Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2014. április 15.

Köszönet az aktivistáknak
Kónya Péter köszönete
Köszönöm mindazoknak, akik a választáson támogattak bennünket. Külön köszönet az aktivistáinknak, akik rettenetesen sokat
dolgoztak egy jobb, élhetőbb Magyarországért. Ezekben a célokban továbbra is hiszünk, tehát a munkánk nem ért véget. Gratulálok az egyéniben győztes MSZP–DK–EGYÜTT képviselőknek.
Kiemelten gratulálok Szabó Szabolcsnak, a Szolidaritás Parlamentbe jutott csepeli képviselőjének! Együtt azért fogunk dolgozni az országgyűlésben, hogy közös céljainkat megvalósítsuk. Lesz
még Magyar Köztársaság!

Bajnai Gordon köszönete
Kedves Barátaim! Először is, szeretném megköszönni azt a rengeteg biztatást, segítséget, erőt, amit kaptam tőletek a kampány
során! Vereséget szenvedtünk, de nem a céljainkban volt a hiba.

Választottunk

Azok továbbra is változatlanok. Magyarországon egy új politikai
korszakot kell teremteni. Lehet, hogy már hallottátok: én nem kívánok beülni sem a magyar, sem az európai parlamentbe. Nem,
én mást szeretnék: ebből a mozgalomból föl akarom építeni Orbán új ellenzékét, az orbáni világ vonzó alternatíváját, mely a következő választáson győzelmet arat. Ennek az építkezésnek a színtere pedig nem az Országgyűlésben lesz, hanem azon kívül. És én
ezért a mozgalomért fogok dolgozni, a parlamenten kívül. A nagy
vereség után magától értetődő, hogy a vezetés vállalja a felelősséget a kudarcért. Éppen ezért, az EP-választást követő napokban
az Együtt – a Korszakváltók Pártja is tisztújítást tart, akárcsak a
Párbeszéd Magyarországért. Ne csüggedjünk, Barátaim! Én teljes
erővel végig fogom csinálni az EP-kampányt, és a feladatok utána sem érnek véget. Kérlek benneteket, dolgozzunk továbbra is
együtt, egymásért, Magyarországért!
Üdvözlettel, Bajnai Gordon

Választás után

(A cikk április 7-én jelent meg, a szavazatszámlálás még nem fejeződött be!)
A választás következményeiről elöljáróban két dolgot mindenképpen érdemes leszögezni. A Fidesz nagyarányú győzelméhez semmi kétség nem fér. Hiába szerez kétharmados többséget a Fidesz,
Orbán Viktor nem lehet nyugodt.
1998 óta nem szavaztak ilyen kevesen a pártra, 2010-hez képest
mintegy 640 ezer szavazót veszítettek. A párt meghatározó, egyéni mandátumért induló politikusai – Kósa Lajos, Lázár János,
Navracsics Tibor, Rogán Antal, Varga Mihály – mind kevesebb
szavazatot kaptak, mint négy éve, sőt, egyikük sem érte el az 50
százalékot. A mostani bő 2,1 millió listás szavazat kevesebb, mint
amennyit a Fidesz 1998 óta bármikor kapott. És miközben 2002ben 2,31 millió, 2006-ban pedig 2,27 millió szavazat sem volt elég
a győzelemhez, most 2,1 millióval is ott billegnek a kétharmad
küszöbén. A lényeges visszaesés ellenére kétharmad-közeli mandátumarányra jogosító eredményt a választási rendszer átalakítása,
azon belül is három újonnan bevezetett intézmény hatása árnyalja
tovább.
Ha összejön a kétharmad, abban ezeknek külön-külön is döntő
szerepe lehet.
• 88 ezer honosított magyar küldte el listás szavazatát levélben,
95 százalékuk a Fideszre voksolt.
• Az egyéni választókerületek nyertes jelöltjei után is jár kompenzációs szavazat az őket jelölő pártnak.
• A Fidesz, bár jelentős fölénnyel nyert, közel ugyanannyi (903
ezer) töredékszavazatot kapott, mint a kevesebb, mint fele anynyira népszerű Jobbik (958 ezer).
Az egyéni választókerületek újrarajzolása az egyértelműen a Fidesznek kedvezett, több helyen (például Szegeden, Pécsen) is

ez dönthetett a fideszes jelölt javára egy-egy billegő választókerületben. A politikai hirdetések ellehetetlenítése a kereskedelmi
tévékben, a plakátozási szabályok szigorítása, a kormányzatinak
és civilnek álcázott, milliárdos kormánypárti kampányhirdetésdömping csak egy elem. A kétségkívül gusztustalan Simon-ügy
véletlennek nehezen nevezhető időzítése erősen a Fidesz kezére
játszott.
A közmédia és a tömegeket elérő kereskedelmi tévék eközben a
kampányidőszakban egyáltalán nem foglalkoztak a ciklus legkínosabb és legközérthetőbb, a Simon-ügynél jóval fontosabbnak tűnő
ügyeivel: a föld- és trafikmutyival, a Közgép sikertörténetével, a
felcsúti stadionnal, vagy épp Rogán Antal vagyonának és vagyonnyilatkozatának különös viszonyával.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/zvz2Lr

