
E-mail postafiók, ami több mint 8 millió forintba kerül? 
Igen, létezik ilyen: Orbán Viktor költ ennyit arra az elektronikus 
levelezésre, ami másnak szinte ingyenes. De súlyos közpénzek
mennek el a kormányfõ honlapjára, beszédeire és tanácsadóira is.
A rendszerváltás óta egyetlen magyar kormányfõnek sem volt még
ilyen drága udvartartása…

Megalázza a Fidesz a nõket
Fideszes  politikusok  családi  élete  a  televízióban!  Ugye  Ön  is
megnézne  egy  ilyen  reklámmal  hirdetettvalóságshowt?
Érdekes  lenne  látni,  hány  kormánypárti  honatyának  jár  el
otthon  a  keze,  ha  a  felesége  vagy  a  gyermeke  nem  úgy
viselkedik,  ahogy  azt  õ  elvárja...  Vajon  mit  gondolhatnak
férjükrõl  a  fideszes  politikusok  feleségei?  Félnek  tõlük?
Netán  istenítik  õket?  Elvégre  Varga  István  kormánypárti
honatya  kijelentette,  hogy  a  nõk  csak  egyféleképp  kerül-
hetik  el,  hogy  az  uruk  ne  verje  meg  õket:  ha  otthon  marad-
nak  és  szülnek.

Benzinnel hajtott 
hazugságok
Súlyos  feledékenységet  és  hazu-
dozási  ingert  okozhat  a  benzingõz
-  pláne,  ha  valaki  hatalomra  kerül.
A  Fidesz  ugyanis  az  elõzõ  ciklus-
ban  300  forintos  benzinár  alatt
már  azt  követelte:  a  kormánynak
csökkentenie  kell  az  üzemanyag
adótartalmát.  Most,  amikor  õk  irá-
nyítják  az  országot  és  430  forint  a
benzin  litere,  ez  az  árcsökkentési
lehetõség  valahogy  kiment  a
fejükbõl…      

Baltás gyalázat
Ezt  is  megértük: a  mûvelt  világ  utá-
lattal  beszél  a  „magyarokról”.  Pedig
nem  mi  adtuk  át  a  baltás  gyilkost
Azerbajdzsánnak  kitüntetésre  és
szabadon  bocsátásra,  hanem  Or-
bán  Viktor.  És  õ  még  büszke  is  rá,
hogy  a  sárba  rántotta  egy  egész
ország  becsületét…

Százmilliókért 
hirdetik a semmit
Építkezés,  tanácsadás,  földbérlet,
állami  reklámok,  lottóhúzás,  atom-
erõmû  -  mi  a  közös  ezekben?  Hát
az,  hogy  valamennyi  fideszes  oli-
garchák  kezében  van!  Így  csúszik
át  a  mi  pénzünk  az  õ  zsebükbe…
Most  épp  a  semmi  hirdetése  a
legnagyobb  üzlet.

Zsíros állásokban 
a Fidesz-rokonság
Van  itt  munkahelyteremtés  –  csak
épp  a  kormánypárti  politikusok  ro-
konainak!  Sógorok,  komák,  fiúk,
lányok,  feleségek...  valamennyien
zsíros,  havi  sok  százezer,  vagy
több  millió  forintot  jelentõ  állami
állásokba  kerültek.  Mi,  adózó  pol-
gárok  fizetjük  õket,  miközbencsök-
ken  a  bérünk,  megszûnik  a  mun-
kahelyünk.

Bárkit besorozhat 
a polgármester!

Adja  meg  szakképzettségét,  fog-
lalkozását,  munkahelyét,  hogy
bármikor  behívhassák  polgári  vé-
delmi  szolgálatra!  Jelölje  meg,
van-ee  autója,  egyéb  ingóságai,

mert  „szükség  esetén”  ezeket
is  igénybe vehetik.  Tízezrével
érkeznek  az  ilyen  tartalmú  lev-

elek  a  polgármesterektõl,  az  em-
berek  pedig  felháborodva  mond-
ják:  ezt  már  tényleg  nem  szabad
hagyni!

