
ŐSZINTÉN
DÉL-BUDÁRÓL

Tóth Endre vagyok, közgazdász, szociológus, férj és 
egy 8 hónapos kisfiú édesapja. Áprilisban azzal bíztak 
meg a dél-budai polgárok, hogy képviseljem őket, 
illetve az oktatás megújításának ügyét az Ország- 
gyűlésben. Ellenzéki képviselőként kétharmados 
kormánypárti túlsúllyal szemben kell dolgoznom, de 
megteszek mindent, hogy a dél-budai polgárok és 
az oktatás iránt aggódó honfitársaim hangja legyek. 

Nagy örömömre szolgál, hogy az elmúlt hónapok-
ban megmozgatta az embereket a közös jövőnk 
ügye. Bízom benne, hogy a sok tízezer pedagógus, 
diák és szülő bátor kiállása meghozza gyümöl-
csét, és a kormány végre valódi lépéseket tesz egy 
modern oktatásért.

Hazánk jövője ugyanis a gyermekeink kezében van. 
Várjuk, hogy elinduljon az oktatás megújulása. Vára-
kozunk azért is, hiszen itt van az advent időszaka. 
Közeleg a karácsony ünnepe. Bízom benne, hogy 
mindkét várakozásunk beteljesedik. És a meghitt, 
családi ünnepen már a gyermekeink jövője miatt is 
nyugodtabbak lehetünk. 

MARADJUNK KAPCSOLATBAN!

E-mail: toth.endre@momentum.hu
Telefonszám: +36-70-618-0092
Facebook: facebook.com/tothendremomentum
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Kerületünk jelentős múltra tekint 
vissza és remek adottságokkal 
rendelkezik. Az egyedi borkultúra 
és a Duna-part közelsége, városré-
szeink és az itt élők sokszínűsége 
mind-mind olyan tényezők, amik 
egy dinamikus és megállás nélkül 
fejlődő kerületet jellemeznek. Ezzel 
szemben Budafok-Tétény az elha-
lasztott lehetőségek kerületévé 
vált, teljesen lemaradtunk a fővá-
ros többi részéhez képest. 

Úgy tűnik, Karsay Ferencnek csakis 
a hatalom megtartása számít, 
hosszú távon pedig semmiféle 
vízióval nem rendelkezik a kerü-
let jövőjével kapcsolatban. Az 
itt-ott megvalósuló foltozgatások 
helyett előremutató politikára van 

szükség, és egy olyan városveze-
tésre, ami mindenkire gondol.

2015 óta nem változott érdem-
ben a kerület szociális hálója, ez 
mára már nem fenntartható. 
Miközben más, ellenzéki veze-
tésű kerületek az itteni sokszoro-
sát képesek elkölteni az ott élők 
támogatására, Karsay erre képte-
len. Alapjaiban kell újragondolni 
a jelenlegi támogatási rendszert, 
mivel az már nem képes napjaink 
kihívásaira valódi válaszokat adni. 
Ezért is kezdeményezte a kerületi 
Momentum a jogosultsági hatá-
rok és a támogatások összegének 
a reformját. Szolidaritás nélkül 
nem lehet erős közösséget építeni, 
erős közösség nélkül pedig nem 
lehet fejlődni sem. 

A Ferihegyről felszálló repülőgé-
pek többségében északnyugati, 
nyugati irányba repülnek. Bizo-
nyos széljárás esetén a gépek 
80-90 százaléka mégis egy szűk, 
Dél-Buda felé vezető (kerülő) útvo-
nalon hagyja el Budapest légterét, 
jelentős és szükségtelen zajterhe-
lést okozva ezzel az itt élőknek.

Újbuda Önkormányzata éppen 
ezért szeptember elején elsőként 
biztosította támogatásáról a ma 
már csaknem 2100 tagot számláló 
Közösség a csendesebb dél-bu-
dapesti légtérért civil csoportot 
és annak kezdeményezését, amit  
a légiközlekedés terheinek arányo-
sabb elosztásért, Dél-Buda és 
Csepel méltánytalan és diszkrimi-
natív túlterhelésének megszünte-
téséért indítottak. 

Ezt a kezdeményezést Orosz Anna 
és Tóth Endre, Dél-Buda országy-
gyűlési képviselői is aktívan támo-
gatják, mely kezdeményezéshez 
azóta Csepel és Budafok-Tétény 
önkormányzata is csatlakozott.

A csoport tagjai hamarosan 
benyújtják az illetékes Technoló-
giai és Ipari Minisztérium részére  
a részletes szakmai és jogi érvek-
kel alátámasztott kezdeményezést, 
melynek súlyt ad az is, hogy a fent 
említett dél-budapesti kerületek 
polgármesterei is aláírják azt. 

Bízunk abban, hogy a minisztérium 
munkatársai érdemben foglalkoz-
nak majd a kérdéssel, és az érintett 
szereplők bevonásával olyan békés 
megegyezésre jutnak, ami az itt 
élők zajártalmát csökkenti. 

 JÖJJÖN EL, SEGÍTÜNK KORDÁBAN
 TARTANI REZSIKÖLTSÉGÉT!

 ÚJBUDA KIÁLL A FOKOZÓDÓ 
 LÉGTÉRZAJ ELLEN

 BUDAFOK-TÉTÉNY 
 NEM FEJLŐDIK!
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Havasi Gábor, fővárosi képviselő

Erhardt Attila, Újbuda alpolgármestere

Az energiaválság és a kormány igazságtalan politikája 
súlyos helyzetbe hozott nagyon sok családot.  Bár már 
most is érezhető, hogy pénzünk napról-napra keveseb-
bet ér, az igazi próbatétel, a téli fűtési időszak még csak 
most következik. Hiszen hiába ígérte meg Orbán Viktor 
a választások előtt, hogy megvédi a rezsicsökkentést,  
a választások után már szembemenve korábbi ígéreté-
vel, több millió magyart hozott megoldhatatlan hely-
zetbe a rezsiárak brutális emelésével.

