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Szolidaritás – Együtt 2014 – PM
Ha az egyik ellenzéki erő legyőzi a másikat,
végül Orbán Viktor győz le mindannyiunkat
Április 30-án több kérdésben is megszületett az ellenzéki egyezség, amiről Mesterházy Attila és Bajnai Gordon közösen tájékoztatta a sajtót. Ezek szerint: a Magyar Szocialista Párt és az Együtt
2014 – PM Pártszövetség négy pontban állapodott meg a 2014-es
országgyűlési választást illetően:
1. A 2014-es parlamenti választásokon a választókerületekben
egyetlen közös jelöltet állítanak. (A „közös lista” ugyanakkor
nem került szóba.)
2. Az időközi választásokon egyeztetett módon zajlik a jelöltállítás, a kampány.
3. Nem gyengítik egymást a felek. Egyik párt sem gyengíti a másikat sem nyilatkozatokkal, sem más módon. Ennek érdekében
Bajnai Gordon és Mesterházy Attila a jövőben „forródróton”
tartja a kapcsolatot egymással.
4. A pártok tiszteletben tartják egymás aktivistahálózatát is, és
ezzel is az összefogást erősítik.
Az utolsó ponttal el is érkeztünk az egyik legfontosabb kérdéshez, amit Bajnai Gordon is hangsúlyozott. El kell jutni a bizonytalanokhoz. Ezt azonban további 22 ezer aktivistával lehet elérni,
hogy ezzel is garantálni tudják a választás tisztaságát. Ezenfelül a
választás finiséhez további aktivistákra lesz szükség, hogy a mozgósítás is hatékony legyen, és – ahogy Bajnai Gordon fogalmazott
– a „Kubatov-listák segítségével működő fideszes mozgósítást is
ellensúlyozni lehessen”.

Mi is az a trafikmutyi-maffia?

A hangulat az ellenzékben és a Szolidaritás háza táján is a várakozásé volt, ezt bizonyítja, hogy sok helyen már az összefogás, az
együttműködés létrejöttét szerették volna aláírásukkal is megpecsételni, de a közös kitelepülések, a közös majálisozásra való készülés
is megtörtént. Ennek bizonyítéka, hogy Egerben a DK, az MSZP
és a Szolidaritás a Szépasszonyvölgyben közösen rendezett majálist.
Nyíregyházán az MSZP, a DK és a Szolidaritás együtt ünnepeltek
május elsején. Debrecenben szintén a Szolidaritás, a civilek, a DK,
a Párbeszéd Magyarországért, az SZDSZ együtt ünnepelnek május
1-jén. A Szolidaritásnak – mint az Együtt 2014 egyik alapítójának
– van a legnagyobb társadalmi bázisa, így a későbbiekben nagy munka vár az aktivistákra: az eddigieket most már meg lehet tölteni valódi
tartalommal, tovább kell növelni a taglétszámot, és ehhez az ünneplés, a közös kitelepülések is jó lehetőséget biztosítanak.
Várjuk tehát azok jelentkezését, akik szeretnék segíteni a Magyar
Szolidaritás Mozgalom munkáját, szeretnének részesei lenni a rezsimváltásnak.

Akadálymentesítés 2013-ban
Csak félmegoldások születnek vagy olyanok, amelyeket a fogyatékkal
élők nem tudnak kihasználni. Több évtizedes lemaradásban vagyunk
az unió tagországaihoz képest. 2005, 2008, 2010. december 31-e
– ezek mind azok a határidők, amelyekre a teljes akadálymentesítést
meg kellett volna csinálni. Ha már törvény sem lesz, hogyan tovább?
Hogyan érvényesíthetik érdekeiket a fogyatékkal élők? (Interjú a Szolidaritás Fogyatékkal Élők Tagozatának vezetőjével)
A teljes riport itt meghallgatható: http://goo.gl/AK27d

