
Kedves Kolléganők és Kollégák! 
 
Kedves Csalódottak Tömege! 
 
Újra itt kell, hogy elmondjuk, hogy ez így tovább nem mehet.  Mi 93 ezren azt akarjuk, hogy 
ne nézzen senki minket hülyének. Két éven keresztül jó empátiás készségünket kihasználva 
hitegetett minket két hívőnek mondott hitetlen. Most, még az utolsó pillanatban is egy kis 
éhbér-pótlékkal akarnak minket eltántorítani a józan eszünktől. 
Mi nem hagyunk hátra senkit. Leginkább nem azon kolleganőinket és kollegáinkat, akik 
nélkül nem működhet a szociális ellátó rendszer. A 7,6 milliárd forintból csak a kivételezett 
65 ezer fő kapott volna némi kiegészítést, a területen dolgozó közel 30 ezer ember nem lett 
emberszámba véve. A kormányzati gondolatok ellenére a H kategóriások sem fogják hagyni. 
Lásd: takarítónők, kazánfűtők, technikai dolgozók. Ők is közénk tartoznak, nem engedjük 
leírni, kihagyni őket. 
 
Kedves Miniszterelnök Úr! 
 
Minket nem lehet felszalámizni, mint a Kisgazda Pártot. Nálunk egyenlőek az 
intézményekben dolgozó és az ágy mellett kitűnően teljesítő kollégák, az utcai szociális 
munkások, az egyetemen tanító professzorok, a fogyatékosok intézményében dolgozó 
szociális gondozók, a kórházban lehetetlen munkát végző szociális szakemberek, mert mi 
összetartunk. Mi tudjuk, hogy egymás nélkül nem megy. Összezártunk, és kitartunk a 
követelésünk mellett: csak emberhez méltó bért kérünk.  
Nem csak kérjük, már követeljük is. Minden eszközt meg fogunk ragadni annak érdekében, 
hogy ezeket kikényszerítsük a mindenkori magyar kormányzattól. Muszáj lesz Önnel 
egyeztetnünk, mert az Ön által felkért úgymond szakemberek nem értenek a dolgukhoz. 
Hallottuk, hogy 2018-ban újra miniszterelnök szeretne lenni, mert ezt a MUNKÁT szereti és 
tudja jól végezni.  Sajnos, eddig úgy látjuk saját bőrünkön tapasztalva, hogy ez nem így van.  
A kitűnően megalkotott Munka Törvénykönyve kiüresítette számunkra a sztrájkhoz való 
jogot.  Ezért jó tanácsért fordulunk egy kedves amerikai szakemberhez (Finkelstein-nek 
hívják) és az ő szakmai útmutatása szerint fogunk eljárni a jövőben Önnel és kormányával 
szemben.  
 
Kedves Kollégák! 
 
Nem akarok a türelmetekkel visszaélni, mert mi a „Becsapottak és kisemmizettek” már 
tudjuk, hogy hosszú és küzdelmes időszak előtt állunk. Ne tántorítson vissza senkit a 
nehézség, mert együtt vagyunk, velünk az összes szakszervezeti konföderáció, támogatják 
törekvéseinket és mi is támogatjuk azon szakszervezi kollegák törekvéseit, akik hozzánk 
hasonló cipőben járnak. Ápolók és ápolónők, buszsofőrök, rendészeti dolgozók, pedagógusok 
és vasutasok, vagyis minden ágazat, akiket semmibe vesznek: veletek vagyunk! 
Köszönöm nektek, hogy ti is velünk vagytok! 
 
Elhangzott: 2015. május 29-én a „Becsapva és kisemmizve” c. demonstráción Tóth László 
(SZTDSZ tisztségviselő) 


