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Tüntetünk
A Fideszt aggasztják a tüntetések,
az elnökségben is téma
Új helyzettel találta magát szemben a Fidesz az elmúlt hetek kormányellenes tüntetései miatt. Már párton belül is téma, hogy a
több ezres demonstrációk résztvevői között olyanok is megjelentek, akik korábban a kormánypártra szavaztak. A tüntetéseken
pedig szembetűnő volt, hogy többen is a Gyurcsány-ellenes megmozdulásokon megszokott jelszavakat („hazaáruló”, „elkúrtad”)
skandáltak. A párt vezetésének egyik tagja ennek ellenére a
VS.hu-nak arról beszélt: a tüntetéseknek akkora eróziós hatása
van, hogy azt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Szerinte a jelenlegi helyzet más, mint amikor 2011-ben a rendvédelmi dolgozók,
vagy amikor 2012-ben az egyetemisták tiltakoztak. „Akkor egyegy konkrét társadalmi csoport haragudott a kormányra, elég volt
gesztust tenni feléjük és elült a vihar. Most sokkal szélesebb körű
és általánosabb az elégedetlenség, nem definiálható, hogy kiket is
kéne kibékítenünk” – érzékeltette a problémát a politikus.
Az elmúlt hetek nagyobb tüntetései
Október 26. A netadó elleni első tüntetés (http://goo.gl/u6F3Sl).
Október 28. A netadó elleni második tüntetés (http://goo.gl/
zs11jK), November 9. Tüntetés Vida Ildikó lemondásáért (http://
goo.gl/fdvs8B), November 17. A „közfelháborodás napja” (http://
goo.gl/OLA2eF), November 21. A szakszervezetek tüntetése
(http://goo.gl/HklaQF). November 22. A pedagógusok demonstrációja (http://goo.gl/E5oVP7).
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/gAC6Jv

Kormány ellen felszólaló tanárra
csapott le a Hír TV
Nagy Emília a Közfelháborodás napja nevű tüntetésen szólalt
fel november 17-én, három, oktatási kérdéseket képviselő civil
szervezet nevében, és egyebek mellett arról beszélt, hogy a kormány oktatáspolitikája szerintük megbukott. A tanár kollégáinak
írt levelében mesélte el, hogy megjelentek nála a Hír TV-sek. A
levelet elküldte a 444.hu-nak is, mert szerinte a legjobb amit tehet, ha a nyilvánossághoz fordul, mielőtt bármi megjelenne róla

a Hír TV-ben. Beszámolója szerint a tévés stáb kedden ment be
a középiskolába, ahol dolgozik. A pedagógus leírása szerint ő azt
kérdezte a tévésektől, hogy van-e engedélyük, mivel állami fenntartású iskolában vannak. A riporter felvetette, hogy mi lenne,
ha magánemberként kérdeznék Nagy Emíliát, aki jelezte: a Hír
TV-nek semmiképpen sem akar nyilatkozni. A stáb ezután távozott az iskolából. Nem sokkal a Hír Tv stábjának távozása után
érkezett meg az iskolába egy megkeresés, amit a Hír Tv küldött a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ központi sajtóosztályának, és az ekkor jutott el az iskolához. Ebben engedélyt kértek interjúhoz Nagy Emiliával és az igazgatóval, mert úgy tudják, Nagy
Emília ellen vádat emeltek egy csalási ügyben. Nagy Emília azt
mondta, hogy soha nem emeltek ellene vádat semmilyen hasonló
ügyben, ezért fogalma sincs arról, mit talált róla a Hír TV.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Tlk0DO

A korkedvezményes nyugdíjért tüntettek
Az év végével megszűnő korkedvezményes nyugdíj megtartása
mellett tüntetett a Mozdonyvezetők Szakszervezetének szervezésében több, a közlekedésben dolgozókat képviselő szakszervezet
Budapesten, az Alkotmány utcában. Dobi István, a Szolidaritás
Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke beszédében kijelentette: követelik, hogy a szakminisztérium kezdjen azonnali tárgyalásokat a szakszervezetekkel a korkedvezmény további fenntartásáról. Hozzátette: az egészségügyi problémák miatt alkalmatlanná
vált járművezetőknek 60 év felett esélyük sincs máshol elhelyezkedni, ezáltal a megélhetésük kerül veszélybe. A korkedvezmény
eltörlése így véleménye szerint azt is eredményezheti, hogy a megromlott egészségi állapotban lévő vezetők a közlekedésbiztonság veszélyeztetésével végzik tovább munkájukat. A több tízezer
embert képviselő szakszervezet vezetője nem zárta ki a sztrájk
lehetőségét sem, említette az útlezárásokat, vagy bármely más törvényes eszközt, amivel fel tudják hívni a törvényhozók figyelmét.
A demonstráción, ami rendbontás nélkül ért véget, a szervezők
szerint mintegy 1500-an vettek részt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/lM4XY3

