Szavazzon Karácsony
Gergelyre és az
MSZP-Párbeszéd
szövetségre!

Április 8-án

Karácsony!

MOST VAGY SOHA!
INTERJÚ
KARÁCSONY GERGELY
MINISZTERELNÖKJELÖLTTEL
Kezdjük az elején. A mostani viszonyokat ismerve Ön szerint Orbán
Viktor legyőzhető?
Biztos vagyok benne, hogy igen.
K: Miért gondolja így?
A hódmezővásárhelyi választás a
bizonyíték: a Fidesz igenis levált
ható. Sőt, fontos tudni, hogy 2014
óta minden időközi országgyűlési
és jelentősebb önkormányzati vá
lasztást elveszítettek. Ezt Orbán
Viktor tudja a legjobban. A politiká
ja másról sem szól, mint beteges
hatalomféltésről. De hiába a pro
pagandagépezet, a hazug óriás
plakátok: az embereket nem lehet
félrevezetni. A nagy többség tudja,
hogy mennyi baj van az országban
és változásra van szükség.
Miért, milyen Orbán Viktor Magyarországa?
Egy kettéosztott ország. Milliár
dokat kereső, korrupt fidesze
sek az egyik oldalon és a magá
ra hagyott többség a másikon.
Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor bi

zalmasa néhány év alatt
az ország egyik leggazda
gabb embere lett. Egyet
len egy perc alatt többet
keres, mint egy tanár egy
hónap alatt. Közben Or
bán Viktor vejét, Tiborcz
Istvánt a szervezett bű
nözés eszközeit használó
csalássorozattal vádolja
az Európai Csalásellenes
Hivatal. Ez a legsúlyosabb
korrupciós vád, ami az el
múlt harminc évben ma
gyar miniszterelnököt ért!
Ömlik a pénz a fociba, épül
nek a stadionok. De közben
a pénzhiány miatt összeomlás
szélén az egészségügy. Az oktatás
is romokban. Hosszú évek óta nem
járt ilyen kevés fiatal egyetemre,
főiskolára és közben évente 25
ezer olyan fiatal hagyja el úgy az
iskolát, hogy nem tud írni, olvasni.
A nyugdíjak alig emelkedtek. Na
gyon sokan hiába dolgoznak tisz
tességgel, nem tudnak kijönni a
fizetésükből.

személyében van propaganda
miniszter? Orbánék szolgává tet
ték a népet. Én a népet szeretném
szolgálni. Olyan országot teremteni,
amelyet mindenki a közös otthoná
nak érezhet.
Sokan nem szeretik a kormányt,
de azt mondják, hogy legalább
megállította a bevándorlást.
Nekik azt üzenem, hogy Magyar
országra senki nem akar beván
dorolni, sokkal nagyobb probléma,
hogy több mint félmillióan viszont
elhagyták az országot. És bármit
hazudik is erről a Fidesz: nem aka
rom lebontani a kerítést. A kormány
megy, a kerítés marad.
És mit üzen azoknak, akik szerint
a kormánynak nincs alternatívája?

„Ömlik a pénz a fociba, épülnek a stadionok.
De közben a pénzhiány miatt összeomlás
szélén az egészségügy.”
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Azt, hogy a kormánynak csak alter
natívája van, mert Magyarország
nak valójában nincs is kormánya.
Milyen kormány az, amiben nincs
egészségügyi miniszter, nincs ok
tatási miniszter, de Rogán Antal
ÁPRILIS 8.

De hogyan?
A dolog egyszerűbb, mint ami
lyennek látszik. Fel kell számolni a
korrupciót, le kell állítani a stadion
építéshez és a Paks2 beruházá
sokhoz hasonló pénzszórásokat.
És akkor lesz pénz rendes egész
ségügyre, oktatásra, nyugdíjakra.
A nagy multinacionális cégek adó
ja helyett pedig a kiskeresetűek

adóját kell csökkenteni, hogy meg
lehessen élni a fizetésekből. A lé
nyeg az, hogy egy ország csak ak
kor sikeres és boldog, ha a benne
élő emberek sikeresek és boldogok.
A kormánynak végre a saját polgá
raiba kell beruháznia. Az emberek
bérébe, az emberek oktatásába, az
emberek egészségébe.
És mi kell ahhoz, hogy ez valóra is
váljon?

