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Nem  statisztikai  adatok,  valódi  bolti  árnövekedés!
A képek illusztrációk, az árak nem az adott márkára, hanem a terméktípusra vonatkoznak.

3. oldal

Ezt is az Orbán kormánytól kaptuk:



2.
oldalElég volt!

Készül  a  Fidesz  a  bukásra!  Ez  akár  jó  hír  is  lehet-
ne,  ha  nem  azzal  járna,  hogy  tömegével  nevezik
ki  zsíros  állásokba  a  kormánypárti  politikusok
saját  magukat,  na  és  persze  a  pereputtyukat.
Ezért  kellenek  a  járások,  a  tankerületek:  hogy  a
bukott  fideszesek  és  családtagjaik  2014  után  is
az  adófizetõk  pénzébõl  élhessenek…

Olyan a Fidesz, mint egy süllyedõ hajó: a ka-
pitányi hídról még harsognak a diadaljelen-
tések, de a józanabbak már látják, hogy elkerül-
hetetlen az összeütközés a jégheggyel, amire az
van ráírva: 2014. Ebben a
helyzetben persze sok
kormánypárti politikus-
ban felvetõdik: hogyan
tovább? Hiszen a követ-
kezõ választás után már
csak 199 országgyûlési képviselõ lesz! Kell hát a
hely, a pozíció nem csak a kihulló honatyáknak,
hanem lehetõleg a családtagjaiknak is. Ezért
van szükség a megyei kormányhivatalokra, a
járásokra és a tankerületekre. Egy-egy ilyen
hivatal vezetése akár milliós fizetést is jelenthet
havonta - természetesen az adófizetõk pénzé-
bõl. Nem is kell ennél jobb állás!

A legnagyobb helyezkedés a járási hivatalok-
ban volt. Itt a fideszesek még egymás közt is har-
coltak. Navracsics Tibor Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Miniszter például sokáig ellenezte, hogy
elõképzettség nélküli hivatalvezetõket nevez-
zenek ki. Ám a helyezkedõk lobbija erõsebb volt:
sikerült elérniük, hogy bár a munkakörre csak öt
év közigazgatási gyakorlattal lehetett pályázni,
ebbe beleszámítható a politikai állás, az ország-
gyûlési képviselõség és a polgármesterség is.
Navracsics torkán azt is lenyomták, hogy a hiva-
talvezetõknek ne kelljen jogi diploma, csak
helyettesüknek… S noha 2014-tõl nem lehet va-
laki egyszerre országgyûlési képviselõ és járási
hivatalvezetõ, ez a mostani ciklus politikusait
még nem érinti, õk másfél évig két helyrõl vehetik
fel fizetésüket.

No és akkor nézzük, kiket kell eltartaniuk a
magyar embereknek. A Szigetszentmiklósi
Járási Hivatal vezetõjének azt a Bekk Má-
riát nevezték ki, ami amúgy Kövér
László felesége. Érdekes, hogy hiva-
talvezetõi kinevezést kapott a Haj-
dúnánási járás

élére az az Orosz Erika is, aki jelenleg kia-
dóvezetõként dolgozik annál Hajdúdorogi
Újságnál, amely korábban kiretusálta egy fotóról
a helyi polgármestert, a szocialista Csige Ta-
mást…

Egyébként úgy tûnik, járási hivatalvezetõ bárki
lehet. Fülöp István, a Mátészalkai járás hivatalve-
zetõje például eredetileg matematika-rajz sza-
kos tanár, református hitoktató. Ódor Ferenc, az
Encsi járás hivatalvezetõje állatorvos végzettsé-
gû, 1998 óta parlamenti képviselõ. Pichler Imre
László, a Szigetvári járás hivatalvezetõje bioló-

gia-testnevelés szakos ta-
nár, Fehérvári Tamás, a
Dombóvári járás hivatalve-
zetõje pedig mûszaki tanár,
illetve vízilabdaedzõ…

De fideszes ejtõernyõsök a tankerület igazga-
tók is. Pécsett a polgármester testvére, Páva Pé-
ter földrajz-testnevelés szakos tanár lett a helyi
iskolák kormányzati helytartója. Nagykanizsán a
polgármester, Cseresnyés Péter fideszes parla-
menti képviselõ korábbi titkárnõje szintén tanke-
rületi igazgatói székben landolt. A nagykõrösi
tankerület vezetõjének az albertirsai Fidesz
elnökét, Lebanov József trombitatanárt nevezték
ki. Ha a szükség úgy hozza, biztosan kiválóan
össze tudja majd trombitálni az iskolaigazgató-
kat…

Rengeteg hivatal, temérdek zsíros állás, több
tízmilliárd forintból - csak azért, hogy egy bukott
párt emberei 2014 után is az adófizetõk pénzén
élhessenek. Túl nagy ár ez egy olyan országban,
ahol az emberek többsége egyik napról a

másikra él. Meg kellene
szabadulni ettõl a pénzü-
gyi tehertõl - méghozzá
lehetõleg minél elõbb.

-ools-

Hihetetlen!  Csak  nem  csalással  akar
2014-bben  nyerni  a  Fidesz?  Egy  szervezõ
egy  hangfelvételen  ugyanis  arról  beszél,
hogy  nemrég  Kiskunfélegyházán  a  sza-
vazófülkén  kívül  zajlott  a  voksolás  és
szervezetten  szállították  a  helyszínre  az
embereket.  Talán  ez  volt  a  2014-ees
manipulációk  fõpróbája?  

Hát nem furcsa? A Fidesz folyamatosan
választási csalással gyanúsítja a többi pár-
tot, ám eddig az összes bebizonyított mani-
puláció Orbán embereihez kötõdik. Elõször
2004-ben Papcsák Ferenc környezetében
bizonyosodott be, hogy 2002-es választá-
sok során 2000 forintot adtak minden egyes

rá leadott szavazatért. Papcsák a 2002-es
választásokat követõen keveredett választá-
si csalás ügyébe, ugyanis a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság Fellebbviteli
Büntetõtanácsa 2004-ben jogerõsen egy
év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre
ítélte Baktalórántháza fideszes volt al-
polgármesterét választási csalás miatt.
Most pedig itt a legújabb botrány: Ajtai Tibor,
a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkor-
mányzat elnöke egy hangfelvételen arról
beszél, miként csaltak a kiskunfélegyházi
önkormányzati választásokon azért, hogy a
fideszes Kapus Krisztián legyen a pol-
gármester. A politikus - aki egyben a Fidesz

megyei választmányi tagja, illetve a Fidesz-
szövetséges Lungo Drom megyei elnöke -
egy városi vezetõvel folytatott beszélgetés-
ben elmondta: az ellenõrzött voksolás a
fülkén kívül történt, az úgynevezett „lánc-
szavazás” módszerével. 

Ennek lényege, hogy a lánc elsõ tagja va-
lójában nem szavaz, hanem kihozza az
üres szavazócédulát. Ezt kint kitöltötték, a
következõ ember visszavitte, bedobta az ur-
nába, majd kihozta a sajátját üresen - és így
tovább. Így ellenõrizték, hogy valóban min-
denki a fideszes jelöltre voksoljon. Ajtai még
azzal is eldicsekedett, hogy csaknem 300
embert mozgatott a városban, akiket 11
autóval hordtak szavazni. Igaz, késõbb

azzal magyarázta a hangfelvételt, hogy azt
csak „próbából vették fel.” Ez sajátos, ám
lássuk be: kevéssé hihetõ változat. Már-
pedig ha úgy történtek a dolgok, ahogy az a
felvételen hallható, felvetõdhet a gyanú:
csak nem Kiskunfélegyházán tartott a Fidesz
fõpróbát? Netán 2014-ben tömegesen
kívánják alkalmazni ezt a módszert? Elvégre
a szavazókörökben senkit sem motozhat-
nak meg, hogy nem visz-e be egy elõre ki-
töltött szelvényt, illetve nem hoz-e ki a fülké-
bõl egy üreset. Ez ellen csak egy megoldás
lehetséges: ha a tisztességes, kormányváltó
szavazók többen vannak a Fidesz által
megvásárolt csalóknál…                     -mmoka-

A betörõ kezébõl kicsavarják a paj-
szert, mire õ azt mondja: „lám milyen
erkölcsös vagyok, tessék engem ezért
megdicsérni! Hisz rabolhatnék, de
mégsem teszem!” Talán ezzel a pél-
dával lehet a legjobban érzékeltetni a
Fidesz-KDNP viselkedését azután,
hogy az Alkotmánybíróság kimondta:
a regisztráció ellentétes az alaptör-
vénnyel. A kormánypárt emberei ha-
talmas pofont kaptak ezzel a döntés-
sel, de most igyekeznek úgy beállíta-
ni, mintha kihátrálásuk a törvénysértõ
feliratkozás mögül az õ demokratikus
elkötelezettségüket bizonyítaná…

Pedig egy túrót. A Fidesz egy éven
keresztül mindent megtett, hogy a re-
gisztráció elfogadásával szavazók
százezreit tartsa távol a 2014-es vá-
lasztástól. Próbálták menteni, magya-
rázni, de azt nem sikerült világossá

tenniük, hogy miért kell
regisztrálni egy olyan
országban, ahol kivá-
lóan mûködik a né-
pesség-ny i l ván-
tartás? Rogán Antal
erre frappánsan azt a
javaslatot tette, hogy
akkor szüntessék meg
a népesség-nyilvántar-
tást, és máris lesz indok
a regisztrációra…

Erre azonban szeren-
csére nem került sor,
mert az Alkotmánybíró-
ság elsõ lépcsõben formai
okok miatt megsem-
misítette a kifogásolt
törvény nagy részét. Ekkor
Rogán Antal büszkén
kiállt a nép elé és azt

mondta: örülnek, hogy
tartalmi hibákat nem talált a
testület. Az, hogy a bírák csak
formai szempontból vizs-
gálták a regisztrációról szóló
jogszabályt, Rogánt hidegen
hagyta. Azt viszont kijelentette:
a Fidesz beleírja az alap-
törvénybe mindazt, amit az
Alkotmánybíróság az átmeneti
rendelkezések közül eltörölt. 