Zuhanórepülés

TÁRKI: A kormánypártok népszerűségvesztése

A TÁRKI rendszeres pártpreferencia vizsgálata novemberben jelentős csökkenést regisztrált a kormánypártok népszerűségében,
ami minden bizonnyal a közelmúlt hazai és nemzetközi politikai
konfliktusainak következménye lehet. Ugyan kisebb mértékben,
de növekedtek az ellenzéki pártok táborai is (a DK kivételével),
viszont a legnagyobb mértékben a bizonytalanok és pártválasztásukat eltitkolók tábora nőtt meg. A Fidesz-KDNP 12 százalékpontot vesztett népszerűségéből teljes népesség körében, vagyis
októberhez képest a támogatói kör (37%) harmadával csökkent,

azaz novemberben 25 százalék. Tekintve e tábor méretét ez szinte földcsuszamlásszerű népszerűségvesztésre utal. Ugyanakkor a
többi párt támogatottságának változását tekintve óvatosan kell
fogalmaznunk, mivel a bizonytalan, illetve az eltitkolt preferenciával rendelkezők aránya nőtt leginkább. Ez a kör a korábbi 34
százalékról 44 százalékra duzzadt, vagyis arra a szintre, ahol az
idei önkormányzati választások előtt állt. Jelenleg még bizonytalan, hogy ezt a heterogén tábort mely politikai erő tudja majd
megnyerni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/T1BTKr

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

Ciki fideszesnek lenni
Nehéz őszinte mosollyal tapsolni ahhoz, hogy a magyar gyerekek harmada korgó gyomorral megy iskolába, míg a rongyrázó Fidesz-slepp
eszelős luxusban tengeti az életét. Kitiltási botrány, vasárnapi zárva tartás, kitartóan tüntető „büdösbogarak”, ormótlanul gazdagodó haverok,
a maradék nyugdíj lenyúlása... – az elmúlt hónapok fejleményei finoman
szólva nem könnyítik meg a rendszer hűséges támogatóinak dolgát. A
lefagyott rajongótábor bambán mered, mint Vida Ildikó a jeltolmácsra.
Korlátos ideig lehet ugyanis azzal tüzelni a publikumot, hogy a büdös
komcsik helyett végre a mieink lopják el az ellopnivalót. Hogy legyünk
türelmesek, még be kell hozniuk a lemaradást. Nehéz őszinte mosollyal
tapsolni ahhoz, hogy a magyar gyerekek harmada korgó gyomorral megy
iskolába, míg a rongyrázó Fidesz-slepp olyan luxusban tengeti az életét,
mintha olajnagyhatalom lennénk. Hogy a kórházainkban mindaddig darált moslékkal fognak etetni beteg embereket, amíg nem lesz minden
NB2-es focicsapatnak egy valamirevaló stadionja. Válasz helyett rutinból
megy még a büfi a sukorós Gyurcsányról meg a libás Bajnairól, de már
ég a narancsbőr az arcukon, hogy ezerszer lerágott csontokból főzött
levessel kell házalniuk. A kaszinóoligarcha nappalijába ötszáz nokiás
dobozt emelődaruznak be évente. A felcsúti Disneyland strómanja naponta nyer tíz zuschlagnyi közpénzt a kormánytól. A Belvárosban egy
szervezett ingatlanmaffia zabrálja a közvagyont. A Fidesz-uralom ötödik évében senkit nem érdekelnek már a lejárt szavatosságú sztorik a

Kér tolmácsot? –
Kósa hihetetlen dolgokat mondott!

múltból. A jövőm érdekel, és ti azt lopjátok el. Kifulladt a visszamutogatás. Orbán a hibás. De most már játsszuk végig, srácok.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/jKrVWz

