elszántság

Egyetlen küzdelmet sem veszíthetek el,
amíg saját magamat nem veszítem el.

Elszántság
Mindannyiunknak van
egy célja. Boldog, teljes
életet akarunk élni, elérni
mindazt, amire vágyunk,
amire képesek vagyunk,
kiteljesíteni a velünk született tehetséget.

zük magunkat, és mégis
tovább megyünk, akkor
vagyunk a legerősebbek.
Ilyenkor mozgósítjuk
a legtöbbet magunkból:
legmélyebb hitünket, az
igazi elszántságot.

Igazán boldoggá az az
eredmény tesz, amiért
megküzdünk. Mindan�nyiunkkal előfordul, hogy
időnként úgy érezzük,
elhagyott minden erőnk.
Úgy érezzük, elfogyott
a lendület. De amikor a
leggyengébbnek érez-

Soha senki nem hozott
létre semmit, nem ért el
semmit úgy, hogy nem
volt meg benne az elszántság, a reményhez
kellő bátorság. Bennünk
megvan.
Magyarország jóléte
a tét. Fordítsuk új jövő
felé az országot.

Nem akkor vagyok boldog,
ha megkapok mindent,
amire vágyom, hanem akkor,
ha a vágyaimmal együtt is
jól érzem magam a bőrömben.

A közösség legerősebb
összetartó ereje a jólét.
Akkor vagyunk boldogok, ha tudjuk,
hogy elérhetjük céljainkat, mert a feltételek adottak ehhez. Ha tudjuk, hogy a
munkánkat megfizetik, ha az iskolákban
igazi tudást kapunk, ami 20 év múlva is
használható, ha a kórházakban meggyógyítanak.

nekünk és a családunknak, barátainknak is. Ha kitalálunk vagy csinálunk
valami jót, akkor nem mások kegyén
múlik, hogy azzal meddig jutunk, hanem
rajtunk.

Ilyen országban tudunk igazán örülni
egymás és a magunk sikereinek. Ilyen orAkkor vagyunk boldogok, ha tudjuk, szágban tudjuk feldolgozni tévedéseinket,
hogy küzdhetünk a céljainkért, és az tanulni azokból és továbblépni. Ilyen heerőfeszítéseink megtérülnek nem csak lyen tudunk normálisan élni.

Nem az erőfeszítéseim
eredménye tesz büszkévé,
hanem az erőfeszítés maga.

Mire van szüksége
Magyarországnak?

JÓLÉT

IGAZSÁG

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Magyarország mi vagyunk. Olyan lesz, amilyenné formáljuk, nem
pedig olyan, amilyenné mai cinikus kormánya tette mára. Szívesen dolgozunk egy új jövőért, megvan bennünk a képesség és az
elszántság, hogy elérjük a céljainkat.

Magyarország jóléte a tét!
Nem csak magamért
kelek fel nap mint nap :
még nálam is fontosabbak azok,
akikért dolgozom.

Igazság nélkül nem működik az ország és
nem létezik jólét. Igazság nélkül senki nem
érezheti jól magát a bőrében, egyetlen közösség sem működhet tartósan. A személyes boldogulás alapja az egyenlőség és
a szolidaritás.

jukból, ahol a vállalkozók sikereket érhetnek
el korrupció nélkül, ahol a nők és a férfiak ugyanannyi pénzt kapnak ugyanazért
a munkáért, ahol az idősek tisztességes
nyugdíjat, a fiatalok valódi tudást és esélyt
kapnak a boldogulásukhoz. Olyan ország,
amiben nem ellenségek, hanem barátok él2018 tavaszától olyan kormánya lehet Manek együtt. Egy ország amiben együttműgyarországnak, ami az igazság mentén szerködünk az igazságért, ahol mindenki számávezi az ország életét. Olyan ország lehetünk,
ra elérhető a jólét és a boldogság.
ahol a dolgozók meg tudnak élni a munká-

Csalással mindenkit
legyőzhetsz,
de önmagadat soha!