Néhány nap múlva aztán
robbant a bomba: az alkot-

mánybírák kimondták, hogy a re-
gisztráció tartalma is ellentétes az
alaptörvénnyel! Na, ez volt az a
pofon, amibe az egész Fidesz be-
leszédült! Rogán ekkor már próbálta
menteni a helyzetet, púderezni a be-
kapott monoklit, amikor azt mondta:
önként elállnak a regisztráció beveze-
tésétõl. Ja, persze. Miután kiderült,
hogy az egész feliratkozás megsért
minden demokratikus alapelvet, s ha
bevezetnék, abból világbotrány len-
ne. Nem mellesleg Rogán ekkor már

tagadta, hogy õk valaha is alap-
törvénybe akarták volna foglalni a
feliratkozást…

A Fidesz most azt próbálja elhitetni,
hogy a regisztráció eltörlése számuk-
ra nem vereség. Pedig dehogynem.
Elbuktak az antidemokratikus trükkje-
ikkel együtt. Akkora sallert kaptak,
hogy még most is kóvályognak. A Fi-
deszre most éppen rászámoltak. Jö-
võre egy egész ország fogja bebi-
zonyítani nekik, hogy legyõzhetõk. 

-zzé-

Akkora  pofont  kapott  a  Fi-
desz  a  szavazási  regisztrá-
ció  alkotmánybírósági  elka-

szálásával,  hogy  az  még  a
cipõjüknek  is  fájt.  A  kormánypárt

vezetõi  még  most  is  kóvályognak,  és
próbálják  megmagyarázni  a  vereséget.  Merthogy  ez  bizony
az.  Bebizonyosodott:  a  Fidesz  korántsem  legyõzhetetlen.

Profi csalók
készülnek 2014-re?

Rászámoltak a Fideszre!
Rogán naponta csinált 

magából b
ohócot n

evetséges  

magyarázkodásaival

Kövér
feleségét 
is kinevezték

Haverok, rokonok
a járások élén!

KKeellll  aa  ppoozzíícciióó  aa  bbuukkootttt

ppáárrtt  eemmbbeerreeiinneekk

REGISZTRÁCIÓS
BUKTA

A láncszavazás alkalmazása arról
árulkodik, hogy a Fidesz már nem bízik 

a saját népszerûségében
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Mit  szólna,  ha  valaki  odalépne
önhöz  az  utcán,  átadna  ezer  forin-
tot,  de  közben  elemelné  a  pénztár-
cáját?  Ugye  nem  az  ezresnek
örülne,  hanem  azt  mondaná:  át-
verték,  meglopták.  Nos,  a  Fidesz-
kormány  ugyanezt  csinálja  a
rezsicsökkentéssel:  elvárja,  hogy
örüljünk  a  10  százalékkal  kevesebb
gáz-  és  villanyárnak,  miközben
éves  szinten  több  mint  százezer  fo-
rintot  húz  ki  a  zsebünkbõl!

Ön átverhetõnek tartja magát?
Nem? Nos, ebben az esetben gra-
tulálunk, mivel ön vélhetõen azon a
szélhámosságon is átlát, amit a
kormány rezsicsökkentésnek ne-
vez. De sajnos sokan vannak, akik
hiszékenyebbek: õk most örülnek.
Igen, mert csupán azt nézik, hogy
mostantól valamivel kevesebbet
kell fizetniük a közüzemi szolgál-
tatásokért. Õk a becsaphatók, akik-
nek nem jut eszükbe, mennyivel
többet kivesznek a zsebükbõl a
különbözõ adókkal, a drágább
élelmiszerekkel, az aranyáron mért
benzinnel, a magasabb törlesztõ
részlettel…

Többszörösen  
visszaveszik

Hát akkor számoljunk csak! A
mérleg egyik serpenyõjében ott
van ugye a 10 százalékos  rezsi-
csökkentés. No de mi van a másik-
ban? Hát elõször is az, hogy a vál-
lalkozások rezsije viszont brutá-
lisan drágul. Jóval több, mint 10
százalékkal. A nagy ipari energia-
fogyasztók például akár 30 száza-
lékkal is többet fizethetnek kilowatt-
óránként az áramért. Ez pedig egy-
két hónap alatt biztosan beépül a
termékek, illetve szolgáltatások
árába. Amennyivel kevesebbet kell
most a rezsire befizetni, annyival
drágább lesz az élelmiszer, a ru-
házat, a közlekedés. Nyereség ez?
Bizony nem. Sõt, még rá is fizetünk.

Kevesebb  bér,  
új  adók

No de nézzük tovább, mi az, ami
miatt ez a rezsicsökkentés ki-
érdemli az évtized át-
verése címet! Látszólag
megspórolunk havi
pár ezer forintot, cse-

rébe viszont kaptunk a Fidesztõl
egykulcsos adót, illetve
megszûnt az adójóvá-
írás, ami miatt egy átla-
gos havi fizetés 15
ezer forinttal csök-
kent! A dolgozó
emberek 85 szá-
zaléka járt így! A
Fidesz már ezzel
sokkal többet ki-
vesz a pénztár-
cánkból, mint a
mostani rezsiár-mérséklés.

É s

akkor még itt vannak az új
adók. Bevezették a tele-

fonadót, ami január else-
jétõl újabb 700 forinttal

emelkedik. A csekkadót is az
Orbán-kormánytól kaptuk, be-

építették a számlákba, minden
befizetésnél levonják. Nincs olyan
pénzmozgás, amellyel a hiva-

talosan tranzakciós illetéknek ne-
vezett sarcot ki lehetne

kerülni. Fizetni kell,
ha felvesszük a bé-

rünket, fizetünk, ha
utalunk, de még a hite-

lek törlesztését is meg-
adóztatja a Fidesz! 

Ha mindezt összeadjuk,
évente ez akár 18 ezer fo-

rintos plusz költség is lehet.
A kormány persze abban

bízik, hogy ezeket a suttyomban le-
vont forintokat senkinek nem jut
eszébe összesíteni…

Brutális  
bolti  árak

Hol van már a rezsicsökkentés
pár ezer forintos nyeresége? És
akkor az élelmiszerek brutális drá-
gulásáról még nem is beszéltünk! 

A legtöbb alapvetõ termék ára
2010 óta legalább a duplájára nõtt!
Egy tojás 25 forint helyett már 50
forint, a liszt 65 forintról 150 forintra
drágult, az egykor 100 forintos bur-
gonyát pedig már 230 forintért ad-
ják, de lehet, hogy hamarosan
300 forint lesz. És ezek az árak az
utóbbi két év alatt emelkedtek meg
ennyire. Miközben Európában ná-
lunk a legmagasabb az élelmiszer
áfája! Az infláció pedig két és fél év
alatt 15 százalékkal nõtt, vagyis
ennyivel ér kevesebbet a pénzünk.
A benzin sem 340 forint, mint há-
rom éve: ma már 430 forintot kell
fizetni egyetlen liter üzemanyagért. 

A gyógyszerárak is elké-
pesztõ mértékben nõt-
tek: volt olyan
készítmény,
amely 300
f o r i n t r ó l
42 ezer
forintra drá-
gult. Ezt is a
F i d e s z t õ l
kaptuk.

Bedöntött  
hitelek

Ezek után
még mindig
van, aki azt
m o n d j a ,
örül a re-
z s i c s ö k -
kentésnek?
Inkább em-
lékezzünk és
s z á m o l j u n k !
Az elmúlt két év-
ben a rezsiárakat 20
százalékkal növelte a kormány!
Ebbõl ad vissza most 10 százalékot.
Nagyvonalú…

Vagy beszéljünk a svájci frankos
lakáshitelek bedöntésérõl? A kor-
mányváltás elõtt 180 forint körül volt
a svájci frank árfolyama, majd jött
Kósa, Szijjártó, Matolcsy és Orbán,
s néhány nyilatkozatukkal elérték,
hogy a külföldi befektetõk koc-
kázatos helynek ítéljék hazánkat.
Így a lakáshitelesek ma már 240
forinton törleszthetnek. Havonta ez
is több tízezer forintos plusz kiadás.

Aki itt él Magyarországon, láthat-
ja: a rezsicsökkentés az évtized át-
verése. Visszaad a kormány pár
ezer forintot, a nyugdíjasoknak is
odadob valamennyit, miközben
éves szinten több százezret emel ki
a zsebünkbõl. És közben Orbán el-
várja, hogy mindezért Önök sze-
ressék, tapsoljanak neki, és 2014-
ben újra a Fideszre szavazzanak. A
döntés az Önök kezében van.   -zz-

AZ ÉVTIZED ÁTVERÉSE!
Rezsicsökkentés

Kenyér(fehér) 110Ft 220Ft
Burgonya(kg) 100Ft 230Ft
Tojás(darab) 25Ft 50Ft
Liszt(kg) 65Ft 150Ft
Cukor(kg) 160Ft 340Ft
Tartós tej(lit.) 120Ft 210Ft

Étolaj(liter) 250Ft 500Ft
Sajt(trappista/kg) 939Ft 1700Ft
Csirkecomb 550Ft 800Ft
Sertéscomb 900Ft 1300Ft
Rizs (kg) 185Ft 300Ft
Margarin (ráma) 320Ft  480Ft
Párizsi(kg) 800Ft 1200Ft
Benzin(liter) 300Ft 430Ft
Sárgacsekk-adó
havi átlagos kiadás 0ft 1500ft

Árak     2009   2013 +% 

130
100
106
110
75
100
95
45
44
62
50
50
43

100

Egyre többet fizetünk, mégis fele 
annyi jut az asztalra, mint Orbán elõtt
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TTrrüükkkk  aa  nnyyuuggddííjjaakk  iiddeeii  55,,22  sszzáázzaalléékkooss  eemmeellééssee  iiss!!
AAzz  iinnfflláácciióóvvaall  uuggyyaanniiss  ppoonntt  eennnnyyiitt  rroommlliikk  aa  ffoorriinntt,,
ííggyy  aazzttáánn  aa  nnyyuuggddííjjaakk  vváássáárrllóóéérrttéékkee  sseemmmmiitt  sseemm
nnõõ..  AA  mmeegglleebbeeggtteetteetttt  1133..  hhaavvii  nnyyuuggddííjjrróóll  iiss  kkiiddeerrüülltt,,
hhooggyy  bbllööffff,,  LLáázzáárr  JJáánnooss  uuggyyaanniiss  nneemmrréégg  bbeejjeelleenn-
tteettttee::  nniinnccss  rráá  ffeeddeezzeett..