Baj van, fiúk
Bencsik Gábor (főszerkesztő – Magyar Krónika) nyílt levele: „Valamit
tisztázzunk: nem ezért mentünk ki a Békemenetekre. Nem ezért szerveztünk polgári köröket. Nem ezért győzködtük a barátainkat. Nem azért
álltunk ki mellettetek minden fórumon, hogy ti meggazdagodjatok. De
még csak nem is az a baj, hogy meggazdagodtatok. Hanem az, hogy közben kockára teszitek mindazt, amiért kimentünk a Békemenetre, amiért
polgári köröket szerveztünk, amiért időnket, energiánkat, pénzünket
áldoztuk. Mi, a magyar választók többsége továbbra is hiszünk abban,
hogy Magyarország történelmi lehetőség előtt áll: fél évezred kiszolgáltatottság után végre sikeres, békés, öntudatos, erős országgá válhat.
Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a polgári pártszövetség, Orbán Viktor
vezetésével képes ezt megvalósítani. De ti most ezt a hitet magánvagyonra váltjátok. Nem az a baj, hogy palira vesztek minket, naiv lelkesedőket.
Hanem az, hogy az egész nagy terv elbukhat a mohóságotokon. Márpedig az életünk túl rövid ahhoz, hogy az időt egy újabb, miattatok bekövetkező bukásra vesztegessük.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/PQp9XB

Kósa

Nem készült arra a kérdésre, hogy hogyan érintik az emberek mindennapjait az adóváltozások. Viszont egy csomó érdekes dolgot mondott
a fémkupakokról! „Hát ez jó kérdés, erre nem készültünk”, mondta meglepetten Kósa Lajos, amikor a frissen megszavazott adóváltozásokkal
kapcsolatban munkatársunk azt kérdezte, mindez hogyan érinti majd
az emberek mindennapjait. A Fidesz ügyvezető alelnöke aztán mégis
válaszolt a kérdésre. Szó szerint ezt: „Inkább az áruk, a szolgáltatások
adóztatását jövedék esetében, fémkupak esetében, amelyek termékdíjként
jelentkeznek, és azok ilyen környezetvédelmi szempont, hogy a fémkupakoknak az ügyében fellépve próbáljuk meg ezt a szemléletet csökkenteni, tehát
egy sor olyan adóintézkedést fogadtunk el, amelyik alapvetően nem érinti az
emberek mindennapi életét.” Csatlakozunk Vida Ildikóhoz: segélykérően
nézünk és tolmácsot szeretnénk kérni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/3OoWU7

Kósa Lajos és csapata Új-Zélandon kupakol tovább
Nem marad többé titok, mivel tölti szabadidejét Kósa. „Szabadságra
megyek, összesen három napra utazom, nem szeretnék róla semmit
mondani” – nyilatkozta nemrég a Borsnak a Fidesz vezető politikusa a
reptéren, miután becsekkolt a Dubajba induló gépre. A lap szerint Kósa
nem egyedül utazott, vele ment Halász János, aki korábban az alpolgármestere volt Debrecenben. A naiv olvasó még azt is gondolhatta, hogy
a röpke látogatásnak diplomáciai vagy üzleti célja volt, ám a civishir.hu

információi szerint Dubaj csupán átszállóhely: Kósa és Halász úti célja
valójában az új-zélandi Auckland volt, ahol fellépett a Rolling Stones,
az urak pedig Jaggerrel együtt akarták énekelni, hogy I can’t get no
satisfaction. És nemcsak az urak! Kiderült ugyanis, hogy a truppban
Kósa titkárnője és Halász fia is benne volt, hadd tudja meg a fiatal generáció, mi is az a rock and roll! A Bors (http://goo.gl/nyTCZc) kiszámította, hogy utazással, szállással, koncertjeggyel együtt mindez kábé
egymillióba fog került Kósáéknak. Fejenként.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/AnNdhj

Egyre kínosabb a Fidesznek Kósa
Párttársai szerint elveszthette a kapcsolatát a valósággal és egy párhuzamos világban él a Fidesz alelnöke – írja a hvg.hu, amely kormánypárti politikusokat szondázott meg Kósa Lajos utazásáról, és
zavaros nyilatkozatairól. „Már csak az a kérdés, hogy ki mondja meg
neki, mennyire gáz, amit az utóbbi időben csinál” – mondta a hvg.
hu-nak (http://goo.gl/Gl8ZqC) egy magas rangú fideszes politikus
a párt ügyvezető alelnökének, Kósa Lajosnak az ügyeiről. Fideszes,
illetve kormányzati politikusok szerint Kósával „nehéz beszélni”,
megértetni vele, hogy a nyilatkozatainak, tetteinek vannak kommunikációs következményei, mert – mint többen is fogalmaztak – „nem
veszi észre magát”. Ráadásul hétfőn jókedvűen mesélte a parlamenti
ülésteremben képviselőtársainak, illetve Rogán Antal frakcióvezetőnek, milyen jó volt az új-zélandi buli.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/vZnh9e

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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