam!
Minden demokratikus párt programjában szerepel, hogy az Orbán-rezsim megdöntése után helyre
kell állítani a parlamenti köztársaság normális működését, a független intézmények rendszerét, az
objektív közszolgálati tájékoztatást, az önkormányzati jogosítványokat, valamint a demokrácia
érvényesülésének más, alapvető biztosítékait. A politikai pártok között folyó jelenlegi vita leginkább
a választási együttműködés kérdéseiről szól, miközben égető szükség lenne valamiféle közös
kormányzati-cselekvési koncepció kidolgozására. A IV. Magyar Köztársaságot ugyanis csak a
demokratikus erők közös, új szemléletű programjával lehet megteremteni és stabilizálni.
A Fidesz-kormány tevékenysége a jómódúakat még gazdagabbá tette, miközben hazánkban
százezrek vegetálnak a mélyszegénységben vagy annak közelében. A baloldali, liberális, konzervatív
vagy „zöld” programot hirdető régebbi vagy újabb demokratikus pártok mindegyike fontosnak
tartja a mára kialakult súlyos szociális válsághelyzet felszámolását, ám programjaik és elképzeléseik
csak esetenként lépnek túl a már ismert, hagyományos módszerek felélesztésén. Másokkal együtt
nekem is meggyőződésem, hogy Magyarországon megérett a helyzet arra, hogy a politikai pártokon
is túlmutató társadalmi vita kezdődjék a

Feltétel Nélküli Alapjövedelem
kérdéséről, amely a nyomor felszámolásának és a szociális biztonság megteremtésének egyik új,
korszerű, 21. századi megoldása lehet.
Párton és pártokon kívüli elkötelezett demokrataként arra vállalkoztam, hogy megismertessem a
kerületünkben élő demokratákat ezzel humánus és racionális elképzeléssel. Ennek érdekében

2017. március 30-án, csütörtökön, délután 17 órakor
a CSILI Művelődési Központ Vízvári termében
(Bp. XX. Baross utca 55.)
egy ismertető előadást fogok tartani a Feltétel Nélküli Alapjövedelem koncepciójáról, közgazdasági
és társadalmi összefüggéseiről.
Hiszem és vallom, hogy végső soron mi, választók kell eldöntsük, hogy a Fidesz-egypártrendszer
bukása után létrejövő demokratikus Magyarország milyen új programot kell kínáljon hazánk
lakosainak. Korábbi álláspontomat megváltoztatva ma már mély meggyőződésem, hogy a Feltétel
Nélküli Alapjövedelem, - annak ellenére, hogy a még a demokraták között is folynak róla viták -, a
IV. Magyar Köztársaság szociális rendszerének egyik meghatározó eleme lehet.
Tisztelettel meghívom Önt és pesterzsébeti barátait a Feltétel Nélküli Alapjövedelem koncepcióját,
gazdasági és társadalmi összefüggéseit ismertető előadásomra.
Budapest, 2017. március 21.
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