Trafikmaffia

Tokaj: (itt olvasható az eredeti: http://goo.gl/uFIaU)
Azt mesélik a bennfentesek, hogy Tokajban Vámosi Máté László lett az
egyik boldog trafikos. Ő a székesfehérvári Vörösmarty Színház táncosa,
így biztos nagyon ért hozzá, illetve nem fogja bánni az ingázást Tokaj
és Székesfehérvár között. Az érdekes még a történetben, hogy unokatestvére dr. Szemán Ákosnak, aki a Fidelitas Országos Választmányának
alelnöke, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Választmány elnöke.
Győr: (itt olvasható az eredeti: http://goo.gl/Hua6p)
Állítólag az Audi ETO szélsője, Orbán Adrienn is 5 trafikot nyithat. Vajon mikor fog cigit árulni, az edzések előtt vagy után? Ráadásul sportoló,
tán nem kéne a cigit reklámoznia.
Balatonlelle: (itt olvasható az eredeti: http://goo.gl/JSDYK)
A városban háromból két jogot Nagy Lászlóné nyert, aki önkormányzati képviselő Fidesz–KDNP színekben, de neki még lesz Siófokon és
Lengyeltótiban is trafikja. Összesen 4 trafik, pedig soha életében nem
foglalkozott ilyen tevékenységgel. Balatonlellén Mihálynéé a harmadik jog. Férje, Mihály Gyula rokoni kapcsolatban van országgyűlési

képviselőnkkel, Móring Józseffel, természetesen nem egy trafikja lesz,
mert a balatonlellei mellett még Fonyódon is lesz egy.
Hartán (Bács-Kiskun megye) egy koncessziót nyert (a kettőből) a helyi
CBA-oligarcha (akinek több CBA-ja is van a településen) fiának az élettársa,
aki a közértpénztárosi munkánál eddig nem végzett összetettebb és/vagy felelősségteljesebb munkát. Azt lehet, hogy mondanom sem kell, hogy az említett kereskedő és családja elkötelezett Fidesz-hívő, melynek lépten-nyomon
hangot is adnak. Ezek persze lehetnek szemenszedett rágalmak is, én például biztosan kikérném magamnak, hogy Fidesz-hívőnek tituláljanak. Már ha
éppen nem vagyok az :) (Itt olvasható az eredeti: http://goo.gl/SzvIJ)
Budakeszi: (itt olvasható az eredeti: http://goo.gl/VRnij)
Budakeszin két nyertes biztosan Fidesz közeli. Krupp, a CBA-s, illetve
Grafl Magdolna, az elsőt nyilván ismerheti, a második nyertes kevéssé ismert, hiszen csak a helyi Fidesz pártszervezet oszlopos tagja, az
ő cukrászdájuk látja el a polgármesteri hivatalt süteménnyel, pogácsával, és bezony az ő szállodájukban laknak a város vendégei (ha a város
épp fideszes irányítás alatt áll). A választási önkormányzati kampányban, illetve a fideszes rendezvényeken természetesen mindig láthatók

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

közösen, a Krupp nevű úr Etyeken is nyert merő véletlenségből persze…
így Pátyon is.
Adony: Mesélik, hogy Adonyban és Iváncsán is Kirinovics Bőle Petra nyert
dohánykoncessziót. Nem ő a lényeges, hanem a férje, Kirinovics Péter, aki
az adonyi Fidesz oszlopos tagja, 2010-ben a párt adonyi polgármesterjelöltje
volt. A polgármesterség nem jött össze, de kárpótlásul beválasztották a Fejér Megyei Önkormányzatba. Az ő édesanyja Iváncsán gyógyszerész, az iváncsai Fideszt is Adonyból irányítják,
így nem csoda, hogy ott is nyert koncessziót.
(Itt olvasható az eredeti: http://goo.gl/N4tR9)
Kompolt: Azt mesélik, Kompolt község (Heves
megye) egyik nyertese Kovácsné Panyik Andrea
főtanácsos, aki a Heves Megyei Közigazgatási
Hivatal Hatósági Főosztályának főtanácsosa.
Kompolt mellett nyert Verpeléten, Markazon,
Mátraszentimrén. (Itt olvasható az eredeti:
http://goo.gl/UlR0c)
Nyírtura: A településen nyert Mikó Szilveszter, akiről úgy hírlik, hogy ifj. Mikó Gábor
polgármester öccse. Ők is rászorultak, benzinkút, hűtőház, munkagép-kereskedés stb.
színesíti a családi vállalkozást. (Itt olvasható
az eredeti: http://goo.gl/QbQyr)
Szeged: (itt olvasható az eredeti: http://goo.gl/kxrFJ)
Azt hallom, az a Cseri László nyerte el több trafik üzemeltetését is, aki korábban a Fidesz-iroda vezetője volt, titkára a helyi Fidesz-elnöknek (Gyimesi
László), jelenleg az önkormányzati tulajdonú IKV Zrt. alkalmazottja, valamint férje annak a Gyüre Izabellának, aki korábban Becsey Zsolt titkárnője
volt. Semmi köze a dohányárusításhoz, sőt semmiféle kereskedelmi tapasztalata nincs, soha, még csak pénztárosként sem dolgozott a kereskedelemben. Természetesen trafikja sincs… Na de majd most! :) Bréking! Most jött
a hír, hogy egy bizonyos Lipták Alexandra is a nyertesek között van. Azt
híresztelik róla ellenségei, hogy milliomos családból származik, sosem voltak megélhetési problémái, mozgásában sem korlátozott. A cigarettához és
a dohánybolthoz annyi köze van, mint hajdúnak a harangöntéshez, azaz
semmi. Viszont Veszelovszki Lászlóhoz (Continental igazgatósági tag) annál több. Szombat óta Veszelovszki Lászlóné Lipták Alexandrának hívják a
hölgyet. Ha jól hallottam, 5 pályázatot nyert, de ezt nem tudom megerősíteni. Egy másik nyertes Zombori Dávid, akiről azt beszélik, hogy Alexandra
egyik legjobb barátja. Ha az érintettek nyilvánosan is cáfolják a barátságukat,