Ennek ellenére elképzelhetõ, hogy a kormány a
választások elõttre idõzített egyszeri „kompenzáció”
kifizetését tervezi, hogy ezzel „megvásárolja” az
idõsek szavazatait. Ám pestiesen szólva ehhez azért
„pofa kellene”, hisz a Fidesz eddig ott tartott be a
nyugdíjasoknak, ahol csak tudott.

Nézzük csak, mivel is „kedveskedtek” eddig
Orbánék a nyugdíjasoknak: megszüntették a
rokkantnyugdíjat, eltörölték a korengedményes- és a
korkedvezményes nyugdíjat, a rendvédelmi nyugdí-

jasokat elõször leminõsítették járadékossá, majd 16
százalékos adóval terhelték a korábbi
járandóságukat. A közszférában és egészségügy-
ben dolgozó idõseknek választaniuk kellett: nyugdíj
vagy munka. A Fidesz az özvegyi nyugdíjakkal is
„bepróbálkozott”: tavaly augusztusban arról értesítet-
ték a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban
részesülõ özvegyeket, hogy özvegyi nyugdíjuk a
felére csökken. Bár késõbb a kormány ezt „technikai
hibának” minõsítette, ez nem igaz, mivel az özvegyi
nyugdíjak csökkentését egy júliusban elfogadott
törvény is elõírta.

Mindezen támadások után elég átlátszó volna, ha
a Fidesz a választások elõtt pár ezer forinttal azt
próbálná elhitetni, milyen nagy barátja a nyugdíja-
soknak. Egy ilyen könyöradomány az idõs emberek
eddigi lenézésének a betetõzése lenne.              -sszz-

Trükköznek a nyugdíjasokkal is

Egekbe szökõ
élelmiszerárak
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Milliárdokba kerül 
Kövér magánserege

Ön mikor költött 635 ezer forintot
egyetlen öltözet ruhára? Mert
Kövér László házelnök 339 fõs
magánseregének minden egyes
tagját ennyibõl öltöztették fel!
Elõször sokan azt hitték, ez csak
valami rossz vicc: azért fizessünk
az adónkból összesen 2,3 milliárd
forintot, hogy a Fidesz választmányi
elnökének legyen egy saját gárdá-
ja, akinek parancsolhat? De mos-
tanra mindez valósággá vált: ja-
nuár 1-jétõl megalakult az ország-
gyûlési õrség, akik védik a Parla-
ment elnökét, és akár ki is vezethe-

tik az ülésterembõl azt a képviselõt,
akire Kövér László megharagszik.

A beavatottak azt mondják, azért
kellett létrehozni a házõrséget,
mert Kövér megirigyelte a TEK-et,
Orbán személyes testõrségét. Egy
biztos: nekünk, az adófizetõknek
nagyon sokba kerül ez az erõfitog-
tatás.

Mint azt föntebb írtuk, már az
egyedi tervezésû, zöld-fekete és
bordó színû egyenruha megter-
vezése és legyártása is horribilis
összegbe került, de az igazi pazar-
lás leginkább a részletekben mu-
tatkozik meg. Például csak a dísz-
gombokra kis híján 7 milliót költöt-
tek, a paszományokra pedig 9,8
millió forintot adtak ki az adófizetõk
pénzébõl! Kövér testõrei pólókat is
kaptak, összesen 9,3 millió forin-
tért, de azt már titkolják, hogy ennyi
pénzért hány darabot rendeltek.
Így aztán egy póló akár több tízez-
er forintba is kerülhetett. A díszel-
gési feladatokat ellátó õrök az
egyenruhán kívül két garnitúra tár-
sasági egyenruhát is kaptak 25

millióért, valamint jár még nekik
gyakorlóruházat - további 19 millió
forintért…

És akkor ez még csak a Kövér-
gárda felszerelése. A fizetésük
további milliárdokat emészt fel. Egy
házõr átlagos bére a hírek szerint
meghaladja a 400 ezer forintot,

ami több mint a háromszorosa egy
hasonló feladatkört ellátó kapitány-
sági rendõr havi illetményének. Jel-
lemzõ, hogy a legtöbbet azok kap-
ják, akik Kövér László testi épsé-
gére vigyáznak. Sokat elárul ez a fi-
deszes házelnök mentális álla-
potáról…

Tízmilliók, százmilliók, milliárdok
- s mindezt mire? Miért? Ugye sen-
ki sem gondolja, hogy veszélyben
lenne a Parlament, vagy maga
Kövér László, ha nem állt volna fel
a házõrség? Ha 22 évig ország-
gyûlési õrök nélkül is mûködött a
törvényhozás, akkor most miért lett
égetõen szükség rájuk? És mikre
megy el ez a hatalmas összeg, te
jó ég… Gombokra, paszományra,
díszegyenruhára szórják a mil-
liókat egy olyan országban, ahol
az iskolák fûtésére, kórházak fenn-
tartására, életmentõ gyógy-
szerekre nincs pénz! 

Ilyesmire tényleg csak olyan
emberek képesek, akik teljesen
elveszítették a kapcsolatukat a va-
lósággal…                                M.J.

Elképesztõ!  Kifizettünk  2,3  milliárd
forintot  azért,  hogy  Kövér  Lászlónak
legyen  egy  magánserege!  A  or-
szággyûlési  õrség  egyetlen  tagjá-
nak  a  ruházata  635  ezer  forintba
kerül,  de  még  a  díszgombjaikra  is
csaknem  7  millió  forintot  költöttek!
Megdöbbentõ  ez  a  pazarló  ciniz-
mus  egy  olyan  országban,  ahol  az
állam  a  rokkantakon,  a  gyerekeken
és  a  kórházakon  próbál  spórolni…

Ha Kövér rámutat, 
már viszik is 
a képviselõt

Egyáltalán nem túlzás, hogy a
házõrség valójában egy Kövér
László által közvetlenül vezérelt
erõszakszervezet. Az új parla-
menti házszabály szerint ugyanis
a házelnöknek a korábbiaknál
sokkal erõsebb lett a fegyelmi
jogköre - például bármely képvi-
selõt kivezettetheti az ülésterem-
bõl. Az, hogy Kövér László kivel
szemben alkalmazhat majd
kényszerítõ eszközöket, abszolút
rajta múlik, mivel az ilyen
esetekre csak olyan, általános-
ságban megfogalmazott szabá-
lyok vannak, mint például a „Ház
méltóságának megsértése”. Min-
denesetre az sokat elárul Kövér
jövõbeni terveirõl, hogy a házõrök
csaknem annyian vannak, mint
maguk a képviselõk…

Egy házõr öltözéke 
635 ezer forint!
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Magyarország 2013Észak-Korea 2013 Furcsa hasonlóság

Vajon  miért  van  az,  hogy  más,  hasonló  orszá-
gokban  sokkal  enyhébb  a  nyomor,  mint  ná-
lunk?  Rengeteg  adót  fizetünk,  iszonyú  a  drá-
gaság,  és  mégis  semmi  látszatja  az  rengeteg
áldozatnak,  egyre  gyorsabban  csúszunk  lefelé.
Önnek  nem  tûnt  fel  ez  a  furcsaság?

Az Orbán-kormány egymás után jelenti be
újabb és újabb megszorító csomagjait. Adózunk
már a csekkbefizetésért, a pénzfelvételért, a tele-
fonbeszélgetéseink után, elvették a nyugdíj-meg-
takarításainkat, a fizetések csökkennek, az
élelmiszerek ára az egekben… És közben azt
érezzük, hogy még ez sem elég, mert a temérdek
pénz elvételének nincs semmi látszatja! Az
emberek nem érzik, hogy értelme lenne az
áldozatnak, mivel egyre gyorsabban csúsznak
lefelé. Adódik hát a kérdés: hová tûnik a pénzünk?

A válasz sajnos itt van az orrunk elõtt. Az Or-
bán-Matolcsy páros ugyanis szinte két kézzel
szórja a haveroknak az emberekbõl kisajtolt
közpénzeket. Csak a kormányfõ beszédeiért évi
62 millió forintot fizetnek külsõ embereknek.

Halkan kérdezzük: akkor miért kapják a fi-
zetésüket Miniszterelnökség munkatársai? És
akkor még ott vannak a majd’ egy tucatnyi
tanácsadók, akik átlagosan fejenként
8-10 milliót markolnak fel évente. Ez
havi nagyjából 800 ezer forintos
jövedelmet jelent mindannyiuknak!

De nézzük tovább, mire is men-
nek el a vérrel-verítékkel befizetett
adóforintok. Az Orbán család
fogorvosa, Bátorfi Béla kerek
egymilliárd forintot kapott
a fogászati turizmus
fellendítésére a Ma-
gyar Fogászati Turiz-
mus Programiro-
dán keresztül! Arról
azóta sincs hír,
mennyire lendült

fel ettõl a gyógyturizmus. Azt viszont egy tévéin-
terjúból tudjuk, hogy végre rendbe tették a mi-
niszterelnök két fogát. Elég drága kezelés volt:
egy fogra 500 millió forint…

A pedagógusoknak nem jut pénz, de Orbán
nyelvtanára is milliárdokat kaszálhat. Persze,
biztos véletlen, hogy 300 másik vállalkozást
megelõzve õ is benne van abban az öt megbí-
zottban, akik 12,5 milliárdot kapnak informatikai
és idegen nyelvi képzésekhez…

Az Erdélyben megbukott Szász Jenõnek sem
kellett sokáig búslakodnia: létrehozták neki a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet, és hozzá kapott
évi 1,2 milliárd forintot. Hogy mire kell egy ilyen
intézmény, azt senki se kérdezze: magyarázat
talán még van, de haszna semmi. Viszont

Szász Jenõ Kövér László gyerekeinek,
Kövér pedig Szász gyerekeinek ke-
resztapja, valamint Szász a fideszes
Bencsik János egykori tatabányai
polgármester sógora… Informá-
ciók szerint Szász mostani ki-
nevezése az Orbán és Kövér közti

konfliktus lezárása, amellyel
lehetõséget biztosíta-

nak a bukott er-
délyi politikus
visszavonulá-
sára. Erre van
több, mint egy-
milliárd forint, s
közben sen-
kinek sem jut
eszébe, hogy
a cukorbete-
gektõl pénz-

hiányra hivatkozva néhány rossz laborered-
mény miatt már az inzulin megvonását ter-
vezték…

Még mindig van, aki nem érti, miért nem
fejlõdünk? Miért kellett 10 milliárdot kivonni a fel-
sõoktatásból? Akkor nézzék meg, hogy mire
adott az Orbán kormány 3,8 milliárdot egy rej-
télyes amerikai alapítványnak! A Friends of
Hungary „a diaszpóra magyarsága nemzeti
identitásának és a nemzeti összetartozás kö-
telékeinek erõsítése céljából” szakít ekkora
pénzt. Miközben ezt a feladatot az ottani  ma-
gyar nagykövetség dolgozóinak kellene elvé-
gezni. A fizetésükért. Ez is feladatuk.