Az első lépés a kormányváltás,
és ehhez pedig az kell, hogy mi
nél többen elmenjenek szavazni.
A Fidesz támogatói mind el fognak
menni. Ezért aki nem szavaz, az is
a Fideszt és a változatlan
ságot támogatja. Szavazni
„A kormánynak végre
pedig arra érdemes, aki
nek valóban van is esélye
a saját polgáraiba kell
a Fidesszel szemben. Két
szavazata van minden vá
beruháznia. Az emberek
lasztópolgárnak. Az egyéni
bérébe, az emberek
választókörzetben arra az
ellenzéki jelöltre érdemes
oktatásába.”
szavazni, akinek a leg

VÁLTOZÁST! MOST!

nagyobb esélye van arra, hogy
legyőzze Orbán helytartóját, te
hát az MSZP-Párbeszéd vagy a
Demokratikus Koalíció jelöltjére.
A listás szavazásnál szintén a le
gesélyesebb, legerősebb ellenzéki
listát érdemes támogatni. Ez most
egyértelműen a Változás Szövet
sége, az MSZP és a Párbeszéd kö
zös listája, amelyet én vezetek és
amit a liberálisok is támogatnak.
Ezek a pártok felismerték, hogy
csak akkor van esély Orbán Viktor
legyőzésére, ha együttműködés
van az ellenzéki erők között. Ak
kor viszont van! Így, aki a Változás
Szövetségére, azaz az MSZP-Pár
beszéd listájára szavaz, annak
hasznosul igazán a szavazata, hi
szen így valóban a kormányváltás
ra szavaz.

ÁPRILIS 8-ÁN
VÁLTOZÁST!
ÁPRILIS 8.

3

SZOCIÁLIS
DEMOKRÁCIA
TÍZ PONTBAN

egy pihenőévet. Az első diploma ingyenes lesz, és
eltöröljük a tandíj-adósságokat.

ÁPRILIS

8.

Karácsony Gergely miniszterelnöki vállalásai
1. V isszavesszük a közpénzből létrejött fideszes
magánvagyonokat
Vállalom, hogy a tisztességtelenül és törvénytelenül
megszerzett, Orbán Viktor strómanjainál és hűbére
seinél lévő óriásvagyonokat és cégbirodalmakat a
felállítandó Korrupcióellenes Ügyészség révén vis�
szavesszük és a társadalom szolgálatába állítjuk.
Felülvizsgáljuk az állami földbérlet-pályázatokat.
A spekulánsoktól visszavesszük, és a helyi gazdák
nak adjuk a földet.
2. A fideszes elit helyett az embereknek adjuk az
EU-pénzeket
Vállalom, hogy az unióból érkező fejlesztési forrá
sok – fejenként évi 130 ezer forint – nagy részét
az állampolgárokhoz juttatjuk el, akik ezt képzésre,
nyelvtanulásra, egészségmegőrzésre, lakásviszo
nyaik javítására, munkába járásra és ezekhez hason
ló, hasznos célokra fordíthatják.
3. V isszaadjuk a 13. havi nyugdíjat, megemeljük
a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat
Vállalom, hogy bevezetjük az egységes 13. havi
nyugdíjat, ami az átlagnyugdíj összegével azonos.

Vállalom, hogy negyedével csökkentjük a diákok
óraszámát és kisebbek lesznek az osztálylétszámok;
a gyerekek megtanulnak tanulni, együttműködni,
számítógépet kezelni és angolul beszélni. Mindenki
leérettségizhet. A tanároknak visszaadjuk a tansza
badságot, emeljük a bérüket és 7-8 évente kapnak
VÁLTOZÁST! MOST!

Vállalom, hogy átfogó béremelési programot indí
tunk: 150 ezer lesz a nettó minimálbér, emeljük az
alacsony és közepes jövedelmeket: 4 dolgozóból
3 legalább 20-30 ezer forinttal többet vihet haza.
Adót vetünk ki az óriásvagyonokra, az offshore ügy
letekre, a spekulációra és a környezetszennyezésre.
Oligarcha-adót vezetünk be. Az összeszerelő üze
mek helyett a tudásra, kreativitásra épülő gazdasá
got fejlesztjük. A munkavállalók és szakszervezetek
érdekeit szolgáló törvényeket alkotunk. A nők azo
nos munkáért azonos fizetést fognak kapni.
7. Csökkentjük a rezsikiadásokat

9. Fejlesztjük a hazai kis- és közepes vállalkozásokat

Vállalom, hogy átlagfogyasztásig 30%-kal csök
kentjük a gáz és 10 %-kal a villany árát, a legkisebb
fogyasztásért pedig egyáltalán nem kell majd fizet
ni. Leállítjuk a paksi atomerőmű-bővítést! Ehelyett
EU-s forrásokból lehetővé tesszük, hogy a családok
önerő és hitel nélkül növeljék otthonaik energiaha
tékonyságát: szigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a
fűtés modernizálásával.

