
Újpest
Az LMp fôvárosi lapja    2011.

„Orbán nagyot fog bukni 2014-ben”,

interjú schiffer Andrással_ ________________ 3._oldal

petíció a Zöld Fordulatért_ ________________ 3._oldal

Népszavazás a munkavállalókért________ 4._oldal

Közösségi rendôrség________________________ 4._oldal

Az erzsébetvárosi fideszes kerület-
vezetés az utolsó pillanatban levette 
a június 29-ei rendkívüli képviselô-
testületi ülés napirendjérôl az általa 
kidolgozott csendrendeletet, szep-
temberre tolva annak átdolgozását. 
ez azóta sem történt meg. 

Az_ érvényben_ lévô_ szabályozást_ 2010-ben,_
az_ akkor_ hivatalban_ levô_ szocialista_ kerü-
letvezetés_ dolgozta_ ki,_ de_ az_ több_ pontban_
törvénysértônek_ bizonyult,_ ezért_ a_ Fôvárosi_
Kormányhivatal_vissza_is_vonatta_a_rendeletet.

A_ fideszes_ tervezet_ zónákra_ osztotta_ Erzsé-
betvárost,_ és_ csak_ a_ kerület_ bizonyos_ részein_
tette_volna_lehetôvé,_hogy_a_vendéglátóhelyek_
szeszes_italt_árulva_tarthassanak_nyitva_24_óra_
után._ Ez_ félmegoldás._ Egy_ rossz_ szabályozást_
mindig_az_kerül_ki,_akinek_ez_az_érdeke._A_prob-
lémát_nem_megoldani_is_felelôtlenség,_épp_ak-
kor,_amikor_minden_lehetôség_ott_van_a_Fidesz_
kezében._
A_békés,_nyugodt_pihenésre_vágyó_lakók_és_az_
éjszaka_is_nyitva_tartó,_alkoholt_is_árusító_ven-
déglátóhelyek_érdekei_távol_állnak_egymástól._
Az_önkormányzat_tehetné_a_legtöbbet_az_ügy-
ben,_ azonban_a_kerületi_ vezetés_a_ valós_dön-
tést_igénylô_helyzetekben_rendre_elbukik.

Nem_holmi_csendrendelet_megalkotása_a_meg-
oldás._ A_ közterület-felügyelet_ a_ rendôrséggel_
együttmûködve,_ fokozott_ éjszakai_ jelenlét-
tel_ az_ érintett_utcákban,_ a_ jogszabályok_által_
lehetôvé_tett_szankciók_(bírságolás_stb.)_alkal-
mazásával,_ a_ vendéglátóhelyeket_ kötelezve_ a_
belsô_hangszigetelésre_ és_ a_ távozó_vendé-
gek_nyomatékos_figyelmeztetésére_a_kin-
ti,_ utcai_ helyes_ viselkedésre,_ közelebb_
hozhatná_a_környék_éjszakai_életének_
normalizálódását._
Bebizonyosodott,_ hogy_ sem_ a_ szo-
cialista,_sem_a_fideszes_kerületveze-
tés_ nem_ tudja_ irányítani_ a_ kerületi_
folyamatokat._

Az_LMP_szerint,_ha_minden_érintett_ fél_valódi_
párbeszédet_kezdene,_akkor_mindenki_számá-
ra_elfogadható_megoldások_születhetnének._

Az_eddigi_képviselô-testületi_ülések_közül_3_volt_rendes_ülés,_ 17_pedig_rendkívüli._A_rendes_
képviselô-testületi_ülésen_ugyanis_az_ellenzéki_képviselôk_interpellálhatnak,_képviselôi_kér-
dést_tehetnek_fel,_felszólalhatnak_napirend_után,_olyan_ügyekrôl_is_megszólalásra_kénysze-
rítve_a_fideszes_kerületvezetést,_amelyekrôl_ôk_nem_szeretnék_az_erzsébetvárosi_ lakosokat_
tájékoztatni.

Az_ utolsó_ rendes_ ülés_májusban_ volt,_ kérdés,_
lesz-e_még_egyáltalán._Ez_a_demokráciafelfogás_
egyébként_is_ jellemzô_a_ke_rületvezetésre:_sú-
lyosan_korlátozták_az_ellenzéki_képviselôk_tes-
tületi_üléseken_való_megszólalási_lehetôségeit,_
leszavazták_ a_ napirend_ elôtti_ felszólalás_

lehetôségét,_ csökkentették_ a_bizottsági_ és_ testületi_ ülésekre_biztosított_ felkészülési_ idôt._
Az_üléseken_gyakorlattá_vált,_hogy_nem_válaszolnak_a_feltett_kérdésekre,_vagy_másra_vála-
szolnak._
Egy_év_alatt_a_helyi_tévében_mindössze_egyszer_kaptam_15_perces_megjelenési_lehetôséget,_a_
kerületi_újságban_egyszer_sem.