A Magyar Mûvészeti Akadémiába tömörült
jobboldali mûvészeket is kibélelték pénzzel és
hatalommal. A Fekete György vezette társaság
2,5 milliárdot kapott és õk döntenek szinte az
egész magyar állami kultúratámogatásról.
Bónuszként megkapták még a korábban
közösségi vagyonnak számító Pesti Vigadót és
a Mûcsarnokot.

És még nincs vége az emberekbõl kipréselt
pénzek szórásának! Kerényi Imre, bármire szó
nélkül kap 10-20 milliót, legyen az az alap-
törvény asztala, vagy azok a festmények, ame-
lyeken elméletileg a magyar történelem korsza-
kait kellett megörökíteni - köztük például a
2006-os zavargásokat. Ezekbõl a kétes értékû
képekbõl késõbb 50 millióért a Nemzeti
Galériában kiállítást is rendezett! Ezen kívül 300
millió forintot kapott arra is, hogy Nemzeti
Könyvtár címen megjelentesse 14 kedvenc
könyvét. Csak összehasonlításképp: a kormány
a teljes magyar könyvkiadás támogatására
csupán 200 milliót költ…                               K.  T.

Fogorvos, nyelvtanár, 
Amerikában élõ barátok kifizetve. 

Ki van még...?

Orbán teletömi
haverjai zsebét

!

Fizetés:  több  mint  
400  ezer  forint
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Oligarchák 
fojtják meg
avállalkozásokat
Mintha  pestis  pusztítana  a  magyar  cégek  között!  Soha  nem
ment  még  tönkre  annyi  vállalkozás  Magyarországon,  mint
az  elmúlt  egy-mmásfél  évben!  A  betegség  tünetei:  oligarchák
megjelenése,  dilettáns  gazdaságpolitika, a  multik  el-
üldözése.  A  kór  neve:  Fidesz-kkormányzás.

Sehol nem érzékelhetõ annyira a Fidesz-közeli oligarchák
káros hatása, mint a hazai kis- és középvállalkozások köré-
ben. A kivételezett helyzetben lévõ vállalkozások szó szerint
elszívják a levegõt kisebb versenytársaik elõl. Ha mindig
ugyanazok a cégek nyernek a pályázatokon, õk kapják az
EU-s pénzeket és a kormányzati megbízásokat, akkor szinte
törvényszerû, hogy a többi vállalkozás elõször meggyengül,
majd eltûnik.

A számok sajnos arról árulkodnak, hogy tömegesen men-
nek tönkre a hazai kis- és középvállalkozások. Tavaly több
mint 27 ezer cég szûnt meg, ami negatív rekord a magyar
gazdaságban. Naponta 63 cég tûnt el a 2011 augusztusa és
2012 augusztusa közötti idõszakban, ami 28 százalékkal
több, mint amennyit az elõzõ év hasonló idõszakában re-
gisztráltak. Mintha egy halálos kór pusztítana a magyar vál-
lalkozások körében! Ebben az esetben a betegség nevét is
tudjuk: Fidesz-kormányzás.

A bankok megadóztatása oda vezetett, hogy manapság
szinte lehetetlen a vállalkozásokat felpörgetõ, illetve azokat
életben tartó hitelhez jutni. Ez pedig olyan, mint a dominó: a
barátságtalan gazdasági környezet miatt egyre több multi
távozik Magyarországról, ami nem csupán az ott dolgozók
munkahelyének elvesztésével jár, hanem a nekik beszállító
vállalkozások számára is tragédia. Gondoljunk csak a ko-
máromi Nokia-gyár bezárására, vagy a Malév bedöntésére,
amely a teljes hazai turisztikai ágazatra mért megrendítõ
csapást.

A kormány ezeket a kedvezõtlen tendenciákat úgy próbál-
ta ellensúlyozni, hogy bevezetett két új, látszólag kedvezmé-
nyes adót a hazai kis- és középvállalkozások számára. Ám
a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata), és a kisvállalati
adó (kiva) csúfos kudarcot vallott: elõbbire 47 ezren, míg
utóbbira csak 5 ezren jelentkeztek, holott a kormány félmil-
lió vállalkozásra számított. Szakértõk szerint ennek oka egy-
értelmûen a Fidesz-kormány iránti bizalmatlansággal ma-
gyarázható: a vállalkozások egyszerûen nem mertek hinni
az új adókban, abban, hogy nem változik meg azonnal a
szabályozás. Itt tartunk ma: a hazai kis- és középvállalkozá-
sok inkább megszûnnek, semhogy az Orbán-kormányra
bízzák magukat…                                                     -mmojo-

Kétség  nem  fér  hozzá,  hogy  Matolcsy
György  minisztersége  alatt  elvétve  talál-
ni  józan,  realitásokat  tartalmazó  kijelen-
téseket  tõle.  Tegyük  fel  a  kérdést  és
gondolkodjunk  el:  egy  ilyen  pozícióban
megengedhetõ,  hogy  hülyéskedjen
valaki?  Az  idõ  teltével  ugyanakkor  az  is
bizonyossá  kezd  válni,  hogy  Matolcsy
nem  humornak  szánja  amit  mond.
Komolyan  úgy  is  gondolja.    És  ez  baj...

Még nagyobb baj, hogy Matolcsy ki-
jelentései után zuhanórepülésbe kezd
a forint. De már akkor is baj van, ha a
neve elhangzik. Amikor szóba került,
hogy Matolcsy válthatja a távozó Simort
a jegybank élén, komoly nemzetközi
visszhangja volt, és egy másodpercig
se gondolkodjanak rajta, hogy pozitívak
vagy negatívak voltak. Januárban
újra felmerült nemzetközi
körökben, ha Matolcsy
kerülne az MNB elnöki
székébe, akkor a nem
szokványos eszközök-

höz folyamodhat.

Ennek hatására egy hét alatt 298
forintra ugrott a forint/euró árfolyam.
Csupán azért mert Matolcsy neve ismét
szóba került. Persze az unortodox mi-
niszter azonnal reagált és újabb gaz tá-
madásokat vélt felfedezni. Bizonyára
nem gondolkodott el ekkor sem azon,
hogy hiteltelenné vált már itthon és kül-
földön egyaránt. Nézzük meg néhány
példán keresztül, hogy értékelhetetlen
gazdaságpolitikája mellett még mi
vezethetett a hitelvesztéshez. A követke-
zõkben idézünk néhány magvas
Matolcsy ,,szösszenetet”, megjegyzé-
sünkkel ellátva.

1., „Példátlan gazdaságtörténeti si-
kernek tekintem, hogy az elmúlt másfél
évben a nemzetközi gyakorlatoktól
eltérõen, megszorítások és gazdasági

visszaesés nélkül állította helyre az
Orbán-kormány Magyaror-

szág pénzügyi egyensúlyát.
Ezt nem látni közgazdasági
vakság, nem elismerni
több, mint udvariatlanság" 

Megjegyzés: a viccre tud-
nánk hivatkozni, amikor el
akarják adni a vak lovat. A

paci nekirohan a falnak, az
eladó meg kijelenti: nem vak
ez, csak bátor. Az, hogy ki

szenved közgazgazdasági
vakságban egyértelmû, maga
Matolcsy.

2., „Úgy döntöttünk, elér-
jük azt, amire ötszáz

éve nem voltunk
képesek: fejlett,
gazdag és
boldog európai
nemzetté vá-
lunk. Döntésünk
szerint, a 2025
és 2035 közötti

idõszakban kell elérnünk a felzárkózást,
különben elakadunk. 2030-ra sze-
retnénk elérni az akkori európai fejlett-
séget és életminõséget." 

Megjegyzés: Elakadásról már szó
sincs. Zuhanunk Amúgy sem vártuk
volna meg a 2030-at, az még 17 év. 

3., „A magyar politika és gazdaság-
politika kreatív jellegét senki nem vitatja.
Ellenzõi valójában félnek, mintha vörö-
set látnának, ezért csak logikus, hagyo-
mányos megoldásokat követnének. De
a bal agyfélteke analitikus logikája az új
korszakban nem mûködik, a jobb agy-
félteke új gondolkodására van szükség.
Az új megoldások ára pedig eltörpül a
régiek ára mellett. A gazdasági sza-
badságharcnak már rövid távon is több
a hozadéka, mint a vesztesége".

Megjegyzés: Reméljük nem szûnik
meg a pszichológus képzés a felsõok-
tatási reform során.

4., “Kistigrisek leszünk újra, ara-
nyosak, játékosak, de látszik a fogunk.”

Megjegyzés: hagyjuk a kistigriseket,
õk még fejlõdõképesek.

5., “Az ázsiai származásra büszkének
kell lennünk. Gyermekeink fenekén az
elsõ hat hétben százból harminc eset-
ben kis piros pont van. Pont, mint a
japán gyermekeknek. Ezt nekem japán
tudósok mondták.”

Megjegyzés: Mikor, ki, és hol?
6., A 2011-es költségvetési többlet lát-

tán „New Yorkban, Párizsban, London-
ban és Milánóban ültek és nem hittek a
szemüknek” 

Megjegyzés: Mi sem hittünk...
7., „Londoni ismerõseim is ezt kérde-

zik, hogyan éltük túl a gyilkos támadást,
ami tavaly érte a kormányt. Mondtam
nekik, kell hozzá egy miniszterelnök,
egy frakció, egy kormány, egy nemzet,
egy nép, egy békemenet és még né-
hány egyéb dolog. Azt mondták, õk ezt
nem értik. Megebédeltünk, hazajöttem. 

Megjegyzés: Akkor kellett volna gya-
nakodni, amikor azt mondták nem értik.
Mi maximálisan értjük Matolcsy londoni
ismerõseit.