Igazság és jólét
Ma ugyan a megfélemlítés és a
fideszes párthűség uralkodik,
de ez csak ideiglenes állapot.
2018 tavaszán helyreállíthatjuk
az igazság feltételeit, ami után a
kiszámíthatóság, a biztonság és
a tisztesség határozhatja meg
az életünket.

ság világa között: megszüntetjük
a kijáróemberek, rokonok, oligarchák világát.

A civileket, kisebbségeket megbélyegző törvényeket eltöröljük,
valódi társadalmi párbeszédet
és intézményeket építünk a álkonzultációk helyett. Az önkorÚjra kell formálni a Magyar Köz- mányzást ismét a helyi közöstársaságot, ami így megteremti ségek felelősévé tesszük. Valódi
a jólét, a szabadság és az igaz- világnézeti, vallási és sajtószaság országát. Ezért új alkotmány badságot teremtünk a jelenlegi
megalkotását kezdeményezzük, korlátok és hazugságok helyett.
ami minden embert egyenlőnek
Megteremtjük a mindennapok
tekint, ami a boldogság és jólét elbiztonságát. Emeljük a közbizérését állítja középpontba. Garantonságra fordított állami összetáljuk az ügyészség és bíróságok
geket annak érdekében, hogy a
függetlenségét, korrupcióellenes
nagyvárosok zsúfolt utcáiban,
ügyészi hivatalt hozunk létre,
külvárosi lakótelepeken, kisvávisszaállítjuk az Alkotmánybírórosokban és falvakban egyaránt
ság korábbi hatásköreit, szigorú
ugyanolyan biztonságban, nyuösszeférhetetlenségi szabályokat
galomban élhessen mindenki.
vezetünk be a politika és a gazda-

Csak az elvégzett munka
eredménye tehet többé,
mint ami vagyok.

Anyagi jólét
Az ország csak akkor működhet
normálisan, ha a munkát tisztességesen megfizetik, ha a jólét nem
kevesek kiváltsága, hanem mindenkinek elérhető. Tisztességes,
igazságos viszonyokat akarunk,
ahol a nők és a férfiak ugyanannyit
keresnek, ha ugyanazt a munkát
végzik ugyanolyan jól, ahol mindenki számára elérhető a fejlődéshez
szükséges tudás, ahol mindenki
esélyt kap a kiteljesedésre. Cél az
euró magyar bevezetése, hogy a
hazai gazdaság csatlakozzon egy
nagyobb, biztos lábakon álló közösséghez ezen a téren is.

uniós termelékenységet. Normális,
morálisan elfogadható adórendszert teremtünk, ami az emberek
egyenlőségét szolgálja: tisztességes adómértékeket, kisebb forgalmi adót és alacsonyabb árakat a
boltokban, mindenki számára elérhető alapvető élelmiszereket.

A dolgozókat és a munkaadókat
nem szembenálló feleknek, hanem
egy alkotó folyamat együttműködő
részeseinek tekintjük. A dolgozók
érdekeit védő munkajogi szabályokat és a valódi teljesítményre
épülő vállalkozásokat támogató
kormányzást építünk. A 2018 taA magyar béreknek el kell érnie az vasza utáni kormányzás egyetlen
uniós átlagot, ahogy a hazai vál- vállalkozástípusnak lesz rosszabb:
lalkozásoknak és dolgozóknak is a teljesítmény és munka nélkül, álesélyt kell kapnia, hogy elérjék az lami hátszéllel milliárdokat szerző
fideszes havercégeknek.

Nem akkor fáj a legjobban,
ha túl magasra teszem a lécet,
hanem akkor, ha meg sem
próbálom elérni.

