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Válság
Feloszlatják a Fideszt a XV. kerületben
Két ellenséges táborra szakadt a XV. kerületi Fidesz, ezért a párt
budapesti választmánya feloszlatja a szervezetet. A XV. kerületi
Fideszben zajló háborús viszonyokról korábban az Index is beszámolt. 2013-ban, amikor még László Tamás, jelenlegi fideszes
parlamenti képviselő vezette a kerületet, például Liebmann Katalin kinevezése miatt estek egymásnak a párttagok. Több fideszes
képviselő, köztük László Tamással szembe került alpolgármesterek ugyanis nem szavazták meg, hogy az egykori kisgazda, Echo
TV-s Liebmann legyen a helyi médiacég vezetője. A belső viszály
a párt eredményességén is meglátszott. Tavaly tavasszal a parlamenti választáson – a Fidesz országos tarolása ellenére – László
Tamás csak hajszállal, 277 szavazattal tudta legyőzni az MSZP-s
Móricz Esztert.
Az önkormányzati választáson viszont elbukott a Fidesz: a DK-s
Hajdu László lett a polgármester, és a Fidesz el is vesztette az abszolút többségét a testületben. A Fidesz etikai bizottsága is megjegyezte a határozatában, hogy a belső harc az önkormányzati
kampány sikertelenségére is „döntő kihatással” volt. A következő
időszakban tehát minden XV. kerületi fideszesnek megszűnik a
tagsága, és csak azokat veszik vissza a pártba, akiket az Orbán
Viktor által kinevezett új választókerületi elnök jóváhagy. Még
nincs döntés arról, ki szervezheti újjá a rákospalotai Fideszt, de
információnk szerint jó esélye van László Tamásnak, hogy a belső
kritikusai nélkül folytassa.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/4K2uqL

Megint feloszlattak egy fideszes alapszervezetet
Szervezeti rendrakás kezdődött a Fideszben: a XV. kerületi szervezet feloszlatása után Demeter Zoltán választókerületi elnök kérésére a párt országos választmánya az edelényi alapszervezetet
is feloszlatta. Az edelényi fideszesek között lényegében már 2009
óta folyamatos a belháború.
Ekkor ugyanis az összeesküvés-elméletei és rasszizmusa (biztos
emlékeznek, ő vádolta azzal a cigány származású terhes nőket,
gumikalapáccsal verik a hasukat, hogy a születendő bolond gyerekükre több támogatást igényelhessenek) miatt vállalhatatlanná
vált Molnár Oszkár helyett dr. Daher Pierre, libanoni származású
orvost jelölte a Fidesz országos választmánya a parlamenti választásokra.
A polgármester-képviselő azonban továbbra is bírta a helyi pártszervezet jelentős részének szimpátiáját, így 2010 áprilisában - a
Jobbik külső támogatásával - függetlenként megverte Dahert. Ez
volt egyébként a XIII. kerületen kívül az egyetlen körzet, ahol
egyéniben kikapott a fideszes jelölt.
Az országgyűlési választások után a Fidesz-tagok mintegy 60 százaléka kilépett, illetve bojkottálta a taggyűléseket, az aktív tagok
pedig két táborban csatároztak egymással.

A harcból a Fidesz helyi erős emberének számító Loj Balázs került ki győztesen, Dahernek sem a helyi elnökséget, sem pedig a
2014-es jelöltséget nem sikerült elcsípnie.
A zavaros állapotok játszhattak tehát közre abban, hogy a Kövér
László vezette országos választmány feloszlatta helyi szervezetet.
Arról egyelőre nincs információ, Demeter Zoltán választókerületi
elnök kit bíz majd meg az új szervezet megalakításával.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7OtT97

