Nyomtasd, másold, terjeszd!

Kedves Polgártársam!
Gér Mihály vagyok és néhány évvel ezelőtt arra tettem fel mindent, hogy a
hely, ahol élek, sokkal jobb hellyé váljon! Hogy ide jó legyen hazajönni!
Egy gyermekotthonban dolgozom pszichológusként, önkormányzati képviselő
vagyok Albertirsán, korábban pedig művelődésszervezőként és újságíróként is
tevékenykedtem.
Mindennapjaim részét képezi a segítségnyújtás a választókerületem rászorulói részére, és miközben komoly
szervezési kihívás, hogy a körzetben
mindenhova eljuttassuk az Összefogás Házába érkező adományokat, megismerhettem az itt élők
gondjait-bajait. A barátokkal és
aktivistákkal közösen létrehozott
Összefogás Házán keresztül folyamatosan tudunk segíteni bajba
jutott embertársainkon. Most
pedig arra készülök, hogy
az egész választókerületet – Mendétől Monoron
át Tatárszentgyörgyig,
Ceglédberceltől Újhar
tyánig – képviseljem
ugyanazzal az elköteleződéssel, ahogy teszem
azt Albertirsán.

Önkormányzati képviselőként megtanultam, hogyan szolgálhatom az em
bereket akkor is, ha a kormány nem
partner ebben. És amikor gyermekpszichológusként nap mint nap azzal szembesültem, hogy a kormányzat számára
nem fontosak az oktatási intézmények,
egyértelművé vált a számomra, hogy teljes és gyökeres változásra van szükség!
Itt az idő, hogy a politika szolgálja az
embereket, itt az idő, hogy felzárkózzunk a nyugathoz, és itt az idő, hogy
egy élhető, zöld és igazságos Magyarországot építsünk!
Itt az idő, hogy végre elinduljunk FELFELÉ!
Köszönöm az előválasztáson számomra megszavazott bizalmat, maradjunk
kapcsolatban!
Baráti üdvözlettel:
Gér Mihály,
az egyesült ellenzék
közös jelöltje
pest10@parbeszed.org
06 70 611 1231
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Az ellenzék ajánlata
a nyugdíjasoknak
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Az alacsony nyugdíjak emelését, a 13. havi nyugdíj megtartását és a gyógyszertámogatás megduplázását ígéri az ellenzék, ha megnyerik az áprilisi
választásokat.
Az Orbán-kormány azzal, hogy csak
az inflációt vette figyelembe, felgyorsította a nyugdíjasok elszegényedését. Ezért az ellenzék visszatérne a
nyugdíjak vegyes (svájci) indexáláshoz, amely a gazdaság növekedését
is figyelembe veszi az éves emeléseknél. A svájci indexálás megszüntetésével Orbán minden nyugdíjastól
1,2 millió Ft-ot vett el 12 év alatt!
Az átlagnyugdíjnak a jövőben el
kell érnie a nettó minimálbér legalább 50 százalékát. Mindenkinek
biztosítják a rugalmas nyugdíjba vonulás feltételét, továbbá megtartják
a 13. havi nyugdíjat és a nők 40 év
utáni nyugdíjba vonulását. Nyugdíjkorrekciós programot indítanak,
amely az alacsonyabb és a régebbi
nyugdíjak magasabb emelését célozza, és teljesen átláthatóvá teszik a
nyugdíjnyilvántartásokat.
A nyugdíjrendszer társadalombiztosítás-alapú lesz, és a töredék-

MINISZTERLENÖK

VOLT 13. HAVI NYUGDÍJ?

1998

ÉV

Orbán Viktor

nem

1999

Orbán Viktor

nem

2000

Orbán Viktor

nem

2001

Orbán Viktor

nem

2002

Medgyessy Péter

IGEN

2003

Medgyessy Péter

IGEN

2004

Medgyessy Péter

IGEN

2005

Gyurcsány Ferenc

IGEN

2006

Gyurcsány Ferenc

IGEN

2007

Gyurcsány Ferenc

IGEN

2008

Gyurcsány Ferenc

IGEN

2009

Bajnai Gordon

nem (a világválság éve)

2010

Orbán Viktor

nem

2011

Orbán Viktor

nem

2012

Orbán Viktor

nem

2013

Orbán Viktor

nem

2014

Orbán Viktor

nem

2015

Orbán Viktor

nem

2016

Orbán Viktor

nem

2017

Orbán Viktor

nem

2018

Orbán Viktor

nem

2019

Orbán Viktor

nem

2020

Orbán Viktor

nem

2021

Orbán Viktor

januárban egyheti

1

éveket is beszámítják majd a nyugdíj
megállapításánál. Kártalanítást biztosítanak a rokkantnyugdíjasoknak is. Duplájára emelik a gyógyszertámogatást. Fel
fogják számolni azt az elfogadhatatlan

helyzetet, hogy a nyugdíjak között több
mint hetvenszeres a különbség (jelenleg
a legalacsonyabb nyugdíj 28 500 forint, a
legmagasabb pedig 2 millió feletti ös�szeg).