Így jutott előnyhöz a Fidesz a választáson
Értékelték a választásokat a magyarországi országgyűlési választásokat nyomon követő nemzetközi megfigyelők.
A magyar választóknak valódi választási lehetőségük volt – indította összefoglalóját Adão Silva, a rövid távú EBESZ megfigyelési
misszió vezetésével megbízott különleges koordinátora, aki szerint a választás menete így áttekinthető volt. A választások levezetése hatékony és széles körben biztosított volt – vélte Silva, aki
elmondta azt is, hogy a választások jogi hátterét jelentős mértékben átalakították még a voksolás előtt. Egyes módosítások pozitívak voltak, de számos esetben felmerülhetnek aggályok, hiszen
fontos fékek és ellensúlyok kerültek ki a rendszerből – emelte ki a
szakember. Silva szerint a fő kormánypárt nem megfelelő előnyt
élvezett, a kampány korlátozott volt, ráadásul gyakran elmosódott

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

a határ a kormányzó párt és állam között. A szakember problémának nevezte azt is, hogy alig voltak láthatóak a női jelöltek a
választás során. A kampány összességében visszafogott volt, vidéken szinte láthatatlan – fogalmazott Silva, aki szerint bár számos

elektronikus és nyomtatott forrásból volt követhető az eredmény,
a médiafigyelés azt mutatja, hogy jelentős elfogultság volt a kormánypárt irányába.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Ymm1KE

Választani fogunk
EP-választás:
35 párt jelentkezett, indul az aláírásgyűjtés
Összesen harmincöt párt indulhat a május 25-i európai parlamenti választáson. Több jelölő szervezet átvette az ajánlóíveket,
így akár már hétfőn is gyűjthetik a támogató aláírásokat. Az
EP-választáson azok a pártok indulhatnak, amelyeknek sikerül összegyűjteniük a listaállításhoz szükséges legalább 20 ezer
választópolgár érvényes ajánlását. A határidő április 22-én, 16
órakor jár le. Ugyaneddig jelenthetik be országos listáikat az
NVB-nél. A májusi európai parlamenti választáson sem kell már

ajánlószelvényeket gyűjteniük a választáson indulni szándékozó
pártoknak, hanem ajánlóíveken kell megszerezniük az induláshoz
szükséges támogató aláírásokat. Az EP-választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. Listát bejegyzett pártok állíthatnak, két vagy több párt közös listát is állíthat. Pálffy
Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: eddig 20 nyilvántartásba vett jelölő szervezet kért
ajánlóíveket. Tájékoztatása szerint 106 ezer ajánlóívet nyomtattak
ki a már nyilvántartásba vett pártok számára, és hétfő reggel munkakezdéskor megkezdték az ívek kiadását.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/OmneZD

Véletlenek (?)
Teljesen váratlan fordulat:
4 nap után bezárt a kampányban átadott
Várkert Bazár
Emlékeznek még a nagy átadóra? Nem volt az olyan régen.
Konkrétan múlt csütörtökön (2014. 4. 3-án) volt. Orbán Viktor
facebookján is volt róla videó.
A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy „a Várkert Bazár története is azt mutatja, hogy ha van egységes cél, és egységes akarat,
akkor a magyarok lenyűgöző dolgokat tudnak létrehozni. Ma már
van erőnk megvalósítani olyan nagy célokat, amiket korábban
évtizedeken át nem sikerült. Bizonyos, hogy ma már van erőnk
kiállni nemzeti érdekeinkért, és visszaszerezni, ami a miénk.” A
tavaszi szezon nem tartott sokáig. Négy napig tartott. A fővárosi
turistalátványosság megújulása tovább folytatódik, és a tervek szerint augusztus végére befejeződik az átépítés második üteme. Ez a
hivatalos mondás. Szóval eleve csak így, négy napot terveztek az
első, és a második ütem közé. Így volt praktikus.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/juzAKy

Na, ez is megvolt! – Leállt egy időre a 4-es metró
Átadták pénteken (2014. 04. 04) a 4-es metróvonalat, amely a
kelenföldi vasútállomást köti össze a Keleti pályaudvarral. Az
új vonalat Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester jelenlétében adták át a kelenföldi végállomáson.

A kormányfő, a főpolgármester és kíséretük metróval érkezett a
kelenföldi állomásra fél tíz előtt néhány perccel, majd Győri Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke átadta Tarlós Istvánnak a metró vasútbiztonsági tanúsítványát és engedélyét.
Április 8-án viszont pótlóbuszok jártak az M4-es metró teljes vonalán egy vonat meghibásodása miatt.
A pótlóbuszok a metró valamennyi állomását érintették, a II. János Pál pápa tér kivételével. Utóbbi helyett a 7-es buszok Huszár
utca és a 923-as éjszakai buszok Blaha Lujza tér M megállóiban
álltak meg.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/SxwdFT

Hárommilliárd forinthoz közelítenek Orbán
fogorvosának állami támogatásai
Az elmúlt másfél évben összesen 2,2 milliárd forint állami és uniós támogatást kaptak Orbán Viktor miniszterelnök fogorvosa, dr.
Bátorfi Béla érdekeltségei a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen
keresztül. A pályázatok többségéről azután hoztak döntést, hogy
Orbán Viktor a miniszterelnökséget vezető államtitkár útján átvette az NFÜ irányítását. A kormány egymilliárdos támogatásra
az összeget a kormányzati tartalékból vette ki. Ezen felül a választások előtti héten a rendkívüli kormányzati tartalékból is kapott
400 millió forintot Bátorfi egyik vállalkozása.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/jHz4HK

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/Pwm07z
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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