Ki  ne  akarna  szinte  ingyen  kapni  egy  szállo-
dát  vagy  panziót?  A  fideszes  haverok  köré-
ben  most  ez  a  legújabb  biznisz:  egy  szállo-
dafejlesztésre  kiírt  NFÜ-ppályázaton  a  be-
futók  között  van  a  fideszes  országgyûlési
képviselõ  Tiffán  Zsolt,  a  CBA-rrésztulajdonos
Lázár  Vilmos  és  Simicska  Lajos  üzlettársa  is.
Százmilliókat  kaptak.

Úgy tûnik, a szállodaiparhoz mindenki ért. De
különösen a borászok, üzletlánc-tulajdonosok,
autókereskedõk és mûanyagflakon-gyártók.
Merthogy közülük kerültek ki azok, akik százmil-
liókat nyertek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
„Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésére” kiírt pá-
lyázatán. Igen, jól olvasták: az érintettek százmil-
liókat kapnak arra, hogy szállodát, panziót vagy
kempinget építsenek. Közös tulajdonságuk,
hogy valamennyien nagyon fideszesek... Talán
pont miattuk emelték fel 11 milliárdról 16,5 milliárd
forintra a szállodafejlesztésre kiírt NFÜ-pályázat
keretösszegét? Ki tudja...

Az viszont tény, hogy a milliárdos támogatá-
sok egyharmadát olyanok nyerték, akik igen-
csak közel állnak a Fideszhez. Hogy ne kelljen
messzire nézni, a nyertesek között van például
Tiffán Zsolt borász és fideszes országgyûlési

képviselõ, aki édesapjával, Tiffán Edével 107,9
millió forintot kap „Panzió építése Szársomlyó
tövében, a természetben” címû pályázatukra. A
szintén köztudottan Fideszhez közel álló Lázár
Vilmos CBA-társtulajdonos Szilvásváradon épít
kempinget és üdülõfalut, amire 317,3 millió fo-
rintot nyert. Nem rossz ugye? Egy vadonatúj
üdülõfalu szinte ajándékba, hisz több mint 300
millió forintot kap erre!

S ezzel még koránt sincs vége a százmilliók
osztogatásának, hiszen - mint az az Átlátszó
blogon is olvasható - a 2012. június-
ban kiírt szállodaépítési pályázat
befutói között találjuk Simicska
Lajos egyik üzlettársát is. Mát-
raszentimrén ugyanis az az
Általános Ingatlanberuházó és
Forgalmazó Kft. nyert több mint
395,3 millió forintot a Hotel Vad-
virág újjáépítésére, amelynek
ügyvezetõje Nesz-
mélyi György, aki

társtulajdonosa az Energott Kft.-nek, s e cég
révén társtulajdonosa a Közgép Zrt. ener-
giacégének, a Közgép-Energia Kft.-nek is...

Pécsett a Hausmann Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. kap 223.2 millió forintot
belvárosi szállodaépítésre mûemléki épület-
ben. A cég tulajdonosa Schneider János, aki az
elõzõ ciklusban a pécsi közgyûlés tagja volt a
Fidesz-KDNP színeiben, jelenleg pedig a Pécsi
Ipari Park felügyelõ bizottságának és a Pécs
Holding Városi Vagyonkezelõ Zrt. Igazgató-

ságának a tagja... De egy autókereskedõ-

nek is lehet olyan szál-
lodai ismeretei, amelyek
százmilliókat érnek.
Szegeden például a Tár-
kány Flotta Szerviz Kft. ka-
pott 491,7 millió forintot
szállodaépítésre! A céget
2012 szeptemberében je-
gyezték be 500 ezer forin-
tos tõkével...

Mûanyagflakon-gyártók is kiválóak a hotel-
szakmában, Mezõtúron legalábbis a HÓD
PLAST Mûanyagipari, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. nyert 322,6 milliót. „A mezõtúri Al-
brecht-kastély szálláshelyfejlesztése (Herceg-
asszony - Kastélypanzió)” címû pályázatára. A
Kft. tulajdonosa Juhász Lóránt, aki az M43-ast
építõ, családi vállalkozásban mûködõ DÉLÚT
Építõ és Bányászati Kft.-nek is egyik ügyvezetõ-
tulajdonosa.

Százmilliók csak úgy, a fideszes barátoknak.
És akkor csodálkozunk, hogy hová tûnik a pénz
az emberek zsebébõl. Ez legalább kiderült:
szállodák, panziók és üdülõfalvak lesznek a
milliárdokból a fideszes haverok  tulajdonában.
Ajándékba.                                                  

-kkt-

Ajándék hotelek 
a fideszes  cimboráknak

Fut a szekér: a CBA-s 
Lázár Vilmos 317 millióból 

építhet üdülõfalut 

Tiffán Zsolt borász 
és fideszes 

országgyûlési
képviselõ 

107,9 millió 
forintot kap

A bukás útján

Hamarosan neki is
csengetnek
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Otrombán  gúnyolódik  a  Fidesz  a  lakásukban
megfagyókon!  Egy  önkormányzati  újságban
„(f)agyhalottaknak”  nevezik  õket,  miközben  a
kormánypárti  képviselõk  négyszer  is  félre-
söpörték  az  érintettek  megsegítését  célzó
parlamenti  javaslatot.  Pedig  a  Fagyhalál  El-
leni  Alapra  pénz  is  lenne,  de  mivel  az  ötletet
egy  MSZP-ss  politikus  vetette  fel,  a  fideszes
képviselõk  úgy  gondolkodnak:  inkább  haljon
meg  akár  több  ezer  ember,  de  egy  ellen-
zékinek  sosem  lehet  igaza…

Megdöbbentõ: ma már csaknem annyian
fagynak meg a saját lakásukban, mint kint, a
szabad ég alatt! És ez a veszély most már nem
csak pár száz embert fenyeget! Az Orbán kor-
mány ideje alatt megháromszorozódott,
vagyis 140 ezer fölé nõtt azoknak a díjhátralék-
kal küzdõ fogyasztóknak a száma, akiknek a
lakásában kikapcsolták a gázt, vagy az ára-
mot. Õk már idén szinte valamennyien életve-
szélyben vannak.

Ennek a fenyegetõ helyzetnek a hatására tett
nemrégiben javaslatot Lukács Zoltán, az MSZP
frakcióvezetõ-helyettese arra, hogy a Par-

lament szavazza meg egy fagyhalál elleni
pénzügyi alap létrehozását. Az elképzelés
szerint ezzel a leghidegebb napokban azokat
támogatnák, akiknek lakásában a díjhátralék
miatt már nincs sem villany-, sem pedig gáz-
szolgáltatás. Lukács még forrást is talált az
emberéletek megmentésére: azt a 10 milliárd
forintot, amelyet a kormány az áramdíjba épít-
ve szedett be, de idén január végéig felhasz-
nálatlanul hevert egy számlán. Ezt a pénzt, a
szénipari szerkezetáta-
lakítási támogatását
(szénfillérek) ugyanis
az Európai Bizottság
jóváhagyása hiányá-
ban eredeti céljára so-
káig nem lehetett kifizetni. Idén január 23-án
megérkezett az engedély, ám Lukács Zoltán
szerint a Vértesi Erõmû fennmaradását az
MVM Zrt. 40 milliárdos profitjából is lehetne
finanszírozni, míg az áramdíjban beszedett
pénz honfitársaink életét menthetné meg.

Eleinte úgy tûnt, hogy az emberség felülke-
rekedik a kicsinyes pártérdekeken, mivel az
Országgyûlés szociális és lakhatási bizottsága

megszavazta, hogy a szocialista elõterjesztés
a Parlament elé kerüljön. Ellenzéki oldalon ek-
kor sokan azt gondolták: végre gyõzött a józan
ész, hiszen ez valóban egy olyan ügy, amely-
ben nincs bal- és jobboldal, csak az ember-
életek megmentése a fontos.

Ám jobboldalról hamar jött a kijózanító reak-
ció: a Fidesz frakciója ugyanis még tárgyalni
sem hajlandó a javaslatról. Az MSZP négyszer
javasolta a kérdés napirendre vételét, a kor-

mánypárti képviselõk pedig vala-
mennyi alkalommal a „nem” gom-

bot nyomták meg, vagyis még
meghallgatni sem hajlandóak Lu-

kács ötletét.
Ennek immáron két hónapja. Azóta

is szinte hetente jönnek a hírek a lakásukban
megfagyott honfitársainkról, ám a fideszes
képviselõket ez nem zavarja. Õk inkább csak
gúnyolódnak a lakásukban kihûlõ áldozato-
kon (lásd keretes írásunkat!) és annak örülnek,
hogy ismét sikerült megfúrniuk egy ellenzéki
javaslatot. Úgy látszik, számukra nem nagy ár
ezért több száz, vagy akár ezernyi nehéz sorsú
ember élete. B.  J.

A  Fidesz  szerint  a  közmunkások  végre  meg-
érezték  a  „siker  ízét”.  A  baj  csak  az,  hogy  ez
bizony  elég  keserû.  Egy  átlagos  közmunkás-
nak  havonta  12-228  ezer  forint  jut,  ebbõl  kel-
lene  enni,  lakni,  ruházkodni,  élni.  És  bárki  le-
het  közmunkás:  egyre  több  helyen  rúghatják
ki  az  embereket,  hogy  aztán  közmunkásként
foglalkoztassák  -  havi  49  ezerért…

Éhségmenetek indulnak nemsokára az or-
szág számos pontjáról a Kossuth térre. Köz-
munkások hada indul meg, hogy a kormány-
párti képviselõk arcába kiálthassák: emberhez
méltó módon akarnak élni. Szavuk eddig nem
ért fel a kormányig, amely - bármilyen nehéz
elhinni (hisz még kimondani sem könnyû) -
gyakorlatilag lassú éhhalálra ítélt másfél-két
millió embert. Igazat szólt az a nógrádi férfi, aki
azt mondta a Közmunkás Szakszervezet tobor-
zóbrigádjának: ha nem változik semmi, „éhen
fogunk fagyni”.

És ez nem rémhír - egész családok húzódnak
be egyetlen szobába, mert a többi helyiséget
képtelenek fûteni. De ha tüzelõ akad is, az étel
ritka vendég: a közmunkások 49 ezer forintjából
(ha nyolc órát dolgozik valaki) vagy iskolába já-
ratja a gyerekét, vagy befizeti a gázt és a vil-
lanyt, vagy eszik - mindhárom egyszerre nem
megy.