Bayer megkezdte
a kivonulást a Fideszből
Nagyon úgy fest, hogy az Orbán-Simicska háború csak tovább
élezte a Fideszben lévő belső ellentéteket. „Ha még egyszer valamelyik kampánystratéga kitalálja, hogy reggeltől estig azt kell
szajkózni, hogy keményen dolgozó kisember, akkor bemegyek, és
mindenkit felpofozok.
Már égett a bőr a pofámról, jöttek a fideszes politikusok, és ezt
ismételgették. Olyanok voltunk, mint a kretének.” Ezt Bayer Zsolt
mondta, aki rövid időn belül már másodjára kritizálja keményen
nagy nyilvánosság előtt pártját.
Mikor a közönségből valaki megkérdezte, hogy mi történt a Fidesz kommunikációjával, mert az utóbbi időben mintha nem működne olyan fényesen, Bayer azzal kezdte, hogy a kommunikáció
csak egy probléma a Fidesszel mostanában: elhibázott intézkedések, átgondolatlan törvényjavaslatok, hülye viselkedések sem
segítik mostanában a Fidesz népszerűségét. Bayer szerint a lélek
hiányzik a Fideszből mostanában.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/AuWV2k

Borókai:
a Fidesz elveszti a kapcsolatot a valósággal
A Heti Válasz főszerkesztője szerint „az ország már tudomásul
vette, beárazta a kormány kiváló válságkezelését, és a folytatást
figyeli. Azzal meg sok baja van”.
Nix ugribugri! című cikkében Borókai azt írja: a Jobbik ott verte
meg a Fideszt, ahol egy évvel ezelőtt „még csak messzelátóval
követhette annak háta közepét”.
Kiemeli, hogy a Fidesz-szavazók közel fele otthon maradt, a résztvevők többsége pedig elégedetlen a kormányzás „kiszámíthatatlanságával, stílusával”.
Borókai Gábor szerint „az erő azért van apadóban, mert az erény
hiányzik mögüle”.
Korábban két másik ismert jobboldali újságíró is kifejtette aggodalmát a Fidesz állapotával kapcsolatban. Bencsik András, a
Demokrata főszerkesztője szerint elmúlt a szerelem, Bayer Zsolt
pedig úgy véli, lefelé tartó spirálban van a párt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/nC13D6

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

Tervek

33% lesz az élelmiszerek ÁFÁ-ja januártól
Magyarországon

Sutyiban kicsinálná a minisztérium
a magyar régészetet

Gyakorlatilag 33% lesz az ÁFA januártól abban az esetben, ha
multi cégek nagyáruházaiban vásárolunk. Az igaz, hogy a 27% feletti 6%-ot nem ÁFA-nak, hanem élelmiszerlánc-felügyeleti díjnak
nevezik, de az adóteher 33% lesz. Már a 27% is szégyenszemre a
legnagyobb áfa volt a világon, ezt most sikerül űberelni a Fideszes
kormánynak. A legsúlyosabban a probléma az olcsó termékeket
érinti majd, mert különböző termékdíjak fix összege még jobban
érzékelhető lesz, mint a drágább termékeknél. A kormány megint
a mélyszegénységben élőket sújtja a legjobban. Olyan termék is
lesz a piacon, melyet az új adók és az áfa összesen 40% feletti
adóval sújtja majd!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/kiVCst

Salátatörvényben elbújtatott paragrafusokkal lehetetlenítené el a
régészeti feltárásokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Ha a
törvénytervezetüket elfogadják, a gyorsforgalmi utakhoz kapcsolódó ásatásokkal ezután akárkit megbízhatnának, és nagyon szűk
határidőket írnának elő. A régészek a szakmájuk arculcsapásáról
beszélnek, úgy tűnik, a kormánynak fontosabb a kulturális örökségnél, hogy minél gyorsabban épüljenek meg a beígért autópályák.
Törvényi garanciák nélkül pedig fennállhat a veszély, hogy az a
cég nyeri majd el a megbízásokat, amelyik a legkevesebb akadályt
gördíti a gyors útépítés elé.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/sAMy03