Moldován László, 
az LMp VII. kerületi önkormányzati képviselôje 

A rendkívüli képviselô-testületi ülések 
kerülete

Az üléseken gyakorlattá 
vált, hogy nem válaszolnak 
a feltett kérdésekre
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rendes_képviselô-
testületi_ülések

rendkívüli_képviselô-
testületi_ülések

Az Almássy téri 
szabadidôközpont  
elherdálása

Volt_ úszómedence_ is_ az_ alagsorban,_ de_ nem_
eurokonform,_költeni_ kellett_ volna_ rá._Az_ elôzô,_
szocialista_ kerületvezetés_ azonban_ másképp_
döntött:_ahelyett,_hogy_használhatóvá_tette_vol-
na,_föltörték_a_medencét._A_kerület_kisiskolásait_
Zuglóba_viszik_úszni.
Aztán_jött_a_következô_gond:_az_önkormányzatnak_

bevétel_ kellett._ A_
szabadidôközpont_
ugyan_ azon_ kevés_
intézmény_ egyike_
volt,_ amelyek_ egy_
kevés_ nyereséget_

is_termeltek_a_kerületnek,_de_egy_ekkora_ingatlan_
sokat_ér._Az_ürügy_is_megvolt_az_eladásra:_a_kör-
nyéken_lakókat_zavarja_a_–_ritka_koncertek_alatt_
hallható_–_zaj._
Egy_ilyen_problémának_több_megoldása_is_lehet._
Az_ egyik,_ hogy_ az_ épületet_ szigetelik,_ az_ elôtte_
hangoskodókat_meg_csöndre_intik,_végsô_esetben_
megbüntetik._ _A_másik,_hogy_az_épületet_eladja_
az_önkormányzat_virágkötômûhelynek_vagy_sut-

togópropaganda-központnak._ Az_ épületet_ (nem_
az_uszodarészt)_fölújították_néhány_tízmillió_fo-
rintért,_aztán_Erzsébetváros_eladta._(Az,_hogy_egy_
ingatlan_ fölújítása_ eladás_ elôtt_ kidobott_ pénz,_
mindenkinek_evidens,_aki_lakott_már_lakásban...)_
A_helyi_képviselô,_a_Függetlenek_Erzsébetvárosért_
Egyesület_delegáltja_föllélegzett,_mivel_a_helyi_la-
kók_„folyamatosan_panaszkodtak_a_zajra”._Most_
majd_biztosan_nem_fognak._
A_pályázatra_két_jelentkezô_akadt._Az_egyik_négy-
százmilliót_ ajánlott,_ vállalta_ a_ teljes_ mûszaki_
fölújítást_és_azt,_hogy_továbbra_is_kulturális_köz-
pontként_ üzemelteti_ az_ épületet._ A_ másik_ hat-
százötven_ milliót_ ajánlott._ Nem_ mondta,_ mire_
kell_ neki._ (Mint_ késôbb_ kiderült,_ eladta_ egy,_ a_
pályázat_ idején_még_be_sem_ jegyzett_cégnek_az_
ingatlant.)
A_ pályázatot_ az_ utóbbi_ cég_ nyerte._ A_ tervei_
szerint_ szállóvá_ akarja_ átalakítani_ a_ szabad-
idôközpontot._
De_–_hogy_kerek_legyen_a_történet_–_néhány_napja_
jártam_ott._Épp_buli_volt,_zene_hallatszott_a_ lég-

ben,_ fiatalok_ hangos_ kacaja_ szállt_ a_ téren..._ Az_
Almássy_Hall_–_immár_nem_hozva_bevételt_a_VII._

kerületnek_–_ismét_mûködik._Nem_tudom,_az_ott_
lakók_panaszkodnak-e.

Az épület egy volt az utolsók közül, amelyek kiváló kulturális programoknak 
adtak otthont a kilencvenes években. Aztán mûszaki állapotára tekintettel be-
bezárták. Késôbb újra kinyitották, tartottak itt táncházat, kulturális esteket, 
kiállításokat és idônként – hétvégenként – koncerteket is.

buli volt, az 
Almássy Hall
ismét mûködik
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Rónaszékiné_ Keresztes_ Monika_
a_ 2010-es_ országgyûlési_ vá-
lasztáson_ a_ Fidesz_ színeiben_
országgyûlési_ képviselô_ lett_ Er-

zsébetváros_képviseletében._Hét_
gyermeke_ szinte_ predesztinálta_
a_ népesedéspolitikai,_ szociális_
ügyek_vitelére._
Ennek_ megfelelôen_ az_ Ország-
gyûlésben_az_ Ifjúsági,_ szociális,_
családügyi_ és_ lakhatási_ bizott-

ság_ tagja,_ a_ Népesedéspolitikai_
albizottság_ elnöke_ és_ a_ Lakha-
tási_ albizottság_ tagja_ (díjazása_
394_230_Ft_és_ehhez_jön_még_236_
538_Ft_választókerületi_pótlék)._

E_ teljes_ embert_ kívánó_ pozíci-
ók_mellett_ 2010._október_4-étôl_
Erzsébetváros_ alpolgármeste-
rének_is_kinevezték,_a_rendkívül_
fontos_ és_ sok_ feladattal_ járó_
szociális_ügyekért_felel.

Ez_ is_ teljes_ embert_ kívánó_ fel-
adat,_ fôállás,_ ennek_ megfelelô_
díjazással:_ bruttó_ 654_ 000_ Ft,_
plusz_20%_költségtérítés,_amely_
az_ ominózus_dupla_ költségtérí-
tés_egyik_fele_(amelynek_felvéte-

léért_ a_ Fidesz_ etikai_ bizottsága_
megbüntette_hôsünket).

