Kedves Szomszéd,
Lakótárs!
Tudja-e Ön, hogy:

2012. október

Készülődünk október 23-ra!
A Magyar Szolidaritás Mozgalom felhívása a választópolgárokhoz,
a demokratikus ellenzéki pártokhoz,
mozgalmakhoz, civil és segítő szervezetekhez
Felhívunk minden magánszemélyt, demokratikus pártot, mozgalmat és civil szerveződést, hogy 2012. október 23-án egy közös
demonstráción, egységben nyilvánítsuk ki akaratunkat: a diktatórikus, országunk gazdaságát romba döntő, jó hírünket meggyalázó Orbán-kormánynak távoznia kell! Mutassuk meg Orbán
Viktornak és a Fidesznek, hogy Magyarország nem kér belőlük!
Üzenjünk közösen konzervatív, jobboldali érzelmű barátainknak,
akik az Orbán-kormány intézkedéseit látva manapság inkább
csendben maradnak, hogy nem ellenük, hanem a rendszer ellen
vagyunk, mely csúfot űz közös értékeinkből, lebontja
társadalmunk pilléreit, tönkreteszi gazdaságunkat és megfoszt bennünket a normális, 21.
századhoz méltó élet lehetőségétől!
Gyülekezés: 13:30-tól 14 óráig a Clark
Ádám téren.
Vonulás: Clark Ádám tér, Lánchíd, a
rakpartról a Szabad sajtó útra.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom
hosszú egyeztetési folyamat végén
megállapodott az Egymillióan a
magyar sajtószabadságért Facebookcsoport (Milla) szervezőivel, hogy
október 23-án az általuk szervezett
tüntetésen vesz részt a Szabad sajtó
útján, ahol Kónya Péter, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke is felszólal. A szervezők nem maradtak érzéketlenek az állampolgárok által megfogalmazott igény iránt, hogy október
23-án olyan tömegtüntetés szerveződjön, amely érdemben befolyásolhatja a magyar belpolitikát. A Magyar Szolidaritás Mozgalom törekvéseinek központi eleme, hogy valódi együttműködés
jöjjön létre a demokratikus ellenzéki szervezetekkel és szerveződésekkel. Mivel pillanatnyilag a parlamenti demokratikus pártok
vezetői nem készek a közös tüntetésre, a Szolidaritás úgy határozott, hogy 1956 szellemét követve együtt demonstrál azzal a civil
szervezettel, amely 2010 telén elsőként lépett fel az orbáni rendszerrel szemben. Reméljük, hogy döntésünk elősegíti az ellenzéki
erők majdani együttműködését.
A Szolidaritás elnöke arra kért mindenkit – a demokratikus pártokat: DK-t, MSZP-t, LMP-T és más szervezeteket –, hogy együtt
a Szolidaritással a Clark Ádám térről vonuljanak a Szabad sajtó útjára. Hozzák a saját zászlóikat, jelvényeiket, mindent, amit

akarnak, csak – mint mondta – legyünk együtt, mutassunk erőt
és azt, hogy képesek vagyunk együtt közösen fellépni az Orbánrezsim ellen.
Vidék:
1. Veszprém: 2012. október 22-én (hétfőn) 18 órakor a Lovassy
László Gimnázium (Veszprém, Cserhát ltp. 11.) főbejáratánál
található Brusznyai Árpád mellszobor előtt több civil szervezet
és politikai párt tart megemlékezést közösen az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulójának tiszteletére. Az
együtt megemlékező szervezetek: DK (Demokratikus
Koalíció) Veszprém, JÉT (Józan Ész Társasága),
Lokálpatrióták a Városért Közhasznú Egyesület, MEASZ (Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége) Veszprém megyei szervezete, MSZP (Magyar Szocialista Párt)
Veszprém, SZEM (Szövetségben Együtt
Magyarországért) Veszprém városi és
Veszprém megyei szervezetei, Szolidaritás (Magyar Szolidaritás Mozgalom)
Veszprém városi és Veszprém megyei
szervezetei. A rendezvényen ünnepi beszédet mond Mécs Imre 56-os elítélt, volt
országgyűlési képviselő. Minden érdeklődőt és méltó módon megemlékezni akarót
szeretettel várunk! 23-án pedig együtt megyünk
Budapestre!
2. Pest megyében: 21-éig folytatjuk a kitelepüléseket és szervezzük a budapesti utazást 23-ára. Szórólapozunk az MSZP és a
DK képviselőivel együtt, illetve a Kiss Robiék által szerzett buszokra szervezzük a tüntetni vágyókat.
3. Vas megyében: közös utazást szerveznek Pestre, jelentkezni lehet: a szolidaritas.vas@gmail.com e-mail címen.
Több megyében még most is folyik a szervezés, így bővebb információ még nem áll rendelkezésünkre.
A demonstrációra hívogató a Facebookon:
Együtt a hazáért, a demokráciáért! http://goo.gl/Tg0f0
Telekocsi-szervezés a Facebookon:
Október 23. – telekocsi, telebusz http://goo.gl/BRySM