Tízmilliók
Orbán
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E-mmail  postafiók,  ami  több  mint  8
millió  forintba  kerül?  Igen,  létezik
ilyen:  Orbán  Viktor  költ  ennyit  arra
az  elektronikus  levelezésre,  ami
másnak  szinte  ingyenes.  De
súlyos  közpénzek  mennek  el  a
kormányfõ  honlapjára,  beszé-
deire  és  tanácsadóira  is.  A  rend-
szerváltás  óta  egyetlen  magyar
kormányfõnek  sem  volt  még  ilyen
drága  udvartartása…

Ha Orbán Viktor megszólal, an-
nak általában nagy ára van. S
nem csak úgy, hogy a kevésbé si-
került mondatok nyomán zuhan-
ni kezd a forint, és több ezer fo-
rinttal nõnek a lakossági hitelek
havi törlesztõ-részletei. A kor-
mányfõ beszédeinek konkrét
áruk is van, hisz minden egyes
megszólalását mások írják, ese-

tenként akár több százezer forin-
tért - az adófizetõk pénzébõl.
Természetesen az elõzõ minisz-
terelnököknek is voltak beszéd-
íróik és tanácsadóik, ám úgy
tûnik, a Fidesz elnökének nem
elég az eddigi apparátus: évi 62
millió forintért külsõsök tömege
segíti a kormányfõt, hogy képes
legyen megszólalni, megjelenni
egy eseményen, vagy állandó
jelenlétét fenntartani az inter-
neten.

A Szépirodalmi Kft. Például 8
hónapra nettó 4,5 millió forintot
kap közlemények és egyéb be-
szédek megírására. Kránicz Gá-
bor a miniszterelnök személyes,
illetve különös szakértelmet
igénylõ beszédeinek elõkészíté-
sére, ellenõrzésére több mint 2
millió forintot vesz fel egy év alatt. 

A miniszterelnök korábbi saj-
tósa, Doncsev András által grün-
dolt cég, a Qualiton Kft. egy évre
nettó 8,25 millió forintot zsebelhet
be a beszédek elõkészítésére,
gyûjtésére és rendezésére. És ak-
kor még itt vannak a tanácsadók,
akik a kormányzati honlapon köz-
zétett szerzõdéslista szerint évi
bruttó 7-12 millió forintot vesznek
fel. Szaktanácsokkal segíti Orbán
fellépéseit Hegedûs Zsuzsanna
szociológus 12 millióért, Balogh
Gábor öttusa-világbajnok 9 mil-
lióért, Tellér Gyula korábbi fideszes
képviselõ több mint 7 millióért,
Félegyházy-Megyesy Jenõ koráb-
bi denveri tiszteletbeli konzul 12
millió forintért, Pindroch Szilárd
pedig évi 6,9 millió forintos meg-
bízási díjért. 

S ez még nem minden. Gondol-
ták volna, hogy Orbán Viktor e-
mailjei is milliókba kerülnek? Pe-
dig így van: az eddigi apparátus
mellett most már a Calpe Bt. is se-
gíti kormányfõi levelezés lebonyo-
lítását, méghozzá 8,25 millió forin-

tért. Kérdés, hogy miért kell ki-
fizetni négy munkás egész évi ke-
resetét egy elvileg szinte ingyenes
e-mail levelezésért. Amúgy a mi-
niszterelnök internetes megje-
lenése is sokba kerül. Az orban-
viktor.hu üzemeltetésére egy év
alatt 3,7 millió forintot fordítanak a
Vármegye Kft. segítségével. Or-
bán Viktor facebookos oldalának
gondozására, a vizuális admi-
nisztrátori feladatok ellátására
2,16 millió forintot kap egy évre
Kálomista Gábor filmproducer cé-
ge, a Mega Film Kiadó Kft. A
miniszterelnöki beszédeket és fel-
lépéseket pedig a Fókusz-Pókusz
Kft. örökíti meg évi 9 millió forintért.