Ennyi_ feladatot_megfelelôen_el-
látni_egyébként_is_fizikai_lehetet-
lenség,_ e_ pozícióhalmozásnak_
mi,_a_kerület_lakosai,_erzsébetvá-
rosiak_isszuk_meg_a_levét._A_szo-
ciális_nagyon_ fontos_és_nagyon_
sokrétû_ terület,_ ennek_ ellenére_
Rónaszékiné_ Keresztes_ Monika_
eddigi_elôterjesztéseinek_száma_
nagyságrenddel_kevesebb,_mint_
alpolgármester-társaié._
Javasoljuk,_hogy_alpolgármester_
asszony_ fizetését_ vagy_ annak_
egy_részét_inkább_nehéz_anyagi_
helyzetû_ erzsébetvárosi_ csalá-
dok_segélyezésére_fordítsuk.__

Ennyi feladatot 
megfelelôen ellátni 
egyébként is fizikai  
lehetetlenség

Voltak jól mûködô iskolák. Még az elmúlt évek-
ben is. A hetedik kerületi janikovszky iskola is 
ilyen volt. szakmai programja, fölszereltsége 
igen magas színvonalú oktatást biztosított alap- 
és középszinten egyaránt. 

A_ jómódú_ és_ a_ szellemi_ elitbe_ tartozó_ rétegek_ gyermekeit_
együtt_oktatta_a_szegény_és_komoly_hátrányokkal_induló_ne-
bulókkal,_nem_is_akármilyen_eredménnyel._Ezt_nevezi_a_szak-
irodalom_integrált,_differenciált_oktatásnak.

„Az_ iskola_ nagy_ valószínûséggel_ legalább_ 2012_ júniusáig_
mûködni_fog,_az_erzsébetvárosi_képviselô-testület_határoza-
ta_ a_megszüntetésrôl_ érvénytelen_ és_ semmis”_ –_ június_ ele-
jén_még_így_értelmezte_a_Nemzeti_Erôforrás_Minisztériumtól_
kapott_ jogszabályi_ tájékoztatót_a_ Janikovszky_Éva_Általános_
Iskola_és_Gimnázium_szülôi_szervezetének_elnöksége._Az_álta-
lános_iskolai_beiratkozási_idôszak_után,_május_20-án_döntött_
úgy_a_VII._kerületi_képviselô-testület,_hogy_bezárja_az_ intéz-
ményt,_a_diákokat_és_a_tantestület_egy_részét_a_Baross_Gábor_
Általános_Iskola_veszi_át._
A_ szülôk_ tüntettek,_ az_ ellenzéki_ pártok_ protestáltak._Mind-
hiába._Egy_képviselô-testületi_ülésen_–_amely_a_háromnapos_
határidejû_összehívási_kötelezettségnek_csak_meglehetôsen_
érdekesen_értelmezetten_felelt_meg_(kevesebb,_mint_hetven-
két_órával_az_ülés_kezdete_elôtt_lett_összehívva)_–_a_fideszes_
többség_ az_ iskola_ fölszámolása_ („intézményi_ átszervezés”),_
a_tanulók_és_a_pedagógusok_más_oktatási_intézménybe_való_
áthelyezése_mellett_döntött._A_döntés_több_formai_és_tartalmi_
elôfeltételnek_ sem_ felelt_meg._ Juhász_ Gábor,_ Erzsébetváros_

fideszes_alpolgármestere_szerint_azt_„belekalkulálták”,_hogy_
az_iskola_oktatói_folytathassák_sikeres_pedagógiai_program-
jukat._
Viszont_a_kerület_megtakarított_tízmillió_forintot._Nagyjából_
annyit,_amennyivel_a_Fidesz-közeli_Vitézy_család_hetilapját_tá-
mogatja_a_fideszes_kerületvezetés._
Az_ LMP_ helyi_ képviselôje,_ Moldován_ László_ többedmagával_
panasszal_élt_a_Fôvárosi_Kormányhivatalnál._A_beadványokat_
elutasították.
Az_iskola_szeptemberben_már_nem_mûködött._Hogy_az_épü-
lettel_mi_lesz,_nem_tudni._Eleinte_arról_beszélt_Erzsébetváros_
polgármestere,_hogy_mindenképp_oktatási_funkciót_látnak_el_
továbbra_is_ott_–_ma_már_errôl_sem_szól_a_fáma.
Persze_ebbe_az_ökopárt_nem_nyugszik_bele.
A_szülôk_talán_kártérítésért_fognak_perelni._Ami_többe_kerül_
majd_Erzsébetvárosnak,_mint_kétévi_megtakarítás.
A_gyermekek_szétszóródtak.
A_Fidesz-úthenger_jövôt_fölélô_tarolása_folytatódik.

rekviem egy iskoláért

május 20-án döntött úgy 
a VII. kerületi képviselô-testület, 
hogy bezárja az intézményt 

Öt fôállással a demokráciáért
 – avagy hány lovat lehet megülni egy fenékkel? 

