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A kormány a rendszerváltás óta eltelt időszak legsú-
lyosabb megszorításaival sújtja a lakosságot, az önkor-
mányzatokat. A Fidesz becsapta az országot, amikor 
azt ígérték megvédik az embereket és a családo-
kat a drágulástól. Több millió ember megélhetése 
került veszélybe, alig néhány hónappal a választá-
sokat követően. Az emberekben egyre növekszik  
a félelem, az aggodalom, hogyan fizetik ki számláikat, 
hogyan tudnak bevásárolni családjuknak. Miközben 
a kormány azt hazudja, hogy kézben tartja a helyze-
tet, egyre mélyebbre süllyed országunk a válságban. 
Újbuda azonban nem hagyja magára az embereket.

Példátlan megpróbáltatások elé nézünk, és úgy tűnik, 
a kormányra nem, csak magunkra, egymásra számít-
hatunk. Ebben az újságban az elmúlt időszak legfon-
tosabb országos és helyi történéseit foglaltuk össze. 

Ha fel szeretnék velem venni a kapcsolatot, kérem, 
keressenek bizalommal a jövőben is!

MARADJUNK KAPCSOLATBAN!

E-mail: orosz.anna@parlament.hu
Telefonszám: +36-30-591-0838
Facebook: facebook.com/oroszannaujbuda

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján.

OROSZ ANNA
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Több dél-budapesti kerületben is aláírásgyűjtésbe 
kezdtek a civilek, hogy mérsékelni lehessen a légifor-
galom okozta zajszennyezést. A probléma forrása, hogy 

– függetlenül a járatok célállomásától – a felszálló repü-
lőgépek döntő többsége Dél-Budapest irányában száll 
fel, ráadásul már négyhajtóműves teherszállító repülők 
is rendszeresen közlekednek erre, és ezek sokkal hango-
sabbak, mint az utasszállítók. 

Az ügyben Orosz Anna, Újbuda képviselője is felszólalt  
a parlamentben. A kormánynak címzett interpelláci-
óban felhívta a figyelmet arra, hogy a civilek az elvi-
selhetetlen zaj miatt már több ízben megkeresték  
a Hungarocontrolt és a reptér üzemeltetőjét. Az ille-
tékesek azonban rendre lesöpörték az asztalról az ott 
élők kérését. A mielőbbi megoldás és a lakók nyugalma 
érdekében Orosz Anna felszólította a kormányt, hogy 
haladéktalanul intézkedjenek.

A pedagógusok a válságot megelőzően is nehezen 
jöttek ki béreikből. A 20 százalékot meghaladó infláció és  
az egyre mélyülő válság azonban csak még tarthatatlan-
abbá teszi helyzetüket. Nem csak a bérek miatt tiltakoz-
nak az oktatás szereplői. A pedagógusok fenyegetése, 
kirúgása, a diákok és tanárok túlterheltsége, a korszerűt-
len tananyag, a felújításra szoruló iskolaépületek mind 
azonnali és átfogó kormányzati lépésekért kiáltanak.

Többek között erről is beszélgetett Orosz Anna októ-
berben a Gazdagréti Közösségi Házban Törley Katával, 
Palya Tamással, Winnington-Ingram Johannával és 
Szél Dáviddal. November elején egy oktatási vitanap 
keretében hat órán keresztül kérték számon a kormány 
képviselőit az oktatás irányában tanúsított tétlenségért, 
érzéketlenségért. A nyomásgyakorlás folytatódik, nem 
adjuk a jövőnket: az iskoláink ügye hazánk jövőjének 
legfontosabb kérdése!

 LÉGIFORGALOM: ALÁÍRÁSGYŰJTÉSBE  
 KEZDTEK A ZAJ MIATT
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MEGALÁZÓ BÉREKÉRT DOLGOZNAK 
A PEDAGÓGUSOK –  A KORMÁNY ELÉ 
VITTÜK AZ OKTATÁSI KÖVETELÉSEKET



A Déli Körvasút túlárazott és környezetromboló 
beruházásának azonnali leállítását kérte Orosz Anna  
az akkori illetékes minisztertől, Palkovics László-
tól. Újbuda országgyűlési képviselője levélben és  
az Országgyűlésben is tiltakozott amiatt, hogy a Déli 
Körvasút bővítése során több mint 1000 fát vágnának ki 
a XI. kerületben. A tervezett építkezés ráadásul éveken 
át élhetetlenné tenné a Hamzsabégi sétány környékét.  
A beruházást Mészáros Lőrinc egyedüli indulóként 
nyerte el egy 337 milliárd forintos ajánlattal, szakértői 
becslések szerint ez a piaci ár tízszerese is lehet.

Újbuda országgyűlési képviselője a helyi civilek javas-
latait felkarolva szorgalmazza, hogy Mészáros korrupt 
beruházása helyett inkább a Budapestet elkerülő, 
V0-ás vasúti körgyűrű megépítését gyorsítsák fel. Azt 
a körgyűrűt, amelyen a tehervonatokat a lakott terüle-
tek elkerülésével el lehetne vezetni, és amit – a Fidesz 
ígérete szerint – már 2017-ben át kellett volna adni.

Orosz Anna és a szakértők közös meggyőződése, hogy  
a Déli Körvasutat környezetbarát módon, a fák megkímé-
lésével kellene fejleszteni, a menetrend újragondolásával 
pedig jelentősen növelni tudnák a vonal kapacitását.