A statisztikák azt mutatják, hogy 2012-ben át-
lagosan mintegy három hónapig dolgozott a
280 ezer közmunkás, a maradék idõben 22 800
forintos jövedelempótló támogatást kaptak az
államtól. De még ez sem biztos. Ha ugyanis a
családban valaki akár csak minimálbérért is dol-
gozik, akkor az egy fõre esõ jövedelem már ma-
gasabb, mint a jogszabályok által megállapított
jogosultsági határ, ezért jövedelempótló támo-
gatás sem jár. Azaz, a közmunkás semmilyen
ellátásra nem jogosult, miután véget ért szá-

mára a közmunka. Egy ilyen ember havi
bevétele nem éri el a 12 ezer forintot sem.

A Fidesz-kormány pedig segítség helyett a
számokkal trükközik: diadalmasan beje-
lentették, hogy 75 ezer forintra emel-
kedett a közmunkások bére - csak épp azt
nem tették hozzá, hogy ez bruttó összeg. A
nettó bér csupán 2000 forinttal nõtt, 49 ezerre.
Viszont bruttóból nem lehet parizert venni és vil-

lanyszámlát fizetni! Úgyhogy marad a nettó 2
ezer forintos emelés - ami viszont nincs is, mivel
felfalta az utóbbi két év mintegy 6-6 százalékos

inflációja. Ráadásul a közmunkás-bért heti bon-
tásban fizetik, és ha van elmaradt közüzemi tar-
tozás, azt a kincstár automatikusan levonja.

Erre mondják azt
a fideszes politiku-

sok, hogy siker-
történet, és hogy a köz-

munkások végre meg-
ízlelhették, milyen is a jól

végzett munka öröme. Ci-
nikus mondatok ezek azok-

tól, akik egy egész országot
akarnak rabszolgasorba taszítani.         

B.  J.

KKiirrúúggjjáákk,,  mmeerrtt
közmunkásként
olcsóbb

Ne higgye senki, hogy a közmunkások csak
szemetet szednek, meg gereblyéznek! Sok
diplomás is van köztük, akiket a saját szak-
májukban foglalkoztatnak, mindenfajta pót-
lék, vagy egyéb jövedelem-kiegészítés nélkül.
Akad önkormányzat, ahol a bérszámfejtést
közmunkás intézi, és olyan alföldi város is,
ahol az egyik közoktatási intézmény pályáza-
tait közmunkás írja. Alamizsnáért végzik
ugyanazt a munkát, amiért másokat jól meg-
fizetnek.

S ha valaki azt hiszi, hogy õ ebben nem le-
het érintett, hát nagyot téved: a jövõben bár-
kibõl lehet közmunkás, azon egyszerû oknál
fogva, hogy 49 ezer forintért jóval olcsóbb
foglalkoztatni valakit, mint nettó 100 ezerért.
Úgyhogy sokan azon kaphatják magukat,
hogy kirúgták, hogy aztán közmunkásként
foglalkoztassák tovább…

Ujrainduló éhségmenetek

Képünkön  Mágori  Józsefné,  Makó  és  térsége  fideszes  országgyûlési  képviselõje  látható,
aki  nemrég  azt  mondta:  „az  emberek  kedvét  ne  vegyék  el  a  közmunkától  (…)  ne  bántsák
meg  azokat,  akik  önként,  jó  kedvvel  munkát  végeznek,  és  végre  az  emberi  önbecsülésük
visszatért”.  A képviselõ  asszony  láthatóan  keményen  „dolgozik”  a  munkahelyén…

Fidesz: jó vicc az,
hogy „(f)agyhalottak”

Nem csupán magukra hagyja a lakásukban kihûlõ
embereket a Fidesz, hanem még otromba módon gúnyo-
lódik is rajtuk! Oroszlányban, a fideszes polgármester által
felügyelt városi újságban ugyanis ez jelent meg: „A szénfil-
léreket inkább a (f)agyhalottaknak kell adni, a bányászoknak
meg más munkát! Mi tudjuk, mert nekünk még vannak jó
szakképzési elvtársaink!” Ezeket az aljas sorokat ráadásul
„Szocialista felhívás” címmel és MSZP aláírással jelenttették
meg, mintha mindezt a szocialisták adták volna ki. 

Amikor az MSZP bejelentette, hogy emiatt feljelentést tesz,
Takács Károly oroszlányi fideszes polgármester azzal
védekezett: ez egy szilveszteri újság volt, nem egy „normál
szám”. Ám ez az érvelés több sebbõl is vérzik: egyrészt a
kérdéses újság ugyanolyan volt, mint az elõzõek: nem volt
benne semmi, ami arra utalt volna, hogy ezt nem kell
komolyan venni. Másrészt a jog sem ad felmentést egy
bûncselekmény alól csak azért, mert az elkövetõ humorizált
(ha így lenne, hány vicces bankrablót kellene elengedni…).
S legvégül, de nem utolsósorban: mi lehet annak az
embernek a fejében, aki a „(f)agyhalottak” szót viccesnek
találja?

Az MSZP az otromba és hamisított közlemény miatt már
megtette a jogi lépéseket.

Mindennapos látvány lett az utcákon a nyomor
Ez  az  a  kép,  amit  Orbán  Viktor  mindenhonnan  kitörölne.  Mert  ez  a  fotó  többet  elmond  a  magyar
emberek  igazi  életérõl,  mint  ezernyi  statisztika.  Beszélhet  a  gazdasági  miniszter  tündérmesérõl,  a
kormányfõ  erõs  gazdaságról  -  az  egy  tál  ételért  várakozó  éhezõk  kilométeres  sora  december  24-één
eleven  cáfolata  volt  minden  hétköznapi  hazugságnak.

Bár hazánkban állítólag tündérmese zajlik és erõs a gazdaság, soha nem álltak annyian sorba
egy tál meleg ételért, mint most Budapesten, a Blaha Lujza téren 2012. december 24-én. Aki oda-
ment, csak egy tál meleg ételt remélhetett, mégis annyi volt ott az éhezõ ember, hogy a fotós
kamerája nem is tudta befogni a sor végét. 

A Fidesz számára mindez persze nagyon kínos. Mit tehet ilyenkor a hatalom? Nem mondhatták azt,
hogy a kép hamisítvány, hisz a budapestiek tízezrei látták a saját szemükkel, hogy mindez valóság. Így
aztán a Fidesz-kormány úgy tesz, mintha nem történt volna semmi. Kevesen tudják, de a karácsonyi
ételosztást a kormány már régóta igyekszik ellehetetleníteni. Két éve igyekeznek rávenni a szervezõ
Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közösségét, hogy a központi fekvésû Blaha Lujza tér helyett
válasszanak egy másik, félreesõ területet. Most azt hallani, hogy a Fidesz még egyszer nem engedi
meg, hogy ennyi éhezõt lehessen látni Budapest szívében. Ha jóllakatni nem is képesek az embereket,
de a kitiltásukat még el tudják intézni. És ne legyenek kétségeink: meg is fogják tenni.                   -ssch-

Borzasztó  látvány:  ezrek  várták  karácsonykor  Budapesten,  
a  Blaha  Lujza  téren,  hogy  egy  tál  meleg  ételhez  jussanak.  

Embereket áldoz fel a kormány

Nem kell 
az életmentõ javaslat, 

mert ellenzéki

Ú
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Az  Orbán-bbirodalom  központja,
fõ  „gyöngyszeme”  a  Felcsúti  Után-
pótlás  Nevelésért  Alapítvány,
amelyet  2004-bben  alapított  a
jelenlegi  miniszterelnök,  akkorib-
an  még  a  községbeli  és  környéki
diákok  sportolásának,  egészsé-
ges  életmódjának  támogatására.
Manapság  már  Puskás  Ferenc
Labdarúgó  Akadémia  néven  mû-
ködik  és  szépen  gyarapszik.  (A
miniszterelnök  felesége  magán-
birtokai  mellett  található  a  létesít-
mény.)  

Volt pénz egy hotel építésére is,
és egyéb luxuskiadásokra, beru-
házásokra. Most éppen egy kisva-
sút létrehozását tervezik. Annak
egyik megállóhelye lenne a Puskás
Akadémia, amelynek közvetlen
szomszédságában van Orbán Vik-
tor lakóháza.  A milliárdok pedig
továbbra is csordogálnak Fel-

csútra. Közel egy éve például hat
hektár újabb földterületet vá-
sároltak. Nem sokkal azután, hogy
három ingatlant is megvett a Pus-
kás Ferenc Labdarúgó Akadémia.
Miután Orbán jobbkeze már foglalt
Matolcsy által, így a felcsúti ügye-
ket bal keze, a község polgár-
mestere, Mészáros Lõrinc intézi.
(,,Egészen véletlenül” Mészáros
összesen 1377 hektár területet
nyert el a földpályázaton. Ezer hek-
tár volt a maximum.) 

Ékszerdoboz
Jutott bõven a pénzbõl más csa-

tornákon keresztül is Orbán foci
akadémiájának és birodalmának
bõvítésére. Mivel stadionja még
nincs Orbánnak, ezért most azt is
építenek. Szó szerint véve persze
nem a tulajdona lesz, csak azon a
területen épül, amely övé, és azt

használatba adta az alapítvány-
nak... A tervek szerint egy 3000 né-
zõt befogadó kis ékszerdoboz lesz
az új létesítmény. 

Az építkezést adókedvezmény-
nyel is megsegítette a kormány:
egy tavaly elfogadott törvénymó-
dosítás szerint ugyanis társasági
adókedvezményben részesülhet-
nek azok a cégek, amelyek lát-
ványsportokat, így labdarúgással
kapcsolatos beruházásokat tá-
mogatnak. Az alapítványnál úgy
számoltak, hogy a stadion felé-
pítéséhez 2,7 milliárd forint folyik
be hozzájuk társasági adóked-
vezmény formájában. Kicsit sze-
rénynek bizonyultak, mert azóta ki-
derült: állítólag 3 milliárdot kaptak,
miközben más sportszervezetek
ennek a töredékét. 

Minden bizonnyal az is csupán a
véletlennek köszönhetõ, hogy a
felajánlások során valamennyi ál-

lami cég a felcsúti akadémiát ne-
vezte meg kezdeményezettnek. 