Az_LMP_a_részvétel_pártja,_közös_ügyeink_alakításában_annak_mindenekfeletti_
szükségességét_hirdeti._Azt_gondoljuk,_Önök_között_szép_számmal_vannak,_
akik_ egy_ olyan_ igazságosabb,_ szolidárisabb_ társadalomban_ szeretnének_
hosszan_fenntartható_módon_élni,_amelyben_a_közügyekbe_való_beleszólás_
joga_nem_merül_ki_egy_„konzultációs_kérdôív”_beikszelgetésében,_s_amely-
ben_a_közügyekkel_való_foglalkozás_lehetôsége_nem_kevesek_privilégiuma.
Minden_bizonnyal__sokan_tudnának_segítséget_nyújtani_a_legkülönbözôbb_
szakterületeken,_ úgy_ helyi,_ mint_ fôvárosi_ vagy_ éppen_ országos_ szinten._
Önzô_módon_persze_
elsôsorban_a_helyi_tennivalókra_gondolunk:_az_önkormányzatban_számos_
területen_ nyílik_ lehetôség_ a_ közremûködésre._ Akik_ figyelemmel_ kísérik_
munkánkat,_láthatják,_hogy_igyekszünk_a_legtöbb_kérdésben_állást_foglalni,_
határozott_véleményt_képviselni,_de_nem_gondoljuk_magunkat_a_bölcsek_
köve_birtokosainak._Úgy_véljük,_a_ rendszerváltás_óta_eltelt_ idôszak_egyre_
súlyosbodó_következményekkel_ járó_problémája_az_volt,_hogy_a_hatalom_
mindenkori_ birtokosai_ a_ legegyszerûbb_döntéseket_ is_ átpolitizálták,_ma-
gukat_folyamatosan_a_„másik_oldal”-lal_szemben_és_szinte_kizárólagosan_
ebben_a_viszonyrendszerben_határozták_meg._Ezzel_párhuzamosan_egyre_
kisebb_hangsúlyt_kapott_a_szakmaiság,_háttérbe_szorultak_a_józan_észérvek._
A_jelenlegi_kormány_gazdaságpolitikája_e_káros_jelenség_kiteljesedését_hoz-

ta,_ melyhez_ helyi_ szin-
ten_ sem_ kívánunk_ asz-
szisztálni._ Ellenzékként_
szerepünk_ javarészt_ arra_
korlátozódik,_ hogy_ reak-
tív_módon_szóvá_tegyünk_

és_kritikával_illessünk_minden_olyan_elgondolást,_mely_e_régi_mintát_köve-
ti._Ugyanakkor_nem_gátol_bennünket_semmi_abban_sem,_hogy_proaktívan_
elébe_menjünk_a_történéseknek,_önálló_kezdeményezésekkel_éljünk._Ebben_
kínáljuk_fel_a_részvétel_lehetôségét_minden_érdeklôdô,_a_közösségéért_tenni_
akaró_olvasónknak,_amennyiben_a_ fenntarthatóságot,_az_ igazságosságot_
és_a_szolidaritást_elfogadja_vezérlô_elveiként.
A_Lehet_Más_a_Politika_célul_tûzte_ki,_hogy_végre_rátereli_Magyarországot_egy_
olyan_útra,_amelyet_az_állampolgárok_széles_körének_részvételével_folyama-
tosan_legitimált,_igazságosabb_és_a_közjót_szolgáló_politikai_rendszer_jelle-
mez._Kevesen_indultunk,_de_felvállaltuk,_hogy_lesz,_aki_nevén_nevezi_a_prob-
lémákat,_járható_utat_kínál._Ám_ez_a_szerep_hosszú_távon_nem_fenntartható!_
Az_utakat_közösen_kell_megtalálnunk._Minél_többen_keressük,_annál_bizto-
sabb,_hogy_jót_választunk_és_nem_tévedünk_el.Az_LMP_bázisdemokratikus_
párt,_a_részvétel_pártja._Ennek_szellemében_várjuk_mindazok_jelentkezését,_
akik_részt_kívánnak_venni_a_kerületi,_fôvárosi_vagy_akár_az_országos_munká-
ban._Tehetik_ezt_úgy,_hogy_valamilyen_szakterület_képviseletét_felvállalva_
kapcsolódnak_be_a_munkába,_de_hasznos_már_az_is,_ha_valaki_a_közvetlen_
lakókörnyezetében_ felmerült_ problémákat_ jelzi_ felénk,_ illetve_ összekötô_
szerepet_vállal_kisebb_közösségek_és_az_LMP_között._

erôsítsük a 
részvételt!  Lehet 
Más a politika!   

Forró ôsz következik. teendôink mind helyi, mind országos 
szinten jelentôsen növekedni fognak. e feladatokat pusz-
tán tagságunk erôforrásaival egyre nehezebb olyan szinten 
ellátni, ahogy azt tôlünk akár választóink, akár mi magunk 
elvárjuk. és ezt nem is tartanánk feltétlenül helyesnek. 
Nem hisszük, hogy közügyeink kompetens alakításához 
elengedhetetlen lenne a párttagság! ellenben fontos a józan 
ész, az önzetlenség, a szolidaritás és a tisztesség.

a hatalom mindenkori 
birtokosai a legegyszerûbb 
döntéseket is átpolitizálták
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budapest@lehetmas.hu__
LMP-frakció,__
1052_Bp._Városház_utca_9–11.