GYORSTALPALÓ – Amit eltitkoltak
Pogácsás Tiborról

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Aláírásgyűjtés az ellenzéki
népszavazásért
A legfrissebb információk szerint már 120 ezer körül van az aláírások száma,
amit azért gyűjtenek, hogy két, sok embert érintő kérdésben írjanak ki népszavazást.
Az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy a
kormány hosszabbítsa meg az álláskeresési járadékot 3-ról 9 hónapra, a másik
pedig a vidékről érkező egyetemistáknak
is olcsó szállást biztosító Diákvárost szeretné megépíttetni a kínai magánegyetem helyett – ahogy az az eredeti tervekben is szerepelt.

A két kérdésre kétszázezer aláírást
kell összegyűjteni, lehetőleg január közepéig, mert akkor még van esély, hogy a
népszavazást a parlamenti választásokkal egy időben tartsák meg.
Itt nézheti meg, hogy hol és mikor lehet aláírni:
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Átlag 16 hónap az álláskeresés
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azoknak a hiányszakmákhoz nincs meg
a szaktudásuk, azt még meg kell szerezniük.
Az ellenzék népszavazási aláírásgyűjtése éppen arra irányul, hogy háromszorosára, 9 hónapra hosszabbítsák
meg az álláskeresési járadék folyósítását.

Forrás: www.444.hu

Miközben Magyarországon csak 3 hónap az álláskeresési járadék – ami Európában a legrövidebb időtartam –, addig a legfrissebb kutatásokból az derül ki, hogy egy évnél is jóval tovább tart, míg a munkáját elvesztő ember új
állást talál.
A kutatásból az is kiderült, hogy a covid
járvány alatt az álláskeresők 40 százaléka egy fillér támogatást sem kapott. Az
egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők száma 16,8 százalékkal nőtt. És
átlagosan 16 hónapba telik munkát találni Magyarországon. Azért ilyen hos�szan, mert akik elvesztik a munkájukat,

Pogácsás Tibor 2010 óta a térség képvi- arról beszélt, hogy „Egy új üzletág beinselője, 2014-től pedig a Belügyminiszté- dulása nagyon fontos a cég tulajdonosi
rium önkormányzati államtitkára. Ebbéli körének.” – Értjük!
minőségében egy szava sem volt, amikor
És amikor újságírók rákérdeztek arra,
a koronavírusra való hivatkozással száz- hogy nem érzi-e összeférhetetlennek az
milliókat elvontak a helyi önkormány- államtitkári megbízatását a cégvezetői
zatoktól, veszélybe sodorva az önkor- pozíciójával, szimplán csak annyit válamányzatok működőképességét. Ugyan- szolt, hogy nem érzi annak.
akkor az ő alakja jelenik meg gyanús
De kicsiben is elég csak megkapar
monori ingatlanvásárlások mögött is, és gatni, és gyanús szerződésekre buk
feltűnik a letelepedési kötvény biznisz kanhatunk. Pogácsás Tibornak Monoron
körül is! Az Átlátszó derítette fel azt a bo- bérel képviselői irodát az országgyűlés
nyolult céghálót, amelyre akkor bukhivatala 311 ezer forintért. A szemmel
kanunk, ha utánanézünk a monori
láthatóan túlárazott irodabérlet
sportcsarnoknak. A területet
havi apanázsa a nemesfémben
egy Újlengyelbe bejegyzett
is utazó Gyémánt Sziget Zrt.-t
cégtől vették meg, a GWH
gazdagítja, amely cég kap
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Eiseltné Szigetvári Bernadett.
egy offshore hátterű lichtensteini
A cégnyilvántartásokból kidealapítvány. A lichtensteini alapítványrül, hogy ugyanazon a címen lakik
nak a képviselőjével, Hölle Jánossal volt Eiselt György is, aki minden bizonnyal a
Pogácsás egy cégben. A Hölle Jánossal hölgy férje. A Pintér Sándor régi bizalközösen tulajdonolt cégnek is volt egy masának számító Eiselt neve felbukkan
lichtensteini résztulajdonosa, amelyik az Eclipse-ügyben, felfüggesztett börugyanoda volt bejegyezve, ahová egy tönbüntetést is kapott hivatali veszteismert letelepedési-kötvénybizniszben getésért belügyminisztériumi helyettes
utazó cég is, a VolDan Investments.
államtitkárként. Körbeértünk, hiszen PoMiközben Pogácsás Tibor pártja fo gácsás Tibor szintén a Belügyminisztérilyamatosan „offshore-lovagozik”, éppen um helyettes államtitkára.
ő az, aki offshore-ban utazott. És miközben évekig egy lichtensteini céggel
A 2022-es választáskor arról is dönközösen volt társtulajdonos egy újlen- tünk, marad-e Magyarország következgyeli családi házba bejegyzett cégben, mények nélküli ország, vagy végre az
képes volt államtitkárként ünnepélyen ehhez hasonló kétes üzelmeket egymegnyitót tartani egy olyan üzem előtt, szer s mindenkorra magunk mögött
amiben ő is tulajdonos. Az átadón pedig tudjuk-e hagyni.
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