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Vigyázz! Kész! Rajt?
Na te Fidesz, akkora pofont kaptál Veszprémben,
hogy a füled kettéáll
Innen már nincs visszaút, Kész Zoltán nyert. Lesz itt tanulság annyi,
mint a nyű, de ezeken még többnyire gondolkodnom kell. Azaz nem
nekem kell gondolkodnom főként, hanem a politikának, ideértve a
Fideszt és az ellenzék összes lehetséges ágát-bogát. Egy-két dolog
persze máris biztos: a Fidesz kétharmadának lőttek, és a taslit egy
olyan körzetben kapták, ami ugyan korábban billegős volt, de az
utóbbi meccseket iszonyú simán behúzta az időközben európai uniós
biztossá lett Navracsics Tibor. A nem különösebben markáns csávó
Kész Zoltán úgy nyert a jelek szerint tök lazán, hogy a jobbikosok a
Jobbikra (14%), az LMP-sek az LMP-re (4,5%) szavaztak. A Fideszből elegük van a népeknek, ez immár fix – hadd gondoljam, hogy
az eredmény jelentősége túlmutat a választókerületen –, vége a legyőzhetetlenség nimbuszának. Nem akarom elragadtatni magamat,
de kikívánkozik belőlem: új korszak kezdődhet, pajtások.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ZTudVN

Mégsem tévesztette meg a választókat Kész Zoltán
Első fokon a veszprémi országgyűlési egyéni választókerületi választási
bizottság (oevb) csütörtökön Bősze Ferenc független képviselőjelölt kifogása alapján marasztalta el Kész Zoltánt. Szerintük ugyanis egy február 15-i kampányrendezvényen a felszólalók egyike, Korbel Péter mások
mellett azt mondta, „aki más független jelöltre szavaz, annak a szavazata
elvész”. Ez alatt Kész Zoltán végig a színpad mellett állt, majd beszédében azt hangsúlyozta: „ő az egyetlen esélyes jelölt arra, hogy legyőzze
a Fidesz jelöltjét, ezért mindenki őrá szavazzon”. Emellett a választási
gyűlésen olyan szórólapot osztogattak, amely minden más nevet elhalványítva jelenített meg, azt hangsúlyozva, hogy a vastag betűvel szedett
Kész Zoltán a „kormányellenes erők egyetlen esélyes jelöltje”.

Putyin látogatása miatt
megint címlapsztori lett Orbánból

A Nemzeti Választási Bizottság vasárnapi ülésén viszont egyhangúlag
úgy döntött, megváltoztatja az oevb határozatának a választási gyűlésre
vonatkozó részét, és a kifogást elutasítja, mert megítélése szerint a jelölt
jelenlétében elhangzott mondatok nem sértik a választási alapelveket.
Az NVB szerint ugyanis azok értékítéletek, amelyek a véleménynyilvánítás alkotmányos jogának védelme alatt állnak. Patyi András, a testület
elnöke a vitában azt mondta, megítélése szerint nem tiltott, hogy a jelölt
azzal buzdít a támogatására, hogy neki van nagyobb esélye.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5x1fTh

A felméréseknél is rosszabbul áll a Fidesz
A veszprémi időközi választás megmutatta, hogy a Fidesz annál is ros�szabbul áll, mint amit a közvélemény-kutatások az utóbbi időben jeleztek. Hiába mutatják ugyanis a kutatások, hogy a Fidesz tábora gyorsan
olvad, az országos, pártpreferencián alapuló felmérések (Medián: még
kevesebben elégedettek a kormánnyal, http://goo.gl/tYf7Ns) szerint
még így is a három, együttműködésre kész baloldali párt (MSZP, DK,
Együtt) összesen is kisebb táborral bír, mint a Fidesz egyedül. Ehhez képest most a három baloldali párt közös jelöltje most simán verte (Bukta
a Fidesz a kétharmadot, http://goo.gl/Oi3YBk) a fideszes indulót. A szavazatszámokon az is pontosan látszik, hogy az áprilisban még fideszes
jelöltet támogató veszprémiek nagy tömegben maradtak otthon, míg a
baloldali választók teljes létszámban felvonultak. A baloldaliak nagyon
látványos aktivitása azt jelzi, hogy akik elutasítják a kormánypárt politikáját, azok nagyon dühösek. Akik 2014 tavaszára megmaradtak baloldalon, azok nagyon elszántak, és nagyon meg akarják mutatni, hogy elegük
van. És már többen vannak, mint akik aktívan kiállnak a kormánypárt
mellett. A kormánypárt az őszi önkormányzati választás óta most vasárnapig minden választást elvesztett.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/tH07vo