© budapesti Lámpás
Minden_jog_fenntartva._ _

Kedves Olvasó!

Fr

A budapesti Lámpással rá akarunk 

világítani az LMP fôvárosban és  

kerületekben végzett munkájára,  

véleményére. 

Egy olyan oldaláról akarjuk meg-

világítani a helyi, fôvárosi közélet 

eseményeit, amelyrôl máshol nem 

olvashat, nem hallhat. Azonban az 

újság elkészítése és eljuttatása újabb 

olvasókhoz nagy anyagi terhet jelent 

számunkra. Kérjük, ha teheti, 

támogassa lapunk megjelenését 

2000 Ft-tal, amivel további 

100 db újság új olvasókhoz való 

eljuttatását teszi lehetôvé.

Bankszámlaszámunk: 
10300002-10506374-49020067 
Paypal-on keresztül bankkártyával is. 

Elérhetô: http://lehetmas.hu/
tamogatom/” • Közleménybe  

beírandó: budapesti Lámpás.

Köszönjük! 
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Fôvárosi programok

• KIráNdULj  VeLüNK!
2011._okt._22._szombat,_9.40_
találkozó_a_Moszkva_téren,_az_óra_alatt.
Információ:__06_30/950_4949__kirándulás

• Október_23-án_13.30_órakor_KÖZpONtI LMp-s MegeMLéKeZés  
A FOrrAdALOM 55. éVFOrdULójáróL 
56-os_témájú_transzparens_festése_és_ünnepség_
Beszédet_mond_Szél_Bernadett_szóvivô_és_Karácsony_Gergely_
parlamenti_frakcióvezetô-helyettes,_
utána_15.30-kor_közös_átvonulás_az_„Egymillióan_a_magyar_
sajtószabadságért”_csoport_demonstrációjára._
Találkozó_a_Mûegyetem_fôbejáratánál,_Mûegyetem_rakpart_3-9.

• gYere Le VeLüNK A FÖLd ALá!__
A_4-es_metró_alagútjának_megtekintése_
Nov._5._10–12h_regisztráció:_lmp@budapest.hu_06_1_27_1489

• LMp-KLUb_Meghívott_vendégek:_Schiffer_András,_az_LMP_parla-
menti_frakciójának_vezetôje,_dr._Kaltenbach_Jenô,_Somfai_Ágnes_és_
Hanzély_Ákos,_az_LMP_fôvárosi_frakciójának_tagjai._Kötetlen_beszélge-
tés_országos_és_fôvárosi_politikáról._
2011._nov._5.,_17_óra,_Fészek_klub,_VII_ker.,_Kertész_utca_36.

• ÖKOpOLItIKAI VItAesteK_

az_Ökopolisz_Alapítvány_szervezésében_minden_hónap_2._szerdáján_
18_órától_a_Gödör_Klubban_(1051_Bp.,_Erzsébet_tér).
A_november_9-i_beszélgetés_témája:
Szétszakadó_társadalom_–_a_szegénységrôl_és_kirekesztésrôl_
beszélgetünk_politológus_és_szociálpolitikus_vendégeinkkel.

www.okopoliszalapitvany.hu_

budapest és a budapestiek sokat bukhatnak a 
tarlós István fôpolgármester és a Fidesz erôs em-
berei közötti csatákon. elég csak a budai fonódó 
villamosok projektre gondolni, amelyben százez-
rek életkörülményeivel játszott a fôpolgármester 
és a Fidesz nagyágyúi. 

Ugyanennek_ a_ harc-
nak_ a_ következmé-
nye,_ hogy_ a_ Fidesz_
100_milliárddal_káro-
sítja_meg_a_budapes-
tieket._Fellegi_Tamás_
miniszter_ nem_ tá-

mogatja,_hogy_a_fôváros_100%-os_uniós_támogatással_96_vil-
lamost_és_93_trolibuszt_vásároljon._Tarlós_István_vezetési_stílu-
sát,_politikáját_gyakran_kritizálja_az_LMP,_azonban_azt_senki_nem_

vitatja,_hogy_karakán_ember,_amit_a_Fidesz_vezetése_nehezen_tûr._
Orbán_ Viktor_ láthatóan_ az_ egész_ országot_ saját_ tulajdonának_
tekinti:_nemcsak_állami,_hanem_független_intézmények_vezeté-
sébe_is_„megbízható”_embereket_ültet._Hogyan_tudná_elviselni,_
hogy_az_ország_fôvárosa_egy_tôle_valamelyest_is_független_ember_
kezében_van?_