Innen-onnan

Die Zeit: Magyarország pocsékba megy
a kormány gátlástalansága miatt

A Die Zeit című liberális német hetilap a bevándorlásról szóló
nemzeti konzultációról közölt kommentárt csütörtökön megjelent számában. A Csak egy kérdés című írásában Matthias
Krupa úgy vélte, hogy a konzultáció „gonosz szatírának” tűnik,
de Orbán Viktor „halálosan komolyan gondolja”. Hozzátette: a
kormány kezdeményezését tekintve „merész előrejelzésnek” tűnik a Financial Times című lap minapi megállapítása, miszerint
a populizmus Európában átlépte a csúcspontját, mindenesetre
„Magyarországon megfigyelhető, hogy miként megy pocsékba
egy ország és a politikai kultúrája, amikor egy kormány levetkőzi
minden gátlását”. legfőbb ideje, hogy Merkel és társai végre állást
foglaljanak” – tette hozzá Matthias Krupa, kifejtve, hogy az EU
jogi lehetőségei korlátosak Orbán feltartóztatására, de a politikai
lehetőségeket „még messze nem merítették ki”. Ezek a lehetőségek a világos beszéddel kezdődnek és nem érnek véget a Fidesz
kizárásával az Európai Néppártból, és akár „egy olyan kérdőívet
is lehetne osztogatni, amelyen az áll, hogy egyetért-e azzal, hogy
semmi keresnivalója az EU-ban egy kormányfőnek, aki megtiporja az európai értékeket?” – áll a Die Zeit kommentárjában.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/lVXsa0

Putyin határozott üzenetet küldött
Magyarországnak!
Az orosz elnök Szergej Kirijenkó Roszatom-vezérrel találkozott,
amelynek keretében úgy fogalmazott: „jó feltételeket és fejlett technológiát ajánlunk, így ha a partnert arra kényszerítik, hogy utasítsa vissza
az együttműködést, ami bizonyára előfordulhat, akkor az káros lenne
Magyarország nemzeti érdekeinek.” A találkozón tehát a Roszatom

első embere megerősítette, hogy nagyon határozott jelzést kaptak a
magyar kormánytól a szerződések betartására, illetve arról, hogy a
megállapodások alapján halad előre a paksi bővítéssel kapcsolatos
előkészítés. A fentiek alapján van nyomás a kormányon, hogy a folyamatok más irányba menjenek. A nyomás egyik jeleként értékelték az
oroszok azt, hogy a Financial Times március 12-én saját értesüléseire
hivatkozva arról írt, hogy az EU blokkolta Magyarország 12 milliárd
eurós atomenergetikai megállapodását Oroszországgal amiatt, hogy
az Euratom nem járult hozzá a nukleáris fűtőanyag Oroszországból
történő kizárólagos importjához. A brüsszeli (fűtőanyag-diverzifikációs) elvárások és az oroszokkal való együttműködési szándék nehéz
helyzetet teremt a magyar kormánynak is, lavíroznia kell a különböző érdekek mentén. Az ugyanis szintén jól látszik, hogy az oroszok is
erőteljesen reagálnak, ha gazdasági érdeksérelem veszélyét érzékelik
egy már megkötött megállapodással kapcsolatban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/S3LTS4

Kitálalt Orbánról a volt amerikai nagykövet
A volt amerikai nagykövet, Eleni Tsakopoulos Kounalakis könyvet írt
a Magyarországon töltött időszakáról. A volt nagykövet szerint Orbán
Viktor szeszélyes és időnként modortalan ember, belpolitikája pedig
több területen is aggályos. Kounalakisnak búcsúzásakor komoly vitája is volt a kormányfővel. A könyv szerint 2013-ban Kundera klasszikusa kapcsán szólalkoztak össze. Orbán azt mondta, a magyarok a
történelem nehéz súlyától, az amerikaiak pedig ennek könnyűségétől
szenvednek, mire a volt nagykövet azt válaszolta, hogy az író a külső
és belső elnyomástól is féltette a szabadságot. Állítólag ekkor ripakodott rá a miniszterelnök, aki azt mondta, volt az országban egy
választás és az emberek úgy döntöttek, ő vezesse az országot és ha ez
nem tetszik az embereknek, legközelebb majd másra szavaznak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/BtY5sZ

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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