Putyin

Bár az EU 2014 decemberi találkozóján határozottan megtiltották az
ilyesmit, Orbán Viktor kedden mégis kétoldalú találkozón fogadja Vlagyimir Putyint, írja mai vezető anyagában a Financial Times. A cikk
szerint még a magyar tisztviselők is elismerik, hogy a találkozó időpontját és témáit Moszkvából diktálták. Ennek ellenére azt is állítják, hogy
Orbán nem próbál közvetíteni az ukrán válságban; nem fogja elítélni a
szankciókat, amiket korábban elítélt; nem fog semmi, világpolitikailag
jelentős témát felvetni. Az oroszok azért választhatták Magyarországot úticélul, mert Orbán korábban bírálta az EU szankciós politikáját,
lelkendezett az időközben lefújt Déli Áramlatért és felvett 10 milliárd
euró hitelt az oroszoktól, hogy aztán orosz atomerőműre költse, amit
oroszok építenek majd. Az az Orbán, jegyzi meg a lap, aki egész politikai
karrierjét annak köszönheti, hogy 26 éve élő adásban követelte az orosz
csapatok távozását Magyarországról. Most pedig fogadja Putyint, aki a

látogatásán megkoszorúzza az 56-os forradalmat – illetve, az emlékmű
felirata szerint ellenforradalmat – leverő szovjet katonák emlékművét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/wMLm5T

Totálisan elcsesződött a lengyel-magyar viszony
Putyin budapesti vizitje teljesen kiverte a lengyeleknél a biztosítékot.
Jaroslaw Kaczynski, akinek hívei a Békemeneteken mindig ezerszámra támogatták a Fideszt, rácsapta az ajtót a csütörtökön Varsóba látogató Orbán Viktorra, aki Kaczynski szóvivője szerint „szétveri az
európai szolidaritást”. Orbán tűzoltásnak szánt lengyel útja kudarcnak tűnik, Ewa Kopacz kormányfő is hűvösen fogadta. Hiába próbált
már a kezdetektől nagyon jó kapcsolatot ápolni a lengyelekkel a Fideszkormány, sőt új szövetségi rendszert építeni rájuk, az idillbe az orosz-ukrán konfliktus és az energetika belepiszkított. Sőt, valójában a látványos
gesztusok felszíne alatt sosem volt igazi harmónia. Ennél durvább sértést
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a magyar kormányfő egy közeli szövetségestől nagyon régóta nem kapott. Jacek Rostowski volt pénzügyminiszter, a lengyel miniszterelnök
tanácsadói csoportjának vezetője a tvn24.pl szerint (http://goo.gl/
M0oxwm) arról beszélt, hogy Orbán nem kapott bármilyen felmentést,
hanem rendre utasították.
„Azt hiszem, Orbán úr világosan megértette, mit a lengyel kormány álláspontja” – mondta, hozzátéve, hogy meghallgatták Orbánt, és elmondták, miért keltettek a magyar kormány közelmúltbeli lépései aggodalmat

bennük. senkinek nem zuhant akkorát a népszerűsége, mint a korábban
Lengyelország-szerte sztárolt Orbán Viktornak, akit nem csak a lengyel
politikusok köreiben, hanem az egyre oroszellenesebb közvéleményben
sem kedvelnek túlságosan. Amikor például az amerikai republikánus
John McCain szenátor „neofasiszta diktátornak” nevezte Orbánt, az
egész lengyel sajtó azonnal kéjesen megírta a botrányt. Putyin budapesti
vizitje pedig a barátság maradékait is lerombolta.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/sJsuYQ

Bér(v)iszonyok
A kormány őrült bejelentése az ápolóknak
A kormány elismeri az ápolók munkáját – ezzel a címmel adott ki közleményt az Emberi Erőforrások Minisztérium az ápolók napja alkalmából. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár a kitüntetések
átadása mellett komoly bejelentést tett: „A kormány célja az ápolók
megfelelő anyagi és szakmai elismerésének a megteremtése.” Sőt, az államtitkár nem állt meg itt. Szerinte reális esély van arra, hogy a kormány
támogatást nyújt az alapellátásban dolgozó ápolóknak, valamint az államtitkárság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a jelenlegi mozgóbér,
illetve bérkiegészítés hogyan tud beépülni az ápolói bérekbe. Kicsit levon
az államtitkár bejelentésének értékéből, hogy ha figyelmesen olvassuk,
kiderül, hogy az államtitkár nem tett ígéretet béremelésre. Valójában
semmire sem tett ígéretet. Csak azt mondta, hogy a kormánynak célja az
ápolók anyagi elismerése. Amire reális esély van. És ezt most megvizsgálják. Mondjuk a hír inkább az lenne, ha a kormánynak nem lenne célja az
ápolók béremelése. Vagy ha az államtitkár azt jelentette volna be, hogy
nem vizsgálják a béremelés feltételeit. És persze felmerül a kérdés, honnan tudják Zomborék, hogy reális esély van a pluszpénzre, ha csak most
fogják megvizsgálni a kérdést. Szerettünk volna jobb hírről beszámolni,
de sajnos csak ennyit mondott az államtitkár az ápolók napján.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Paez6O