Persze_ ne_ legyenek_ illúzióink:_ itt_ nem_ csupán_ egók_ harcáról,_
hanem_komoly_pénzösszegekrôl_ is_szól_a_küzdelem._A_fôváros_
óriási_ vagyonnal_ rendelkezik,_ üzemeltetésében_ pedig_ száz-
milliárdok_forognak,_amelyek_egy_részéért_a_kormánypárt_har-
cot_ indított._A_fideszes_kerületi_polgármesterek_által_ felállított_
Budapesti_ Önkormányzati_ Szövetségbôl_ Tarlós_ István_ kima-
radt._ Az_ újonnan_ létrehozott_ budapesti_ kormányhivatallal_ a_
fôvárost_ vennék_ gyakorlatilag_ gyámság_ alá._ Tarlós_ Istvánnak_
sajnos_rengeteg_energiája_megy_el_a_fideszes_erôs_emberek_el-
leni_ harcban._ Ahelyett,_ hogy_ kihasználnák_ azt_ a_ lehetôséget,_
hogy_ szinte_ egyszínû_az_összes_kerület_ és_ a_ fôváros_ vezetése,_
egymással_ vannak_ elfoglalva._ Ahelyett,_ hogy_megragadnák_ az_
alkalmat_és_valóban_élhetô_várost_teremtenének_Budapestbôl,_
a_ koncon_ marakodnak._ Hogy_ mi_ lesz_ Budapesttel_ és_ a_ bu-
dapestiekkel_ az_ legjobb_ esetben_ is_ csak_ másodrangú_ kérdés__
számukra._

pg

itt nem csupán egók  
harcáról, hanem komoly 
pénzösszegekrôl is szól  
a küzdelem

Kinek az érdeke?

Játék
Látogassa_meg_a_Parlamentet_egy_LMP-s_képviselô_ide-
genvezetésével!_Ha_megválaszolja_az_alábbi_kérdéseket_

parlamenti_látogatást_nyerhet!_
Kerületenként_10_fôt_sorsolunk_ki

A_Budapesti_Lámpás_21_kerületben_jelenik_
meg,_ha_ön_összegyûjti_az_összes_kerületbôl_az_
újságot,_a_hátlapon_lévô_betûkbôl_egy_értelmes_

mondatot_nyerhet._
Adatait_harmadik_félnek_nem_adjuk_tovább._

Válaszát_postán_vagy_e-mailben_küldje_el_az_újságban_található_kerületi_elérhetôségre._
Kérjük_mindenképp_jelezze_melyik_kerületbôl_írt._

A_tárgynál_jelezze:_budapesti Lámpás játék • Postacímünk:_1386_Budapest,_Pf._959_itt_is_írja_rá:_budapesti Lámpás játék_
Adja_meg_telefonszámát_és_elektronikus_levélcímét,_hogy_fel_tudjuk_Ónnel_venni_a_kapcsolatot.

Játék kérdések

•  Az LMp petíciójának hányadik 
pontja szól a munkavállalói  
jogokról?

•  Hány tagú az LMp fôvárosi  
frakciója?

VáLAsZOLjON A KérdéseINKre és NYerjeN!

Tervezett program:
•_az_LMP_frakcióirodájának_megtekintése
•__a_folyosókon_sétáló,_felszólalásukra_készülô_képviselôkkel_
való_találkozás

•_betekintés_a_plenáris_ülésre_a_karzatról
•_az_épület_bejárása_idegenvezetô_kíséretében
•__uzsonnázzon_képviselôkkel_a_parlament_híres_büféjében
•__a_program_után_az_LMP-s_képviselôket_fogadóórájukon_
kérdezheti

LegYeN résZe  
A VáLtOZásNAK! 

jelentkezzen 
segítônek, tagnak  

az LMp  
helyi szervezetébe!

blog: lmp678.blog.hu_

honlap:_bp678@lehetmas.hu

facebook:_LMP_Budapest_6-7-8__

e-mail:___erzsebetvaros@lehetmas.hu

számlaszám:  
10300002-10506374-49020067__
LMP_/_BUDAPEST_6-7-8_KERÜLET

Moldován_László,_06-70/703-65-33_

e-mail:  
moldovan.laszlo@erzsebetvaros.hu

 

VII. kerület

Halmai gábor 
Tel.:_06-20/977-5379

e-mail:__
hathetnyolcker@gmail.
com

blog:__
www.lmp678.blog.hu
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− Az LMp 2010 októberében egy tagot delegál-
hatott erzsébetváros képviselô-testületébe. 
Milyen újdonságot hozott az ökopárt jelenléte 
az önkormányzat munkájában?
−_ Szerintem_ soha_ ennyire_ radikálisan_ nem_ kö-
vetelte_ még_ senki,_ hogy_ sürgôsen_ lépjen_ a_ ke-
rületvezetés_ a_ zöldfelületek_ jelentôs_ növelése_
és_az_átmenô_forgalom_csökkentése_érdekében._

A_polgármesteri_hivatal_ átlátható_mûködését,_ a_
kerületi_civil_szervezetekkel_való_hangsúlyosabb_
együttmûködést_ is_ mi_ szorgalmazzuk._ _ Termé-
szetesen_a_korrupciós_ügyek_felderítését_is_támo-
gatjuk.