Mivel a kormány támogatására nem számíthatunk, 
sorsunkat a saját kezünkbe kell, hogy vegyük. Takarékos 
és tudatos fogyasztókká kell válnunk. Ebben szeretne  

a helyi Momentum segítséget nyújtani, ezért rezsitanács-
adást indítunk decembertől. Számtalan olyan praktika van, 
amellyel csökkenthetjük a rezsiszámlák árát, és léteznek 
olyan támogatások, amelyeket igénybe véve csökkenthet-
jük kiadásainkat az előttünk álló nehéz időszakban. 

Jöjjön el a képviselői irodámba egy személyes konzultá-
cióra, és munkatársaimmal és energetikai szakértőkkel 
segítünk kordában tartani a rezsiköltségét! 

Tanácsadás helyszín: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 84.
Időpontok: december. 7., december. 14., december 21. 15:00-17:00
Részvételi szándékát kérjük előzetesen jelezze!



Az elmúlt hónapokban megmozdult az egész ország, 
hogy megmutassuk, valódi változásra van szükség  
az oktatásban. Pedagógusok tízezrei sztrájkoltak, ezrek 
pedig állásukat kockáztatva, a polgári engedetlenség 
eszközével tiltakoztak a megalázó munkakörülmények 
ellen. A tiltakozási hullámba eredményesen kapcso-
lódtak be a diákok és a szülők, sőt, az egyházi iskolák 
oktatói is az ügy mellé álltak. A kormány képviselői azt 
is elismerték, hogy sok fideszes szavazó is részt vett 
ezeken a megmozdulásokon. Valódi nemzeti egység 
született, mondván, azonnali változásra van szükség  
az oktatásban!

Oktatáspolitikusként minden erőmmel azon dolgoztam, 
hogy segítsem a változás létrejöttét és a problémák 
megoldására sarkalljam a kormányt. Ezért szólaltam 
fel majdnem minden héten a parlamentben, ezért 
kezdeményeztem vitanapot a közoktatás állapotáról 
a Momentum frakciójával és ezért vittem a tüntetők 9 
pontos követelését az Országgyűlés elé. Ezért csinál-
tam figyelemfelhívó akciókat a parlamenten kívül, 

kiragasztva a Belügyminisztérium ajtajára az oktata-
táspolitikai kudarcok listáját, ezért hívtam fel az egész 
ország figyelmét a tankerületi vezetők milliós jutalmai-
nak igazságtalanságára és az óriási pedagógushiányra.  

A küzdelmünk nem ért véget. Az oktatás a jövőnk kulcsa, 
kisgyermekes apukaként ez a személyes ügyem is, 
számíthatnak rám továbbra is!

„Három gyerekem van, rajtuk keresztül látom, 
hogy romlik a helyzet az oktatásban. Már 10 éve 
is mi vittük az iskolába a fénymásolópapírt, majd 
a fénymásolót is. Később már a tantermek festé-
sére is minket kért meg az iskola, tavaly pedig 
már a WC-ajtó szerelésére is. Amióta nincs szabad 
tankönyvválasztás, szeptemberben tudjuk meg, 
melyik tankönyvet nem fogják kinyitni és mennyi 
pénzt kell küldenünk használható tankönyvekre. 
Ha a gyerekem nyelvvizsgát szeretne vagy valami-
ből lemarad, külön tanár kell, mert korrepetálásra, 
tehetséggondozásra nincsen kapacitás. Akkor 
mitől is ingyenes a közoktatás?”

„Szerintem a legnagyobb gond az alacsony tanári 
fizetés, ez több problémát is okoz, például tanár-
hiányt, motiválatlanságot és a tanárok leterhe-
lését. Sajnos nem csak ez az egyetlen probléma.  
Az oktatási rendszer sem hibátlan: túl nagy  
a hangsúly a lexikális tudáson és nem helyez elég 
hangsúlyt a problémamegoldó képesség fejlesz-
tésére. Emiatt sokaknál tapasztalható, hogy 
érettségi utána tudást nem tudják hasznosítani 
a mindennapi életben.”

„A pedagógusok bérének azonnali és jelentős – 
minimum 45 százalékos –megemelése az oktatás 
rendbetételének szükséges, de korántsem elég-
séges feltétele. Emellett alapvető szemléletvál-
tásra is szükség van, ami a 100-150 éves, normatív 
sztenderdek helyett a diákok életkori sajátosságait, 
illetve a kisebb és nagyobb helyi közösségek érde-
keit helyezi a középpontba.”

I AZONNALI VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG!

I VÁLSÁGBAN AZ OKTATÁS

Milyen problémákat látnak az érintettek?

 SZÜLŐI SZEMMEL:
 Kállai Kornélia

 DIÁKSZEMMEL:
 Lukácsi Krisztián

 PEDAGÓGUS SZEMMEL:
 Kamrás Orsolya

Megalázó pedagógus fizetések, 18 fokban vacogó 
diákok és rossz minőségű tankönyvek. Ennyire 
becsüli a magyar kormány az oktatás ügyét, 
amelyen a gyermekeink jövője múlik. Ez teljesen 
tarthatatlan. Nem csoda, hogy 16 ezer pedagó-
gus hiányzik az iskolából és az óvodákból. Ha nem 
változtatunk azonnal a helyzeten, ha az általunk 
befizetett adóforintokból nem ad végre többet  
a kormány a tanároknak és az iskoláknak, akkor azzal 
az ország és a gyermekeink jövőjét kockáztatja. 



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