Visszavonulását tervezi?
Nem tudni, hogy a jelenlegi mi-

niszterelnök mennyit szán még
birodalma építésére, de az már
biztos, hogy stadionja lesz. Így
Orbán Viktornak - egyre biztosab-
bnak tûnõ bukása után - csak la-
kóháza kertkapuját kell majd kinyit-
nia és máris átsétálhat a milliár-
dokért épített stadionjába, majd
elégedetten körbenézhet és meg-
állapíthatja: minden helyi lakos
hozott magával még egy embert.
Mert Felcsút lakossága 1800 fõ. Az
csak félig töltené meg Orbán sta-
dionját. Tegyük fel egyáltalán a kér-
dést, miszerint: a helyieknek, és a
másodosztályban szereplõ focis-
táknak épül a stadion? Felesleges.
A jelenlegi kormányfõnek épül.
Egyre többen beszélnek arról, hogy
Orbán építi visszavonulásának
útját, miközben hobbijára, a focira
milliárdokat gyûjtöget innen-on-
nan. Öregkorára csak legyen már
egy saját stadionja. És lesz. Épül az
Orbán-birodalom.

OOrrbbáánn bbiirrooddaallmmaa

Miért
hallgat?

A foci és Orbán viszonya január-
ban érdekes állomásához érke-
zett. A nemzetközi labdarúgó szö-
vetség (FIFA) arról döntött, hogy a
magyar-román világbajnoki se-
lejtezõ meccset zárt kapuk mögött
kell rendezni. Az ok: a tavalyi ma-
gyar-izraeli barátságos mérkõzé-
sen a közönség soraiban egy
kisebb csoport rasszista megnyil-
vánulásokkkal sértegette az izraeli
csapatot. 

A kormány azóta sem rendezte
ezt a kérdést, szokásos módon az
„igen is meg nem is reagálunk”
alapon próbálta letudni a prob-
lémát. A FIFA-t ez meg nem hatotta
meg, és kemény büntetést szabott
ki. Ennek a tudatában (is) választot-
ta Orbán januárban azt a lehe-
tõséget, hogy inkább a FIFA
Aranylabda átadására megy el,
mintsem a magyar diákok fóru-
mára, hogy tárgyaljanak a felsõok-
tatás helyzetérõl. Fontosabb volt
neki a FIFA-gála. A döntés ellenére.
Az, hogy más ország miniszterel-
nöke ilyen eseményeken nem na-
gyon vesz részt, nem zavarja. Mint
ahogy a FIFA döntés sem zavarja a
jelek szerint. Mert azt mondta: ,,Van
véleményem a döntésrõl, de in-
kább nem mondom el”. A magyar
kormányfõ újabb nagy tévedé-
sének lehetünk tanúi. Egyrészt a
véleményét kétszer is köteles lett
volna elmondani. Egyrészt nekünk,
másrészt a FIFA vezetõinek. Miért
nem képviselte keményen a ma-
gyar érdekeket? Bezzeg Brüsszel-
ben tudott kiabálva a magyar
népre hivatkozni. Mert õ állítólag
mindig és minden esetben megvé-
di a magyarokat.

A mánia egyik állomása egy nemzeti stadion építése. A Puskás Ferencrõl
elnevezett volt Népstadion megmaradna és mellé építenék az újat.
Becslések szerint, több, mint százmilliárdért. Bár a beruházás költ-
ségével kapcsolatban a kormány kommunikációja 35 milliárdról
indított, de ezen már akkor is sokan mosolyogtak. Kimutatások
szerint ugyanis a korszerû és hasonló nagyságú európai arénák
esetében 4-5 ezer euró/férõhely építési költséggel kell számolni.
Miután az új nemzeti stadiont 65 ezer férõhelyesre tervezik, ez
már önmagában meghaladná a 80 milliárdot. Ez pedig csak az
alap. 

A legutóbbi labdarúgó Európa-bajnokságra Varsóban egy 58 ezer
férõhelyes aráénát építettek. Ötszázmillió euróba került, átszámolva 130-140
milliárd forintba. Mindez Orbánt persze nem zavarja, és nem állítja le 

Százmilliárdos 
stadionépítések

Ömlik a pénz

Felcsútra

Milliárdokért  építenek  focistadiont  a
Fradinak  is.  A  klub  elnöke,  Kubatov
Gábor,  a  Fidesz  “listázója”,  aki  ponto-
san  tudja  a  szavazópolgárokról,
hogy melyik  párt  elkötelezettjei.  Érde-
kes  módon  tehát  ismét  egy  fideszes
holdudvarhoz  tartozó  beruházásról
van  szó.  Sok  variáció  merült  fel  eddig,
ez  alapján  úgy  tûnik,  az  új, 22  000
nézõ  befogadására  alkalmas,  4.

generációs  stadion  várhatóan  2014-
ben  készül  el.  Állítólag  18  milliárd
forintot  szánnak  rá.  Itt  sem  hagyható
szó  nélkül,  hogy  ebben  a  gazdasági
nyomorban  öt  forintot  sem  szabadna
a  közpénzbõl  ilyenre  költeni.  Az  or-
szágot  egyre  reménytelenebb  hely-
zetbe  hozó  kormány  fittyet  hányva
mindenre,  folytatja  ámokfutó  köl-
tekezését.  Miközben  arra  hivatkozik
az  elvonások  során,  hogy  adnának
õk  több  pénzt  az  oktatásra,  az
egészségügyre,  meg  mindenre,  de
nincs  mibõl.  Nem  lehet  másképpen
fogalmazni  Nem  lehet  másképpen
fogalmazni,  ez  nem  más,  mint  az
emberek  hülyének  nézése.

.  Ha  csak  az  ebben  az  összeállítás-
ban  szereplõ  négy  stadiont  vesszük:
100  milliárd  felett  költenek  Orbán
hobbijára.  

A Fidesz másik nagy fellegvárában,
Debrecenben sem spórolnak a köz-
pénzzel. Ott is stadion épül. 2014-ben
már a húszezer férõhelyes új aréná-
ban játszhat a Loki, a Debrecen foci-
csapata. A létesítmény 12-13 milliárdjá-
ba kerül az adófizetõknek. A 2013-as
költségvetési soron szerepel is az
összeg, így ne kételkedjen senki ab-
ban, hogy lefújják az egészet, és a
pénzt odaadják mondjuk az oktatás-
nak. Ahonnan viszont 27,5 milliárdot
vontak el. Persze az egészségügy,
vagy bármely más terület is örömmel
venné ezt a pénzt, de szó se lehet róla,
mert Orbán Viktor megígérte, hogy
Debrecenben lesz stadion, a mi-
niszterelnök meg betartja az ígéretét.
Csak az a baj, hogy csak ezt  az
ígéretét tartja be, a többit nem. Debre-
cen eladósodottsága közismert, ezért
nem helyi, hanem a központi költség-
vetésbõl fedezik a számlát. Így az or-

szág adófizetõi valamennyien
hozzájárulnak ahhoz, hogy

a cívis városban
luxus körülmé-

nyek között
tudjanak fo-

cizni. 

Gyarapodik  „Orbánia”.  Mert  sokan  már  „Orbániának”  nevezik  az  országot.  Nem
véletlenül.  A  Puskás  Ferenc  Labdarúgó  Akadémia  „fedõnév”  alatt  öntik  folyama-
tosan  a  milliárdokat,  a  közpénzt  Felcsútra.  Stadion  is  épül  3  milliárdért,  a  „nagy
focihagyományokkal”  bíró,  világhírû  Fejér-mmegyei  községben.  Az,  hogy  talicská-
val  hordják  a  pénzt  a  miniszterelnök  szülõfalujába,  nem  helytálló,  mert  sze-
kérnyi,  kamionnyi  pénzt  pumpálnak  Felcsútra.  Az  már  régi  emlék,  amikor  az
elsõ  Orbán-kkormány  idején  csatornázásra,  közmûvek  építésére  Felcsút  több
pénzt  kapott,  mint  az  egész  ország.  Az  alapokat  akkor  rakták  le,  a  második
Orbán-kkormány  pedig  most  teszi  végleg  összkomfortossá  a  települést.  



Ultimátum!  A  kormány  minden,  62
évnél  idõsebb  közszférában  dol-
gozót  és  orvost  felszólított:  döntsék
el,  hogy  nyugdíjasok  lesznek,  vagy
dolgoznak  tovább.  A  kettõ  együtt
nem  megy.  Ám  a  fideszes  politiku-
sokra  mindez  nem  vonatkozik:
Pintér  Sándor,  Martonyi  János,
Hoffmann  Rózsa  és  Fónagy  János
továbbra  is  felveheti  a  fizetését  és  a
nyugdíját  is.

Sokan nem értik, mi köze a kor-
mánynak ahhoz, ha valaki 62 éves
kora után is dolgozni akar. Hiszen
egy jó szakember ilyenkor a legta-
pasztaltabb, csak hasznot hajt az
országnak. Ráadásul a nyugdíj
kifizetését nem lehet ahhoz kötni,
hogy az illetõ dolgozik-e vagy sem.
A nyugdíjra való jogosultságot az
illetõ az évek alatt a befizetett

járulékával megváltotta - ez tehát
jár neki. Mi alapján vonhatnák ezt
meg tõle, ha úgy dönt: õ továbbra
is dolgozni szeretne?

A Fidesz-kormány azonban
láthatóan másként gondolkodik.
Úgy vélik, megzsarolhatják a köz-
szférában dolgozó idõsebb szak-
embereket és orvosokat azzal,
hogy döntésre kényszerítik õket:

vagy a munkabér, vagy a nyugdíj.
Közben meg persze tudják jól,
hogy mindez jogellenes, ezért is írt
egy olyan körlevelet az Emberi Erõ-
források Minisztériuma, amiben
megtiltják, hogy a az állami egész-
ségügyi-, az oktatási- és a szociális
intézmények fenntartói, illetve a
hozzájuk tartozó kórházak, rende-
lõk, iskolák, idõs- és gyermekottho-

nok vezetõi a kötelezõ nyugdíjazá-
sáról szóló kormányhatározatra
hivatkozzanak idõs dolgozóik el-
bocsátásakor. Mert
ugye akkor le-
hetne perelni.
Amikor ez a le-
vél napvilágra
került, jött a szoká-
sos magyarázkodás:
„kizárólag szakmai szem-
pontok miatt írták a levélbe, hogy
ne említsék a kormányhatároza-
tot.”