−  A képviselô-testületbe több civil szer-
vezet is delegált tagokat. Velük milyen az 
együttmûködés?
−_A_nem_pártok_által_delegált_képviselôket_nem_
igazi_ civil_ szervezetek_ delegálták._ Az_ ô_ szer-
vezeteik_ kimondottan_ arra_ jöttek_ létre,_ hogy_
a_ különbözô_ pártokból_ különbözô_ okok_ miatt_
kilépett_embereket_be_tudják_ juttatni_az_önkor-
mányzatba._Semmilyen,_általam_civilnek_tartott_
tevékenységet_nem_végeznek._ Ettôl_ függetlenül_
teljesen_korrekt_az_együttmûködés_közöttünk._

− Ha jól tudom, sokszor azonosan szavaztak a 
szocialista frakcióval is.
−_ Nincs_ szocialista_ frakció._ A_ fideszes_ kerület-
vezetés_az_elsô_intézkedései_között_akadályozta_
meg_a_saját_frakcióján_kívüli_frakciók_létrejöttét._

Ahhoz_ugyanis_azonos_jelölôszervezethez_tartozó_
három_ember_kellene,_és_ennyivel_ csak_a_Fidesz_
rendelkezik._ Egyébként_ meglehetôsen_ sokszor_
szavazok_ a_ szocialistákhoz_ és_ a_ többi_ ellenzéki_
képviselôhöz_ hasonlóan._ Én_ az_ ügyeket_ nézem._
Ha_elfogadható_számomra,_akkor_megszavazom,_
hiszen_az_Erzsébetváros_érdeke.

− Mégis gyakran tartózkodott.
−_ A_ rendkívül_ leszûkített_ felkészülési_ idô_ nem_
mindig_ teszi_ lehetôvé,_ hogy_ felelôs_ véleményt_
alakítsak_ ki._ Néha_ az_ is_ elôfordul,_ hogy_ szá-
momra_ nem_ elfogadható_ koncepcióból_ kö-
vetkezik_ az_ elôterjesztés._ Akkor_ annak_ egyes_
részelôterjesztéseit_sem_szavazom_meg.

− A költségvetés az önkormányzatoknál gya-
korta komoly hitelekkel terhelt. Mi a helyzet 
erzsébetvárosban?
−_Még_az_elôzô,_szocialista_kerületvezetés_4_mil-
liárd_Ft_értékben_bocsátott_ki_kötvényt,_tehát_ez_
nálunk_ is_ létezô_ probléma._ Inkább_ az_ a_ bajom,_
hogy_a_költekezés_nem_racionális,_sok_helyre_ér-
telmetlenül,_nem_a_jövônk_érdekében_megy_el_a_
pénz._

− A legutóbbi ciklus vagyongazdálkodását már 
az ügyészség is vizsgálja. sajtóhírek szerint sú-
lyosan terhelô vallomások is születtek a volt 
polgármesterre, az sZdsZ volt vagyongazdál-
kodási bizottsági delegáltjára. Fölmerült az is, 
hogy a liberális párt és a Fidesz bizonyos ese-
tekben tendenciózusan együtt szavazott.

−_Nagyon_remélem,_hogy_rövid_idôn_belül_kiderül_
az_igazság_a_több_százmilliós_közvagyonvesztés-
sel_ járó_ ingatlanpanama_ ügyében._ Az_ eddigiek_
alapján_ egyértelmûnek_ tûnik,_ hogy_ a_ Fidesz,_ az_
MSZP_ és_ az_ SZDSZ_ politikusai,_ önkormányzati_
képviselôi_ is_érintettek_az_ügyben._És_néhányan_
most_is_képviselôk_azok_közül,_akik_az_elôzô_cik-
lusban_is_azok_voltak._Azt_azonban_el_kell_ismer-
nem,_ hogy_ a_ jelenlegi_ fideszes_ kerületvezetés_
mindent_megtesz_az_elvesztett_közvagyon_visz-
szaszerzése_érdekében.

− Ön nem régóta vesz részt a politikában. Mi 
vitte arra, hogy vállalja a képviselôséget az LMp 
színeiben?
−_A_nyolcvanas_évek_végén_egy_szamizdat_kiadó_
tagjaként_ fejeztem_ki_ a_ rendszerrel_ kapcsolatos_
véleményemet._És_bár_akkor_néhány_ismerôsöm_
megpróbált_ rábeszélni,_ hogy_ legyek_politikus,_ a_
könyvkiadás_ mellett_ döntöttem._ Voltam_ olyan_
naiv,_ hogy_ azt_ hittem,_ a_ profi_politikusok_majd_
jól_mûködtetik_a_demokráciát._Kiderült,_ez_nincs_
így._Amikor_az_LMP_megalakult,_úgy_gondoltam,_
ez_ az_ utolsó_ lehetôség,_ hogy_ változzon_ valami._
Rájöttem,_az_nem_elég,_ha_szóban_fejezem_ki_az_
elégedetlenségemet._ Elkeserítô,_ hogy_ az_ em-
berek_ ennyire_ elfordultak_ a_ politikától,_ ennyire_
atomjaira_hullott_a_társadalom,_ennyire_kiveszett_
belôlük_az_igény,_hogy_részt_vegyenek_a_közösség_
életében,_hogy_nagyobb_beleszólást_követeljenek_
a_saját_életükkel_kapcsolatos_döntésekbe.

A könyvkiadástól a politikáig
– Interjú Moldován Lászlóval, az LMp erzsébetvárosi képviselôjével 

LegYeN résZe A VáLtOZásNAK! jeLeNtKeZZeN segítôNeK, tAgNAK AZ LMp HeLYI sZerVeZetébe!

Amikor az LMP megalakult, 
úgy gondoltam, ez az utolsó 
lehetôség, hogy változzon 
valami. 

Hiánypótlás helyett kiseprûzték a 
pályázatból az erzsébetvárosi civil 
szervezetek egy részét.