Egészséges jólét
A lélek és a test épsége a jólét
alapja. Csak olyan közösség tud
hosszú távon létezni, amelynek
tagjai figyelnek egymás és a maguk egészségére, meg akarják és
meg is tudják őrizni mindennapi
boldogságukat és egyensúlyukat. Betegségek mindig lesznek,
de ezeket sokkal jobban tudjuk
kezelni egy együttműködő, egymásra figyelő, boldog országban.
2018 tavasza után rendet csinálunk a magyar egészségügyben. Az államkassza annyi pénzt
fordít majd egészségmegőrzésre
és gyógyításra, amennyiből az
tisztességesen ellátható minden magyar ember számára.
Hozzáférhetővé tesszük
a legsúlyosabb
betegségek

elleni gyógyszereket is, jelentős
és valódi béremelést vezetünk
be a ma nap mint nap emberfeletti teljesítményt nyújtó nővérek
és orvosok valódi elismerése érdekében.
Mindenkinek elérhető háziorvosi és gyermekorvosi rendszert
építünk, támogatjuk az ápolásra
szoruló idősek családon belüli ellátását, új gyógyszertámogatási rendszert vezetünk be.
Új együttműködést akarunk az
emberek és az állam között az
egészségmegőrzésben: támogatjuk a tömegsport, az egészségmegőrzés, a napi mozgás
feltételeit, állandósítjuk a mindenkit elérő betegségmegelőző
és rendszeres szűrésre ösztönző
kampányokat.

Tudom,
hogy az egyetlen,
ami megtérül,
az az elvégzett
munka.

Jólét az iskolában
A tudás fogalma és elérhetősége mára radikálisan átalakult. Az internet kora új kihívást
jelent a tudásszerzésben: a tudás elérése
ma már nem probléma, ugyanakkor a neten
rengeteg a hazugság és a félinformáció is.
A mai gyerekek együtt nőnek fel a legújabb
technológiákkal, néhány területen egészen
más elképzelésekkel és fogalmakkal, mint
szüleik. Jelentős részük olyan munkahelyeken dolgozik majd, ami ma még nem is
létezik.
Olyan kreatív iskolát építünk, ahol a gyerekek jól érzik magukat, boldogan fejlődnek,
tanulnak, készségeik és lexikális tudásuk
egyszerre fejlődik. Az iskolának a gyerekekben meglévő természetes kíváncsiságra
kell építenie, és hagynia kell az iskolában
dolgozókat és a szülőket szabadon megadni mindazt a gyerekeknek, amivel elsajátíthatják az alkalmazkodás, a problémameg-

oldás, a sikeres élet és az élethosszig tartó
fejlődés képességeit. 2018 tavasza után
normális finanszírozást, szabad iskolákat
teremtünk, a gyerekek pedig ismét 18 éves
korukig járnak majd iskolába.
Olyan iskolában gondolkodunk, amelyik
minden gyereknek megadja az elengedhetetlen informatikai készségeket, az angol nyelv ismeretét, az önálló tanulás és
fejlődés képességét, a sikeres, boldog XXI.
századi élet alapfeltételeit. A közoktatás
természetes kimenetele az egyetem, hitünk
szerint minden magyar gyermek számára.
Az egyetemi autonómia garantálása mellett
2018 tavasza után az első diploma megszerzését minden gyereknek ingyenessé
tesszük, emeljük a hallgatói ösztöndíjakat és
új lehetőségeket nyitunk a kispénzű családból jövő gyermekek számára.

Közös erőfeszítéseink
mindannyiunkat erősebbé
tesznek egyenként is.

Kulturális jólét
Évezredes nemzeti hagyományaink megőrzése, tradícióink tisztelete és az innováció, a kreatív kortárs alkotás egysége
a magyar kultúra alapja. Az államnak az a
feladata, hogy mértéket és arányt tartva lehetőségeket, esélyeket teremtsen
mindenkinek, aki alkotni tud és akar –
politikai vagy bármilyen más részrehajlás
nélkül.