Tombol a nyugdíjháború:

akkor persze elnézést kell kérnem. A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://goo.gl/kuoZh
Győr-Moson-Sopron megye:
A megye csaknem száz településén több mint kétszázan nyithatnak dohányboltot júliusban – derül ki a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. által a napokban közzétett listából. A pályázók száma megközelítette a 900-at. Akik vesztettek, érthetően
csalódottak. A mosonmagyaróvári Virág Lajos
például 21 éve visz egy dohányboltot a kamionterminállal szemben évi 200 millió forintnál nagyobb forgalommal, mégis hoppon maradt. „A
helyi trafikosok közül senki sem járt sikerrel. A
nyertesekről néhány kivétellel azt sem tudjuk,
kicsodák” – mondta Virág Lajos a kisalfold.hunak. A legtöbb faluban helyi kocsmáros, boltos,
vállalkozó nyithat dohányboltot, két rábaközi
városban azonban politikai kötődés is felfedezhető. Dr. Gulyás Zoltán megyei önkormányzati
képviselő, a Fidesz volt csornai választókerületi
elnökének menye, Nagy Judit Csornán két, míg
fia, Gulyás András Mihály Csornán és Kapuváron egy-egy üzletet nyithat. A 2010-ben a csornai önkormányzati választáson Fidesz-színekben induló Knapp József lánya egy koncessziót
kapott. Kóczán Zoltán, a megyei közgyűlés fideszes alelnöke élettársának
fia, Nyerges Kornél Kapuvár mellett Sopronban, Vitnyéden és Petőházán is
nyert. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/vRjWh

Heten a dohányügyletek iratainak nyilvánosságáért
A dohánypályázatok kapcsán az atlatszo.hu, a hvg.hu, az index.hu, a
K-Monitor, az origo.hu, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency
International Magyarország közérdekű adatigényléssel fordul a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz és a Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt.-hez többek között a vesztes és nyertes pályázatok, az értékelésük, pontszámaik kiadása érdekében. Amennyiben a minisztérium
és a Dohánykereskedelmi Zrt. úgy dönt, hogy nem hozza nyilvánosságra
az adatokat, a felsorolt portálok és civil szervezetek készek megindítani
a közérdekű adatok kiadása iránti pert, melyben a TASZ biztosítja a jogi
képviseletet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KUmIY

Nyugdíj

Elsíbolt milliárdok nélkül 90 százalékos lenne az államadósság.
A kormány az infláció miatt triumfál, az, hogy ez csak a drágulás
lassulását jelenti, a kabinetet nem hatja meg, ahogy a nyugdíjvagyon lenyúlásának vádjára sem reagál érdemben.
„Ma már senki nem tudja, hol a nyugdíjvagyon, nincs mit jóváírni
a nyugdíjszámlákon, az állam mindenkitől elvette a pénzét – míg
azok, akik maradtak magánnyugdíj-pénztári tagok, az utóbbi év-

ben 10-15 százalékkal gyarapították 310 milliárd forintos vagyonukat. Miközben az infláció tavaly elszaladt, majdnem 6 százalék
volt. És az, hogy most szelídült a pénzromlás mértéke, az nem azt
jelenti, hogy csökkentek az árak, hanem csak annyit, hogy lassult
a drágulás üteme. Ráadásul, ha az elsíbolt 3 ezer milliárd forintot
nem költötte volna államadósság-csökkentésre, akkor már 90 százalékát tenné ki a »nemzeti eladósodás« a GDP-nek.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/p6Htj

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/ClDw0
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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