Az, hogy az amúgy is orvos-
hiánnyal küzdõ egészségügy a
kényszernyugdíjazások miatt vár-
hatóan összeomlik, a Fideszt nem
igazán érdekli. Pedig az MSZP

figyelmeztetett: a háziorvosok 70
százaléka 50 év feletti, mintegy
800 háziorvos már betöltötte a 70.
életévét, jelenleg pedig 171 üres

praxis van. A kormány vála-
sza erre az volt, hogy

a nyugdíjas korú-
ak, ha tovább

a k a r n a k
dolgozni,
e g y é n i
kérvényt

nyújthatnak
be, amit várhatóan maga Orbán
Viktor fog elbírálni. 

Hogy a kormányfõ mi alapján ad
„kegyelmet”, az egyelõre nem vilá-
gos, de hogy tetszeni fog neki a ri-
mánkodók hosszú sora, az biztos.

Eközben a kormány a saját em-
bereivel kivételt tesz. Miniszterekre,
államtitkárokra, egyes politikusok-
ra „természetesen” nem vonatkozik
a törvény. Aki a holdudvar tagja, az
például 70 évesen is lehet nagykö-
vet, felveheti nyugdíját és fizetését
is. Martonyi János, Hoffmann Ró-
zsa, Pintér Sándor és Fónagy János
mind ebbe a körbe tartoznak. Úgy
látszik, rájuk nem vonatkozik a tör-
vény. Hiába no: amit szabad Ju-
piternek…                              -ools-

Jó  üzlet  a  föld,  ha  csak  annyi
„munka”  van  vele,  hogy  a
bérlõje  felveszi  az  érte  járó
több  tízmilliós  uniós  támoga-
tást.  Ezt  ismerte  fel  a  Fidesz,
amikor  úgy  döntött:  földbér-
lettel  juttatja  pénzhez  a  párt
csókosait.

Persze, a látszat kedvéért
meghirdették a pályázatokat, és
láss csodát: többnyire valóban
a fideszes haverok nyertek. Van
köztük mûkör-
mös, tetõfedõ,
ügyvéd és pol-
gármester, ráa-
dásul többségük nem is ott la-
kik, ahol a földet kapta. Amikor
a helyben lakó, vesztes, több-
ségében állattartó gazdák rek-
lamáltak a pályázatok elbí-
rálása miatt, egy minisztériumi
fõosztályvezetõtõl azt a választ
kapták, hogy a 20 ezer hektárt
1000 ember nyerte el, vagyis az
átlagos földméret 20 hektár -
nincs itt semmi baj.

Az igazság ezzel szemben
az, hogy a borsodi, a Fejér, Ba-
ranya és Veszprém megyei
földek 80 százalékát 24 fide-
szes családi érdekeltség nyerte
el. Közülük csupán minden ne-
gyedik lakik a földdel határos
településen, és többségük nem

foglalkozik állattartással, mi
több: az üzleti tervek tanúsága
szerint a jószágok beszerzé-
séhez szükséges forrásai sin-
csenek. Nagyesztergáron, Kas-
kantyún, Szeghalmon, Kajá-
szón, Csákváron és Felcsúton
családokat kergettek õrületbe
azzal, hogy az általuk hosszú
évek óta használt földek fi-
deszes barátok használatába
kerültek. Évtizedek óta mûködõ
állattartó telepek mennek tönk-
re mindössze azért, hogy új Fi-

desz-közeli cim-
borák földbérlet-
hez, ezen keresztül
pedig jelentõs uniós

támogatáshoz juthassanak. 
Ígéret persze van. Egy koráb-

ban fuvarozó fideszes polgár-
mesterjelölt például állítja, hogy
az általa elnyert 500 hektáron
hamarosan 250 hízómarha fog
legelészni. A jelek azonban arra
utalnak, hogy a fideszes föl-
deken legfeljebb mezei pocok
és lótetû lesz az állatállomány,
mivel a tenyésztés megkez-
dését semmilyen elõkészítõ
munka nem jelzi. Az eddig ter-
melõ és tenyésztõ gazdák tönk-
rementek, a magyar emberek
pedig nem értik, hirtelen miért
nõtt a duplájára az élelmiszerek
ára…                                     -kkt-

Ki  az,  akinek  az  írása  ma  oldalanként  470  ezer  forintot  ér?
Talán  csak  a  Harry  Potter  könyveket  szerzõ  J.  K.  Rowling  zse-
belhet  be  ennyi  honoráriumot  egyetlen  gépelt  oldalért  -  no
meg  azok  a  tanulmányírók,  akik  mostanság  a  Századvég-
csoportnál  dolgoznak.  

Tudják, ez az a gazdasági vállalkozás, amelyet korábban a
most kormányszóvivõként látható Giró-Szász András irá-
nyított. Valakik nagyon hálásak lehetnek neki, mert a Század-
vég-csoport olyan szerzõdéseket kötött a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal, mely szerint egy év alatt összesen 3,1 mil-
liárd forintot fizetnek ki számukra különbözõ jogcímeken!
Amikor pedig ki-
derült, hogy mi-
lyen terjedelmû
tanulmányok-
ról, elemzések-
rõl és stratégiai
anyagokról van
szó, az sem
maradhatott titok-
ban, hogy egyetlen
oldal ára 470 ezer
forintra jön ki! Vajon
milyen fantasztikus
tanácsok lehetnek
azok, amiktõl egy filléres papiros ára hirtelen csaknem félmil-

lió forintra ugrik? Ezt sajnos
nem tudhatjuk meg, mert
Orbán Viktor kijelentette: a
kifizetett, ám fel nem
használt ötletek nem nyil-
vánosak. Vagyis sokszor
olyasmikre költik az adó-
fizetõk pénzét, aminek
semmi hasznát nem
veszik, de ez legalább jó
drága.

No és a maradék? Ha
ezek annyira jó ötletek,
hogy ennyi pénzt érnek,

vajon miért tart még mindig itt ez az ország? 
Csak hogy tisztán lássunk: a Századvégnek évente kifi-

zetett 3,1 milliárd forint a mentõszolgálat éves állami támo-
gatásának ötszöröse. De fedezné 2800 munkanélküli
éves bruttó álláskeresési járadékát is, vagy 1900 pe-

dagógus éves átlagos nettó keresetét. Esetleg vásárolhat-
na az állam belõle 168 új mentõautót, vagy egy évig fizet-
hetnék 1734 vonulós tûzoltó éves átlagbérét pótlékokkal
együtt. De nem: A Fidesz ezt az irgalmatlanul sok pénzt
néhány gépelt oldalért odaadta annak a cégnek, amely nem-
rég még Giró-Szász András érdekeltségébe tartozott.

Valószínûleg ez lehet a válasz az elõbbi kérdésre: ezért tart
még mindig itt ez az ország.                                                  -bbj-

Milliárdokat érõ 
papírlapok

Fideszes  politikusnak  felújított  utca  jár?  Alighogy  házat  vett
Zsiga  Marcell  fideszes  országgyûlési  képviselõ,  Miskolc
alpolgármestere,  önkormányzati  pénzbõl  rögtön  le  is  asz-
faltozták  azt  az  utcát,  amelyben  a  40  millió  forint  körülire
becsült  új  ingatlana  található.  De  a  beton  csak  az  õ  házáig
vezet!  Kriza  Ákos  polgármester  utcája  is  hasonlóan
megújult.  Hát  nem  furcsa?  

Az elmúlt hetekben ismét hallatott magáról az a miskolci
politikus, aki azzal szerzett magának országos hírnevet, hogy
szerinte havi 47 ezer forintból meg lehet élni. Igen, Zsiga
Marcellról van szó, Miskolc egyik fideszes országgyûlési kép-
viselõjérõl, a város alpolgármesterérõl. Az õ nevéhez fûzõdik
az is, hogy hónapokon keresztül 111 ezer forintos költségtérítést
vett fel Miskolc önkormányzatától, noha a törvény szerint az
nem járt neki, mert országgyûlési képviselõként az államtól
kapott költségtérítést. Amikor a botrány kirobbant, azt nyi-
latkozta: elfeledkezett arról, hogy két helyrõl is kap ilyen jut-
tatást... 

Most viszont aszfaltügyével öregbítette hírnevét. 2012.
október 30-án került végleg Zsiga Marcell és felesége tulaj-
donába egy 1120 négyzetméteres telek és a rajta álló 150
négyzetméteres, háromszintes épület a Szathmáry Király Pál
utcában. November 26-án munkagépek jelentek meg, s négy
nap alatt új aszfaltot varázsoltak az utcának arra a sza-

kaszára, ahol Zsiga Marcell házat vett. Pedig a másik fele
sokkal rosszabb állapotban volt. Az utca új csapadékvíz-
elvezetõt is kapott. Az önkormányzat persze magyarázkodott:
emlegettek árvizet, esõzést, miért kellett olyan sürgõsen új
burkolattal ellátni az utcát. Hab a tortán, hogy az utca felújítása
eredetileg nem is szerepelt a költségvetésben, azt év közben
írták át. 

Kriza Ákos polgármester utcája is új aszfaltot kapott idén.
Legutóbb 2010-ben aszfaltoztak a Közdomb utcában: akkor
Sebestyén László, a Fidesz jelenlegi miskolci elnöke, akkori
önkormányzati képviselõ intézte el, hogy Krizának ne kelljen
rossz úton megközelítenie ingatlanát. Most a 2010-ben abba-
hagyott útépítést folytatták. Érdekes módon eredetileg ezt sem
tervezték be a költségvetésbe…

168 mentõautó árát, illetve
1734 tûzoltó éves bérét 

kapja Giró-Szász volt cége

Kormányzati zsarolás: 
munka vagy nyugdíj
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NNyyuuggddííjj::  221144  448800  FFtt
FFiizzeettééss::  11  008899  993300  FFtt

TTaarrllóóss  IIssttvváánn
NNyyuuggddííjj::  224466  000000  FFtt
FFiizzeettééss::  887733  000000  FFtt

FFóónnaaggyy  JJáánnooss
NNyyuuggddííjj::  119977  118866  FFtt
FFiizzeettééss::  11  222299  110000  FFtt

Az  összegek  a 2012-ees  évre  vonatkoznak

Miskolci aszfaltbetyárok

Pocoktenyésztõ
milliomosok

Uniós  támogatást  „teremnek”  a  földek

Zsiga Marcell házáig újították fel az utcát

Orbán Viktornál 

kell könyörögni

A felcsúti polgármester,
Orbán Viktor jó barátja 

Mészáros Lõrinc összesen 
1377 hektár területet 

nyert el a földpályázaton