Kispénzűek számára lehetőséget biztosítunk a kultúrához való hozzáféréshez, felszámoljuk a Fidesz-haver Magyar
Művészeti Akadémia kizárólagosságát.
Új esélyeket teremtünk a magyar kultúra nemzetközi megismerhetőségének,
hogy a világ olyannak ismerjen minket,
amilyenek vagyunk, ne olyannak, amilyennek azt egy maroknyi kormányközeli
kultúrakijáró elképzeli. 2018 tavasza után
2018 tavasza után helyreállítjuk az alpedig visszafordítjuk a Budai Vár jelenlegi
kotás szabadságát és autonómiáját.
kormányzati elfoglalását.

Az életkor adottság,
a lélek fiatalsága örök.

Időskori jólét
Az időskorról nagyon sok téves meggyőződés él a magyar
közbeszédben. A magas életkor
csak egy mindenkit elérő adottság, ehhez képest sokszor úgy
beszélnek róla, mintha ez automatikusan leépüléssel, lelassulással, elbutulással, könnyű megtéveszthetőséggel járna.
A mi gondolkodásunkban az idős
ember a családunk és a társadalom alapja: az idősebbek birtokolják a közösségünk tapasztalatát,
az ő tudásuk és emlékeik tesznek mindenkit azzá, amivé válhatott. Ők építették fel az országot,
unokákat nevelnek, vigyáznak a
szomszéd kisfiúra, jótanácsokkal
látják el a következő generációkat, megvédenek minket azoktól
a hibáktól, amikből ők már tanultak helyettünk.
Ezért 2018 tavasza után felszámoljuk az idősellenes populizmust, és új esélyeket teremtünk

az idősebb generációk számára
is. A nyugdíjakat garantáljuk, törvényben rögzítjük, hogy soha
egyetlen kormány se vehesse
úgy el egy generáció jövőbeli nyugdíját, ahogy azt a Fidesz
tette, és felszámoljuk az időskori
aktivitást büntető szabályokat is.
Azt akarjuk, hogy minden ember
maga döntsön családjával közösen: aki dolgozni akar, az dolgozhasson anélkül, hogy különadót
kéne fizetnie vagy kevesebb
nyugdíjat kapna, aki pedig hamarabb akar nyugdíjba vonulni,
az tehesse meg egy átlátható,
egyértelmű rendszerben. Legyen
egyszerű, hatékony, minél nagyobb arányban online a nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés, a
nyugdíj pedig jelentsen tisztességes, békés, boldog megélhetést mindenkinek. Ezt garantáljuk
2018 tavasza után.

Ha közösen dolgozunk,
erőt adunk egymásnak,
többre vagyunk képesek,
mint egyedül.

Jólét mindenkinek
Egy kormányt az minősít leginkább,
hogy miként viszonyul a kispénzűekhez. Az őskor óta azért szerveződünk
csoportokba, közösségekbe, mert
együtt könnyebb, mint egyedül. Vannak dolgok, amiket csak közösen vagyunk képesek megoldani.
Ma olyan kormánya van ennek az országnak, amelyik bünteti a szegénységet, bűnként tekint a vagyon hiányára. A Fidesz vezéreit nem érdekik a
nyomorban élő milliók, magukról már
gondoskodtak az emberek pénzéből,
a többivel nem foglalkoznak. 2018 tavasza után új világot kell kezdenünk.
A kormányzásnak a szegények felemeléséről kell szólnia. A szegénységből való kiemelkedésre esélyek
sokaságát akarjuk kínálni, mert a jobb

élethelyzetbe kerülők egyre inkább
képesek alkotni, fejlődni, tanulni, egyre jobb életet biztosítani maguknak,
családjuknak, közösségüknek. A XXI.
században egy Magyarország lehetőségeivel bíró országban nem lehet
éhező gyerek, idős vagy család, a
lakhatást, az energiát nem veszítheti
el senki. Ahol ez mégis megtörténik,
ott vagy rosszak a törvények, vagy
a döntéshozók nem szolidárisak az
emberekkel, nem érdekli őket a társadalom sorsa. 2018 tavasza után garantált szociális minimumot, normális
étkezési támogatást, lakhatási támogatást vezetünk be, kiemelten figyelünk a fogyatékkal, tartós betegséggel
élőkre, újragondoljuk a házigondozás
rendszerét. Normális, élhető, esélyek
sokaságát kínáló országot teremtünk.