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

REGISZTRÁCIÓ/VÁLASZTÁS – hogyan szeretné a Fidesz megakadályozni a demokratikus választásokat?
Nem akarják, hogy szavazzunk?
Orbán Viktor és a Fidesz vezetése retteg. Félelmükben még arra is
vetemednének, hogy átírják a demokratikus berendezkedésű ország
egyik legfontosabb „játékszabályát”, a választási eljárásról szóló jogszabályt. Átrajzolt választási körzetek, eltörölt részvételi korlát, egyfordulós választás, 9 évre megválasztandó fideszes választási bizottság, polgármesterek által közvetlenül utasítható jegyzők – és mindez
nem elég nekik. Most arra készülnek, hogy a részvételi arányt mesterségesen csökkentsék. Ennek érdekében még azt is bele akarják írni
az Alaptörvénybe (annak átmeneti rendelkezéseibe), hogy a magyar
választók levél útján se regisztrálhassanak! Az új módosító javaslat
a konkrét feliratkozásról szóló eljárási szabályokat is alaptörvénybe
foglalná. Eszerint aki nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, az
csak levélben és elektronikusan, míg aki Magyarországon lakik, az
csak személyesen és elektronikusan regisztrálhatna. Azt is az alaptörvényben rögzítenék, hogy a választásra legkésőbb a szavazás előtt
tizenöt nappal lehessen regisztrálni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/20DLm

Hogyan használja a Fidesz régi trükkjét egy fontos
törvénnyel kapcsolatban?
Képviselői indítványként nyújthatják be az előzetes regisztráció bevezetéséről szóló javaslatot; erről Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter beszélt a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A Fidesz, illetve a kormány azért alkalmazza előszeretettel
a képviselői indítványt, mert így nincs szükség semmilyen előzetes
egyeztetésre, az ilyen előterjesztéseket azonnal a ház elé terjeszthetik.
A képviselők az ilyen, esetenként csak pár mondatos előterjesztések
mellett terjedelmes, a jogrendszer alapjait érintő kódexeket is „a nevükre vettek”. Egyéni indítványként került a ház elé egyebek mellett
az önkormányzati, illetve a parlamenti választásról, az egyházakról
vagy a médiáról szóló törvény, de az alaptörvény maga is állítólag
Szájer József iPadjén született. A kormány első két évében az elfogadott törvények 45 százaléka született képviselői indítvány alapján.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ay1jh

Orbán bajt jósol, de ragaszkodik az előzetes
regisztrációhoz?
Ha nem kellő jogi körültekintéssel készítik el a választási eljárásról
szóló törvényjavaslatot s így szavazná meg azt a parlamenti többség,
az akár meg is kérdőjelezheti a választásokon majdan győztes politikai erő legitimációját. Kérdés: lesz-e emiatt komoly vita a Fidesz–
KDNP között? A közigazgatási minisztérium egyes szakértői szerint
lehetnek alkotmányos aggályok az előzetes regisztrációval szemben,
bár a tárca illetékese ugyanezt tagadta. A Fidesz-elnökség nagy része
az előzetes választói feliratkozás terve mellett áll, de az a véleményük,
hogy kellő óvatossággal kell megszövegezni a törvényjavaslatot. Orbán Viktor is az előzetes választói feliratkozás híve. Az a véleménye
hogy: „Meg kell változtatni a rendszert. Vannak ellenvélemények,

lesz balhé, meg fognak támadni. Ki kell állni, és meg kell védeni az álláspontokat” – mondta a hét végén. Ez egyértelműen arra utal, hogy
Navracsics tárcájának meg kell találnia az alkotmányos megoldást.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/QIT0f

Miért káros a választói regisztráció?
Bármilyen regisztrációnak az a hatása, hogy csökkenti a választási részvételt, és alacsony választási részvételre egy ilyen szintű
társadalmi-politikai bizalmi válsággal sújtott országnak végképp
nincs szüksége. A regisztrációnak nincs gyakorlati haszna, ezzel
szemben belekerül majd ciklusonként úgy egy Loki-stadionnyi
pénzbe, amit senki nem fog levonni a Fidesz és a KDNP párttámogatásából, úgyhogy az adófizetők állják majd. A regisztráció
nem véd meg a személyes adatokkal való visszaéléstől és a pártok
zaklatásától. A regisztráció bevezetése semmilyen módon nem
függ össze a kopogtatócédulák eltörlésével. A javaslat eljárási része (a benyújtott szöveg szerint: 4 évre, több választásra, levélben
itthonról csak szeptember 1. és 15. között kérhető a regisztráció)
irracionális, következményeiben végiggondolatlan.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KhqUh

Hogyan korlátozza a Fidesz a pártversenyt?
A 2010-ben kétharmados többséget szerző kormánypártok alkotmányozó többségüket minden különösebb teketória nélkül
használják arra (is), hogy a következő választásokon a lehető
legrosszabb helyzetbe hozzák versenytársaikat. Összeszedtük a
legfontosabb korlátozó megoldásokat. Az előzetes regisztráció
bevezetése, az önkormányzati és az országgyűlési választási rendszer és a törvényhozó hatalmi ágra vonatkozó szabályok megváltoztatása, valamint a médiatér és a médiaszabályozás átalakítása
mind-mind – legalábbis rövid távon – a jelenleg hatalomban lévő
kormányzati erők érdekét szolgálja. Az persze már más kérdés,
hogy hosszú távon egyáltalán nem biztos, hogy ez így is marad.
2014 ugyanis nagyon közel van. Egyértelműen a nagyobb pártokat
„hozta helyzetbe”, hiszen azok rendelkeztek olyan humánerőforrással és infrastruktúrával, amellyel könnyebben tudták teljesíteni
a megnehezített feltételeket. A jelöltállítás mellett az új törvény
a 10 000 főnél népesebb településeken erősítette a győztes „mindent visz” logikáját. Ennek a szabályozásnak a legnagyobb nyertesei a választásokat megnyerő kormánypártok voltak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5a9Es

Manipulálhatja a voksokat a Fidesz?
Rejtett megoldásokkal befolyásolhatja a 2014-es választások kimenetelét, sőt szakértők szerint tömeges választási csalások elkövetésére is
alkalmas lesz a választási eljárásról szóló kormánypárti törvényjavaslat, amelynek általános vitája folytatódik az Országgyűlésben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/NwZOC

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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