Vállalom, hogy megfelezzük az ügyintézéssel járó
terheket az állampolgárok és a cégek számára. Tőké
vel és tudással segítjük a hazai mikro-, kis- és köze
pes vállalkozásokat. Ők lesznek a magyar gazdaság
motorjai! Megteremtjük a zöld e-államot – többek
között a papírmentes ügyintézés és az online sza
vazás lehetőségét a választásokon és népszavazá
sokon.
10. N
 épszavazással megteremtjük a szociális demokráciát
Vállalom, hogy népszavazást írunk ki, ahol a nép
akarat megsemmisítheti a fideszes alaptörvényt
és ezzel eltávolítja a független intézmények élére
tett pártkatonákat. Az állampolgárok bevonásával
új Alkotmányt fogadunk el, és kikiáltjuk a Negyedik
Köztársaságot. Az új, szociális demokráciában az
Alkotmány fogja védeni a lakhatáshoz és a szociális
biztonsághoz való jogot, a férfiak és nők egyenlősé
gét. Visszaállítjuk a sajtószabadságot, beszüntetjük
az állami propagandát.

4. Mindenki számára elérhető, színvonalas egészségügyet biztosítunk

5. G
 yerekközpontú iskolát, jövőbarát oktatást hozunk létre
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6. Megemeljük a béreket, felszámoljuk a munkavállalók kiszolgáltatottságát

Személyes nyugdíjgarancia számlákat hozunk létre,
megduplázzuk a nyugdíjminimumot, emeljük a 100
ezer alatti nyugdíjakat. Gyógyszerár-támogatást
adunk a rászorulóknak.

Vállalom, hogy 50%-os béremelést adunk az egész
ségügyi dolgozóknak, hogy felszámolhassuk a be
tegek életét veszélyeztető szakemberhiányt és
megszüntethessük a hálapénzt. Az egészségügyi
kiadásokat az európai átlagra emeljük. Megerősítjük
a háziorvosi ellátást, visszaszorítjuk a kórházi fer
tőzéseket, javítjuk a kórházak eszközellátottságát,
korlátozzuk a várólisták hosszát.

ÁPRILIS 8.

a gyermekéhezést, és munkaviszonyként ismerjük
el a beteg családtagok ápolását.

8. Felszámoljuk a szegénységet
Vállalom, hogy duplájára emeljük a tíz éve nem emelt
családi pótlékot. Országos szinten is bevezetjük
a zuglói szociális modellt: a szociális minimumot,
a gyógyszer- és lakhatási támogatást.
Lakhatási garanciát adunk: segítünk elérhető bérla
kást szerezni a gyerekes családoknak. A devizahite
lesek adósságait az eredeti árfolyamon újraszámol
juk. A közétkeztetés kiterjesztésével felszámoljuk
VÁLTOZÁST! MOST!

ÁPRILIS 8.
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AZ EGYETLEN VALÓDI ALTERNATÍVA
MAGYARORSZÁGNAK

Tisztességes, emberséges kormányzást ajánlunk!
Április 8-án Magyarország kezébe veheti sorsa irányítását. Mindenki közös hazájává tehetjük országunkat, függetlenül at
tól, hogy ki kire szavazott korábban. Mindannyian először magyarok vagyunk, egy nép, egy közös történet része, és csak
utána valamilyen párt hívei. Mi ezt a világot ajánljuk: lehess, ami lenni akarsz, az állam pedig ehhez esélyek sokaságát teremti
meg neked. Ezt ajánljuk.

Az embereket szolgává tevő uralkodás helyett, az embereket szolgáló kormányzást kell teremteni. Erre személyi garanciát
jelent az a világos értékrenddel bíró, független csapat, amely a Karácsony-kormány alapját képezi. Olyan szakemberek
mindannyian, akik már sokat tettek saját szakterületükön az országért, és eddigi munkásságuk alapján teljesen világos,
milyen irányba viszik majd az általuk vezetett minisztériumot. A Változás Szövetsége nemcsak nemet mond az Orbán-rend
szerre, hanem igent mond egy jobb, igazságosabb társadalom lehetőségére. Igent mondunk egy másfajta gazdaság, más
fajta politika, másfajta ország felépítésére, amely valóban mindannyiunk közös otthona lesz. Ma már egyértelmű, hogy
Orbán megy, és Karácsony Gergely és szövetségesei 10 pontjával az is egyértelmű, mi jön utána.