Vannak területek, amik a munka
során kevesebb figyelmet kapnak.
Arányérzék nélkül nincs siker.

Jólét Budapesten
és a nagyvárosokban
A magyar nagyvárosokban és Budapesten a boldog élet alapja az együttműködés, a nyitottság egymás és a világ felé. Budapest Magyarország kapuja
mindenkinek, függetlenül attól, hogy a fővárosban vagy bárhol máshol született az országban. Budapestnek önrendelkező várossá kell válnia, ami otthona minden magyarnak. Ahol minden innováció, tudás és lehetőség egyszerre szolgálja az ideköltözőket és az ország egészét. 2018 tavasza után
a fővárosban továbblépünk a XXI. század gazdasága felé: az automatizáció,
az önműködő autók, önműködő gyárak és rendszerek korszakához szükséges iskolákat, szabályzást, kulturát építünk. Kiemelt figyelmet fordítunk a
nagyvárosi megélhetés problémáira, a szabályzási hibákból eredő lakhatási
válság, lakbér- és lakásár-robbanás kezelésére.

Jólét vidéken
Túl régóta választjuk el és tekintjük
egymás ellentétének a vidéki és a
nagyvárosi életet. A kettő között nagyon sok átjárás van, mindkét életmód mi magunk vagyunk. Egy normális országban mindenki ott és úgy
él, ahol szeretne, mert ezt lehetővé
teszi az ország, sőt, ha kedve tartja, élete során többféle életmódot is
kipróbál, többször új helyre költözik.

melés meghatározza hazánk arculatát, megalapozza a magyar konyhát.
2018 tavasza után újra igazságot
teszünk a vidéki életben: véget vetünk a mai kiskirályok uralmának,
a spekulációs földvásárlásoknak,
a közérdeket megkárosító haszonbérleti szerződéseknek. Agrárpolitikánk középpontjában a tudás, a
hatékony szervezés, a fejlődés áll,
ezért kiemelt figyelmet fordítunk az
A vidéki élet az ország meghatározó
agráregyetemek védelmére.
erőforrása. A természet és az ember
együttműködéséből megszülető ter-

A sikeres erőfeszítés
sok energiát visz el,
ezért a feltöltődésre is figyelünk :
az elvégzett munkát pihenés és
megújulás követi.

Fenntartható jólét
Aki bolygónk jelenlegi állapotában
tagadja a klímaváltozást, vagy olyan
energiatermelési technológiákat támogat, amelyek tovább károsítják Földünket, elavultak és károsak, az egész
egyszerűen nem normális. Miközben a
világban megújuló energiaforradalom
zajlik, aközben Magyarország kormánya nagy erőkkel halad az energetikai
középkor irányába: bezárná az országot egy soha meg nem térülő, rettentően káros, és elavult technológia, az
atomenergia fogságában.
Miközben a tradícionális energiaforrások – mint a földgáz, a meglévő atomerő, szén- és egyéb szénhidrogének
– szerepe ma jelentős, a fejlődés iránya világos: az egyre hatékonyabb
energiahasznosítás (ugyanannyi erőforrásból több meleg, több energia)