A dolgozókkal fizettetik meg Orbánék döntését
A KASZ nemrég szeretett volna egyeztetni az idei munkabérekről, és
– szerintük minimális – dolgozónként és havonta átlagosan hateurós
(mintegy kétezer forintos) bérfejlesztésre tettek javaslatot, ám az Auchan
személyzeti igazgatója a találkozón közölte velük, hogy a nemrég bejelentett vasárnapi bezárás és a többi, az ágazatot érintő kormánydöntés miatt
nincs lehetőség emelésre. Tény, hogy a kereskedelem működését befolyásoló, tavaly év végén elfogadott jogszabályok igen keményen érintik az
Auchan működését is. A januártól megemelt élelmiszerlánc-felügyeleti díj
többmilliárdos terhet jelent a cégnek, miközben azt is törvénybe iktatták:
a két éven át veszteséges vállalkozások nem foglalkozhatnak háztartási
napi cikkek forgalmazásával. Majd mindezt a kormány megfejelte azzal,
hogy beállt a KDNP korábban többször lesöpört vasárnapi zárva tartásról szóló javaslata mögé. Az Auchan emellett nyílt levélben nyugtatta
meg a vásárlóit, hogy bárhogy is változzanak a jogszabályok, továbbra is
biztosítja számukra az alacsony árakat. Ezt viszont most a dolgozókkal
fizettetik meg – mondták a szakszervezetnél. Az Auchannál azonban

másként látják. Megkeresésünkre azt hangsúlyozták, hogy az elmúlt két
évben a béren kívüli juttatások rendszerét fejlesztették, a dolgozóknak
pedig azt is figyelembe kellene venniük, hogy csoportos létszámleépítés sem volt a cégnél. A jelenlegi tárgyalásokról szólva úgy fogalmaztak:
egyelőre megvárják, milyen hatással jár az időközben életbe lépő vasárnapi bezárás, illetve a többi törvényi változás, majd ezek után, május
20-án újra fogadják a szakszervezet képviselőit. A fejlesztésekről szólva
az Auchannál elmondták: tavaly öt új töltőállomást adtak át, amelyekkel
munkahelyeket is teremtettek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/6JKJfx

A magyar kormány és a magyar üzletlánc
leszarja a magyar dolgozókat
A Figyelő felmérést végzett mennyi az átlagbére a dolgozóknak az egyes
kereskedelmi láncoknál. Nem meglepő módon az eredményből az látszik, a magyar üzletlánc zsákmányolja ki legjobban a magyar dolgozókat.
Míg egy CBA-ban az átlagfizetés bruttó 134 ezer forint, kb. 100 rongy
nettó, addig a Lidlben és az Aldiban 244 és 299 ezer forint bruttót fizetnek átlagosan. Az van, hogy nem attól lesz magyar egy üzletlánc, hogy
odarakja a trikolórt, esetleg egy turulmadarat vagy egy órási kokárdát a
reklámanyagába, vagy odabiggyeszti a neve elé a kampányfilmben, hogy
a magyar üzletlánc. Hanem attól, hogy jól bánik a munkavállalóival és a
vásárlóival. És nem, egy kormány sem attól lesz magyar, hogy azt mondja magára, én vagyok a magyar, vagy hogy Magyarország jobban teljesítet hazudik, és lényegében hazaárulónak nevez magán kívül mindenki
mást, hanem attól, hogy ezeket nem nézi el, megvédi az állampolgárait,
a cégek kizsákmányolásától, ráküldi a fogyasztóvédelmet a rossz árukat
forgalmazó boltokra. Ehelyett azt látjuk, a kormány intézkedések sorát
hozza annak érdekében, hogy kizsákmányolja saját állampolgárait. Lényegében megpróbálja elüldözni a CBA versenytársait, különadókkal
plusz versenyfeltételekkel, miközben egyetlen egy igényt se támaszt az
áruk, a munkavállalói jogok és a fizetések kapcsán. A CBA sorra nyerte
a munkahely-teremtési támogatásokat. Biztos, hogy a legrosszabb fizetéseket adó cégnek kell pénzt adni boltnyitásra? A kormány szempontja
látszólag nem az, hogy mi kedvez a magyar állampolgároknak. Helyzetbe kell hozni a pocsék CBA-t, mert ők adják vissza a pénzt a CÖF-nek,
a Békemenetnek, a Fidesz hátországának a fenntartására. Úgy tűnik más
nem számít, csak a hatalom és a harácsolás.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/CcYvIb

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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