 BRUTÁLIS FIDESZES MEGSZORÍTÓCSO- 
 MAG, EGEKBEN AZ ÉLELMISZERÁRAK
 1000 FORINT A KENYÉR KILÓJA

A rezsicsökkentés kivezetése és az extraadók miatt több 
mint 20 százalékos volt a pénzromlás mértéke az elmúlt 
évben Magyarországon. Egész Európában nálunk nőtt 
a legtöbbet az élelmiszerek ára. Egy átlagos bevásárlás 
végén 34 százalékkal fizetünk többet, mint tavaly ősszel. 
A kenyér 65 százalékkal kerül többe, ezer forint alatt már 
a Fehérvári úti vásárcsarnokban sem kapni kilóját. Ez  
a Fidesz-felár.

A Fidesz becsapta az országot, amikor azt ígérte, 
megakadályozzák a drágulást. A cégek, az önkormány-
zatok, a civilek és az átlag felett fogyasztók kétszeres 
árat fizetnek az áramért, hétszeres áron kapják a gázt. 
A kormány a gyerekeken és a rászorulókon is spórol,  
az elmúlt 30 év legnagyobb megszorítócsomagjával 
sújtja a lakosságot. Újbudán a bölcsődékben, az óvodák-
ban, az iskolákban és a szociális intézményekben is 
tizennégyszeresére emelték a távhő díját.

Bár a Fidesz próbálja a háborúra fogni a magyar gazda-
ság válságát, a régiós összehasonlításból egyértelmű, 
hogy a hazai helyzet súlyosságáért a rossz kormányzás 
a felelős.

Egyre többen küszködnek megélhetési problémák-
kal, miután az Orbán-kormány csak mélyíti a válságot. 
Újbuda Önkormányzata ezért új támogatásokat vezet 
be és a korábbi támogatások közül többet kibővít. 

November 1. és április 30. között havi 15 ezer forint értékű 
energiatámogatást nyújtunk a rászorulók részére.  
A Keveház utca 6. szám alatt 9 és 15 óra között melege-
dőpont nyílik a rezsigondokkal küszködő újbudaiaknak. 
Emeljük az élelmiszer-, a gyógyszer- és a karácsonyi 
támogatás összegét. Beiskolázási támogatással segítjük 
a 18 évnél idősebb fiatalokat, a gyermekek és az idősek 
nem kötelező oltását is támogatjuk.

Részletek a www.ujbuda.hu weboldalon érhetőek el. 

 MÉSZÁROS LŐRINC VASUTAT ÉPÍT –  
 1000 FÁT VÁGHATNAK KI ÚJBUDÁN

 ÚJBUDA ÚJ TÁMOGATÁSOKKAL SEGÍT 
 A VÁLSÁGBAN



1. ÚJ MAGYAR GAZDASÁGI 
MODELLRE VAN SZÜKSÉG

A drágulásból és a rezsiárakból is világos:  
az elmúlt 12 év gazdaságpolitikája megbukott. 
Tartós jólétet csak egy alapjaiban új gazdasággal 
teremthetünk.

2. HA NEM KÖLTÜNK 
AZ OKTATÁSRA, ELVESZTÜNK

Képzett magyar fiatalok nélkül az egész nemzet 
elveszik. Kiemelt nemzeti üggyé kell tennünk az 
oktatást, nem sajnálva az állami pénzt a fejlesztésére.

3. ÖNELLÁTÁS KELL VÍZ, 
ÉLELMISZER ÉS ENERGIA TERÉN

Európai szinten függetlenednünk kell víz, ener-
gia és élelmiszer terén. Nem kerülhetünk többé  
a mostanihoz hasonló függésbe!

4. A KLÍMAVÉDELEM MÁR NEM 
A JÖVŐ PROBLÉMÁJA

Most kell cselekednünk: nekünk kell az európai 
klímavédelem élére állnunk!

5. A JÖVŐNK NYUGATON VAN

Magyarország fejlődéséhez európai értéke-
ken alapuló magyar modellekre van szükség.  
Biztonságunkat csak a nyugati védelmi rendszer  
garantálhatja. 
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Túl sokáig hazudtak nekünk. Szemfény-
vesztő illúziókkal vertek át mindenkit.  
A hatalom érdekében a szőnyeg alá söpör-
ték az ország valódi problémáit. 

Pedig ha tartós jólétet és békét akarunk 
teremteni Magyarországon, nem spórol-
hatjuk meg, hogy kimondjuk az igazságot. 
Akkor is ha népszerűtlen, akkor is, ha fáj. 

Donáth Anna vagyok, a Momentum 
európai parlamenti képviselője. Arra 
vállalkozom, hogy politikustól talán 
szokatlan módon őszintén kimondom 
azokat az igazságokat, amelyeket évti-
zedek óta senki nem tett meg ebben  
az országban. 

A rezsicsökkentés, a magyar oktatás és 
egészségügy válsága, a fenntarthatatlan 
gazdasági modell és a leszakadó társa-
dalmi csoportok tragédiája mind olyan 
kérdések, melyekről kevesen mernek 
őszintén beszélni. 

Az igazság talán nem olyan szép, mint 
az illúziók, melyekkel etetnek bennünket. 
De esélyünk sincs megoldani az ország 
igazi problémáit, ha még kimondani sem 
merjük őket. 

Soha többé nem engedhetjük, hogy 
hazugságokkal vezessenek meg 
minket, és a látszatjólét ígéretével marad-
janak hatalomban. Mert a saját bőrünkön 
tapasztaljuk, hogy keserű a kijózanodás.5IGAZSÁG,

AMIRE A MAGYAR 
JÖVŐT ALAPOZHATJUK
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DONÁTH ANNA

A MOMENTUM EP-KÉPVISELŐJE