Miniszter-jelöltek Karácsony Gergely kormányában:
ANDOR LÁSZLÓ | munkaügyi miniszter-jelölt
„Magyarországon ma hiányzik a valódi szociális párbe
széd és egy korszerű foglalkoztatási szolgálat is. Meg kell
szüntetni viszont a közmunka dominanciáját a foglalkoz
tatás-politikában. Napi nyolc órai munkának elégnek kell
lennie a tisztes megélhetéshez, még akkor is, ha valaki mi
nimálbért kap.”
ÁMON ADA | környezetügyi miniszter-jelölt
„A kormányváltás másnapján felfüggesztjük a veszélyes,
drága és orosz függőséggel járó paksi bővítést. A világ már
tele van modern, fenntartható, kipróbált energetikai meg
oldásokkal, Magyarországnak is ezeket kell alkalmaznia a
hatékonyság ösztönzése mellett. Mindenkinek jár a tiszta
víz, a tiszta levegő és a tiszta energia.”
DARÓCZI GÁBOR | oktatási miniszter-jelölt
„A társadalom szétszakadását az iskolákban lehet megál
lítani. Megbecsüljük a pedagógusainkat és ingyenes első
diplomát adunk, elengedjük a Diákhitel 2 tartozásait és
sokkal több forrást fordítunk tanulmányi és szociális ösz
töndíjakra. Egy szabad, demokratikus, igazságos iskola
rendszert teremtünk a szakmával közösen.”
WITTINGHOFF TAMÁS | önkormányzati miniszter-jelölt
„Legjobban a helyben lakó emberek tudják, milyen telepü
lést akarnak, mi a fontos mindennapjaikban. Erről szól az
önkormányzás. Ne távoli minisztériumukban ötleteljenek,
hanem a kistelepülések és városok lakói maguk döntsenek
az életükről.”
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DR. KOMÁROMI ZOLTÁN | egészségügyi miniszter-jelölt
„Működőképesség, hozzáférhetőség, korszerűség, bizton
ság. Ezek Karácsony Gergely egészségügyi programjának
fő pillérei. Visszaállítjuk az egészségügy működőképessé
gét a háziorvosi ellátástól a sürgősségi ellátáson át a kór
házakig. Megállítjuk a szakemberek elvándorlását, nagyobb
anyagi és társadalmi megbecsülésben részesítjük őket.
A fiatal szakemberek itthon tartásának fontos feltétele,
hogy megszüntessük a hálapénzt.”
MELLÁR TAMÁS | pénzügyminiszter-jelölt
„Átlátható költségvetést teremtünk; felszámoljuk a trük
közést és visszatereljük a közpénzt a közös kasszába.
Bevonjuk a közteherviselésbe a nagyvállalatokat is, hogy
csökkenthessük az alacsony jövedelmek adóját, és fede
zetet teremtsünk az oktatás, az egészségügy és a szociális
védelem rendbetételére.”
HEGYESINÉ ORSÓS ÉVA | szociális miniszter-jelölt
„A legfőbb érték az ember. Harcolnunk kell a szegénység
felszámolásáért. El fogjuk érni, hogy mindenkinek legyen
fedél a feje fölött és esélye arra, hogy előrébb jusson.”

MOLNÁR GYULA | az MSZP elnöke
„Magyarországnak változásra van szüksége. Olyan or
szágot akarunk, ahol mindenki esélyt kap a felemelke
désre. Ezért fogott össze a legnagyobb ellenzéki párt
a legnépszerűbb magyar politikus, Karácsony Gergely
vezette Párbeszéddel: hogy egy igazságos, békés, és
európai országban élhessünk.”

ÁPRILIS 8.

HA VÁLTOZÁST AKAR AZ ORSZÁGBAN,

ÍGY SZAVAZZON ÁPRILIS 8-ÁN!

NE FELEDJE:

FOTELBŐL NEM LEHET

A mai magyar választási rendszert arra találták ki, hogy megnehezítse a Fidesz leváltását. Ez csupán annyit jelent, hogy
1) Mindenkinek el kell menni szavazni április 8-án. Kivétel nélkül.
Semmi sem biztos, csak a leadott szavazat.
2) Minden eddiginél jobban meg kell néznünk a szavazólapokat.
Ahhoz, hogy biztosan a változást támogassa:
Az egyéni képviselőjelölti szavazólapon válassza a Változás
Szövetsége jelöltjét, a legesélyesebb baloldali ellenzéki jelöltet.
Az országos szavazólapon válassza az MSZP-Párbeszéd listáját.
Csak így lehet Magyarország ismét szabad és boldog ország.

VÁLTOZÁST! MOST!

VÁLASZTÁST NYERNI!

OTT KELL LENNI!
ÁPRILIS 8.
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Karácsony Gergely

10 pontja
a szociális demokráciáért

tudjon meg többet a programról:

4-5. oldal

1

Visszavesszük a közpénzből
létrejött fideszes magánvagyonokat

2

A fideszes elit helyett az
embereknek adjuk az EU-pénzeket

3

13. havi nyugdíj, megemeljük
a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat

4

Mindenki számára elérhető,
színvonalas egészségügy

5

Gyerekközpontú iskolát, jövőbarát
oktatást hozunk létre

6

Megemeljük a béreket, felszámoljuk
a munkavállalók kiszolgáltatottságát

7

Csökkentjük a rezsikiadásokat

8

Felszámoljuk a szegénységet

9

Fejlesztjük a hazai kisés közepes vállalkozásokat

10

Népszavazással megteremtjük
a szociális demokráciát

Keresse ezt a
LISTÁS szavazólapon!

