Az MSZP Nyugdíjas Tagozata Országos Elnökségének állásfoglalása
a FIDESZ kormány választások előtti osztogatásáról
A FIDESZ kormány 2010-ben, hatalomra kerülésekor sikeres működést, és tisztes
megélhetést ígért a társadalom minden rétegének.
Évek óta naponta szembesíti polgárait azzal, hogy „Magyarország jobban, teljesít!” és
mindent elkövet ennek bizonygatására.
A valóság más! Az elmúlt két kormányzási ciklus alatt hozott törvények, intézkedések döntő
többsége súlyosan érintettek sok társadalmi réteget. Tovább nőttek a társadalmi
egyenlőtlenségek. Magyarország ma a négymillió szegény országa lett!
A FIDESZ kormány 2010-ben nyugdíjasok társadalmának fenntartható nyugdíjrendszert,
értékálló nyugdíjemelést, és társadalmi megbecsülést ígért.
Semmi nem valósult meg az ígérgetésekből!
Az elmúlt évek időseket érintő negatív intézkedései miatt fokozatosan romlottak az
életesélyek, több mint egymillió társunk él szegénységben! Kilökték a rendszerből a
korhatáron aluliakat és a rokkantakat.
A csupán infláció mértékű éves nyugdíjemelés igazságtalan, nem őrzi meg a nyugdíjak
vásárlóértékét. A kormány által naponta emlegetett rezsicsökkentés pedig csak a gazdagok
kiváltsága, mert a folyamatosan növekvő fogyasztói árak miatt nem könnyít érezhetően sem
a családok, sem a nyugdíjasok terhein. Megszűntették a rászorultaknak adható
kompenzációt.
A Fidesz számára sokan csak „panelprolik” és „nyuggerek” vagyunk. Ezzel azt a lenézést
fejezik ki, ahogyan a jelenlegi kormány és pártja az idősekről vélekedik. A választások
közeledtével aztán megkezdődik az „udvarlás” a szavazatainkért. Az elmúlt időszakban
fontos lett a kormánynak a nyugdíjas társadalom! Működik a „siker-propaganda”. Naponta
elhangzik, hogy novemberben milyen jól járnak a nyugdíjasok!
Most aztán tapasztalhattuk!
Az MSZP nyugdíjas tagozatának álláspontja szerint a mostani propaganda torzítja a
valóságot, hazug és megtévesztő, mert
- a 2017. január óta járó visszamenőleges nyugdíjemeléssel a törvényben rögzített
járandóságukat kapták meg a nyugdíjasok, (a költségvetés 10 hónapig használta a havi
0,8% különbözetet)
- a Bajnai kormány 2009. évi törvénykezése alapján a nyugdíjasoknak is részesülnie kell
az ország eredményeiből. A gazdaság teljesítménye tette lehetővé a nyugdíj prémium
kifizetését! (7 évet kellett várni erre az állapotra!)
A két kifizetést törvény írja elő, tehát nem jutalom, nem adomány!
A 10 000.- Ft-os karácsonyi Erzsébet utalvány valójában szerény kiegészítés, nem a
nyugdíjasok megbecsülésének gesztusa, hanem egyértelműen a Fidesz kampány-céljait
szolgálja! (A felhasználási lehetőségei korlátozottak, nem minden nyugdíjas tud élni vele,
egyesek számára viszont felesleges, pazarló.)
Dönthetünk: a törvények által megszabott pótlólagos juttatások fejében elfeledjük-e
a megaláztatásokat, és újra hatalomra segítjük-e azokat, akik hazugságokkal,
félrevezetéssel hangoztatják, hogy mennyi mindent tesznek meg értünk!

A választás nemcsak a pártok vetélkedéséről, hanem rólunk, a választókról is szól. Arról,
hogy megvehetők vagyunk-e, vagy saját életünk és gyermekeink, unokáink jövője
érdekében véget vetünk az országot kifosztó, számunkra jövőtlenséget teremtő FIDESZ
kormányzásnak!
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