és a megújuló energetika belátható
időn belül formálja át otthonaink fűtését, áramellátását és a közlekedést
is. Ráadásul nagyon sok technológiai
fejlesztésre és új munkahelyre is lehetőség nyílik ezen a területen, a mi
nemzeti örökségünkben pedig egymás után sorakoznak azok a feltalálók és tudósok, akiknek ötleteire a mai
energiaforradalom épül.
Magyarország el tudja dönteni, hogy
akarja-e egy soha meg nem térülő
atomerőművel tönkretenni a következő évtizedek energetikai fejlődésének esélyeit. 2018 tavasza után a
jelenlegi helybenjárás, napelem-adó
és oligarcha-közeli energetika helyett
a megújuló energiaforrásokra és energiahatékonyságra koncentráló kormányzást építünk.

Európai jólét
Orbán Viktor külpolitikája ma nem
a nemzet érdekét, hanem az Orbán-család érdekeit követi. A
képlet nagyon egyszerű: vannak
országok, amelyek identitását,
létezését, életmódját, vágyait és
teljesítményét a benne élők határozzák meg, akik olyanná formálják az országot, amilyen hazát
maguknak akarnak közösen, közösségként. E mellett pedig vannak országok, amelyeket egy-egy
diktátor és köre, családja, üzletfelei
határoznak meg. Az ilyen országokban letörik az autonómiát, a
szabadságot, megpróbálják minél
több ember sorsát felülről irányítani, eldönteni, meghatározni ki
lehet sikeres és ki nem, ki juthat
előre és ki lesz szegény a következő generációban is. Orbán Viktor
a második, diktatúrára emlékeztető megoldást választotta, mert ott
ő és a családja irányíthat mindent.
Magyarország azonban nem
ilyen. Magyarország
E u ró p á h o z

tartozik. A magyarok nem keletre,
hanem nyugatra költöznek, azt
az életet akarják élni, azt a jövedelmet akarják megkeresni, amit
nyugati városokban, jól működő
demokráciákban lehet. A következő 10 évben az Európai Unió
alapjaiban változhat meg: egy integráltabb, egymás iránt nyitott,
együttműködő, közösen fejlődő,
tudást és kultúrát megosztó régióra, ami a jövő sikerének otthona,
és egy lassabb, magába forduló,
egyre inkább leszakadó régióra.
Az Orbán-kormány azt szeretné,
hogy hazánk a második kategóriába tartozzon, mert így Európa-ellenes szólamokkal megtéveszthetik
a magyarokat, miközben tovább
folyik a soha nem látott korrupció. 2018 tavaszán ezen is változtatnunk kell: össze kell szednünk
magunkat, hogy hazánk 1000
éves hagyományához híven ismét
Európa felé nézzünk a keleti diktatúrák helyett, ahogy Szent István
óta mindig is.

Ott az én hazám, és ott az én népem,
ahol a munkát elvégzik,
az eredményt megbecsülik.

ERŐ
AKARAT

ELSZÁNTSÁG

Hiszünk az elvégzett munka eredményében. Hiszünk a közösség erejében.
Hiszünk a másik ember boldogulásában. Hiszünk a közös fejlődésben. Hiszünk a humánum és a szeretet alkotóerejében. Hiszünk az igazságban, a
jólétben és a közösségvállalásban.
Az egyetlen, amit soha nem vehet el tőlünk senki: a hitünk. Megtizedelhet
minket a küzdelem, de elszántak maradunk és megállíthatatlanok.
Nehézségek mindig lesznek. Az dönti el, milyen emberek vagyunk, milyen
közösség vagyunk országként, hogy mit kezdünk ezekkel: ha úgy érezzük,
elhagyott az erőnk, összeszedjük magunkat, és újult erővel vágunk neki az
akadályoknak, vagy elhagyjuk magunkat és feladjuk.

Mi soha nem adjuk fel!
Magyarország jóléte a tét.
Segítesz? Csatlakozz hozzánk!
Írj nekünk! elszantsag@mszp.hu

mszp.hu/elszantsag

elszantsag@mszp.hu
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