AZ_ LMP_ elfogadhatatlanak_ tartja,_ hogy_ Er-
zsébetváros_fideszes_kerületvezetése_a_2011-
es_ költségvetésben_ mindösszesen_ 5_ millió_
forintot_ szavazott_ meg_ az_ erzsébetvárosi_
civil_ szervezetek_számára,_miközben_a_civil_
szféra_látványos_erôsödése_az_egyik_legfon-
tosabb_kitörési_pontja_lehetne_a_kerületnek._

A_ pályáztatás_ lebonyolításakor_ tovább_ te-
tézték_a_bajt:_a_beérkezô_51_pályázatból_28-
at_ (!)_ formai_ okokra_ hivatkozva_ kizártak,_ a_
hiánypótlást_pedig__nem_tették_lehetôvé.
Az_ teljesen_elfogadható,_hogy_minden_ civil_
szervezetnek_ pályáznia_ kell_ projektjeire_ és_
mûködési_támogatásra._Komoly_formai_kö-

vetelményeknek_is_meg_kellett_felelni_ (cég-
kivonat,_banki_kivonat,_önrészigazolás,_alá-
írási_címpéldány_stb.)._Ám_a_pályázat_kiírása_
nem_nyomatékosította:_ha_valamelyik_papír_
hiányzik,_kizárják_ôket_és_nem_biztosítanak_
idôt_hiánypótlásra_sem.
Ennek_az_lett_a_következménye,_hogy_a_pá-
lyázók_ több_mint_ fele_ nem_kap_ semmilyen_
segítséget_a_kerületvezetéstôl_azokra_a_fel-
adatokra,_ amelyeket_ sokszor_ a_ kerület_ he-
lyett_ látnak_ el_ sokkal_ kevesebbôl,_ hatéko-
nyabban._

Az_LMP_a_szeptember_23-i_képviselô-testületi_
ülésen_ új_ pályázat_ kiírását_ indítványozta.__
A_ fideszes_ kerületvezetés_ –_ mely_ hangza-
tos_ megnyilvánulásokban_ támogatásáról_
biztosítja_ a_ civil_ szférát_ –_ nem_ támogatta__
az_indítványt.

Ötvenöt éve, a mindennapok rutinja 
közepette, az alig elkezdôdött egyik 
hét késô délutánján megtelt az utca. 
Az áru, amiért a tömeg megindult, a 
méltóság és a szabadság esélye volt.

Tizenkét_reményteljes_nap_következett._Aztán_
minden_újra_megfagyott.
De_az_utóvédharcok_ folytak._Nem_csak_ fegy-
verrel._A_munkástanácsok_novemberben_álta-
lános_sztrájkot_szerveztek._A_vasutasok_vitték_
a_hírt_titokban,_egy_napra_leállt_az_ország.
Bibó,_ míg_ papírt_ kapott,_ rótta_ sorait._ Sokan_
kényszerültek_ arra,_ hogy_ elfogadják_ újból_ a_
parancsuralmi_rendet._
1956-ban_ tömegek_mozdultak_meg_egy_ igaz-
ságosabb_ társadalomért._ Ezerféleképpen_
képzelték_ el,_ de_ nem_ egymás_ megregulázá-
sa,_hanem_a_meggyôzés,_a_vita,_a_társadalom_
párbeszéde_volt_az_eszköz.__Akik_lôttek_rájuk,_

azokra_visszalôttek._És_közben_részt_vettek_a_
közügyekben:_forradalmi_közhatalmi_szervek_
születtek,_a_polgárôrségtôl_a_munkástanács-
okig._ Gyûjtöttek_ az_ elesettek_ számára._ Vért_
adtak._ Tüntettek,_ forradalmi_ bizottságokat_
alakítottak,_ételszállítást_szerveztek_a_város-
okba,_és_tervezték_a_földosztást.
Folytak_ a_ harcok,_ de_ mûködött_ az_ ország._
Mert_ az_ állampolgárok_mûködtették._ Bár_ az_
intézményrendszer_szétesôben_volt,_új_intéz-
mények_születtek.
Bizonyára_ akadtak_ piszkos_ történetek_ is._ De_
1956_ forradalma_ a_ szolidaritás_ és_ a_ részvétel_
forradalma_volt.
Bizonyos_ értelemben_ tehát_ újabb_ ’56-ra_ van_
szükségünk.
A_forradalom_bennünk_kezdôdik._

bürokrácia a civilek  
ellen

1956 – egy kedd este

Ma nem divat az elesettekkel, a kirekesztettekkel való együttérzés. Nem 
divat a szembenézés a múlttal. A hibákkal. Nem hoz népszerûséget. 

Az_LMP_kint_volt_a_roma_holokauszt_–_a_porrajmos_–_napján._Kevesen_voltak,_csöndes,_sze-
rencsére_meg_nem_zavart_megemlékezés_volt._Akadtak_közéleti_emberek,_bár_kevés_politi-
kus_volt_köztük._Pedig_van_mire_emlékeznünk._Akkor_is,_ha_ez_nem_hoz_többletszavazatot_
ma_vagy_holnap.

Kint_voltunk._Emlékeztünk.
Van_mire.

porrajmos,  
a roma holokauszt