Beszédek, tanácsok, e-mailek…
s mindez tízmilliókért. Mintha Or-
bán Viktor nem is egy hivatalt, ha-
nem egy királyi udvartartást mû-
ködtetne. 

Ám a királyokat elõbb-utóbb el
szokták zavarni. S ha ilyen sokat
költ a mi közösen összeadott pén-
zünkbõl, akkor már inkább elõbb,
mint utóbb…                          -kkáté-

Ezt  is  megértük:  a  mûvelt  világ  utálattal  beszél
a  „magyarokról”.  Pedig  nem  mi  adtuk  át  a  bal-
tás  gyilkost  Azerbajdzsánnak  kitüntetésre  és
szabadon  bocsátásra,  hanem  Orbán  Viktor.
És  õ  még  büszke  is  rá,  hogy  a  sárba  rántotta
egy  egész  ország  becsületét…

Az emberek sok mindent elbuktak az Orbán-kormány ed-
digi két éve alatt. Kevesebb lett a fizetésük, ellopták a nyug-
díjra félretett pénzüket, adók sokaságát nyögik - de le-
galább a becsületük még megmaradt - hitték sokan. Lega-
lábbis eddig. Mert amióta Orbán Viktor úgy döntött, hogy
átadja Safarovot, a baltás gyilkost Azerbajdzsánnak, hogy
ott kitüntethessék és ünnepeljék, már az önbecsülésünknek
is búcsút inthetünk. A mûvelt világban Magyarország lett az
az ország, ahol még az alvó társát lemészároló brutális
gyilkos is kiszabadulhat, ha valaki elég sok pénzt kínál a
szabadságáért. Az ilyesmit nem lehet megmagyarázni,
csak szégyenkezhetünk. Nem véletlen, hogy a Face-
bookon pár nap alatt több ezren csatlakoztak ahhoz
a felhíváshoz, amelyben a tisztességes ma-
gyar emberek bocsánatot kérnek, amiért
ilyen elvtelen miniszterelnökük van.

Pár napig még élt a remény, hogy vala-
ki kiáll, és elnézést kér. Kimondja, hogy té-
vedtek. Hogy nem ezt akarták. Akkor ta-
lán még enyhíthetõ lett volna a ránk borí-
tott szégyen. De nem: Orbán Viktor büsz-
kén vállalta, hogy a baltás gyilkos át-
adása az õ személyes döntése volt,
Szijjártó Péter pedig a jövõbe-
ni azeri gazdasági kapcso-
latokról (vagyis a gyilkos
kiadásának áráról) szólva

kijelentette: „Gazdasági területen semmi sem történt, ami
miatt ne mûködhetnénk együtt". Itt tartunk most. Magyar-
nak lenni ma egyenlõ az erkölcstelennel, hazuggal, kép-
mutatóval, becstelennel. Pedig a magyar nép nem ilyen!
Orbán Viktor az, aki ezt tette. 

Két év alatt nem csu-
pán kifosztotta a saját
nemzetét, hanem
az egész világ elõtt
meg is alázta. Ez a
gyalázat sajnos
2014-ig rajtunk
szárad, de ak-
kor talán majd
lemoshat juk
magunkról…

B.  J.

Nemzeti zászlónkat 
égették, de Orbán 

büszke arra amit tett

Baltás gyalázat

Hegedûs Zsuzsanna
(12 millió forint)

Doncsev András
(8,25 millió forint)

Kálomista Gábor (2,16 milliót kap a cége)

Tízmilliók
OOrrbbáánn uuddvvaarrttaarrttáássáárraa
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MMeennnnyyiirree  ttaakkaarréékkooss  aazz  aa  kkoorr-
mmáánnyy,,  aammeellyy  kkéétt  éévv  aallaatttt  9900  mmiill-
lliiáárrdd  ffoorriinnttoott  kköölltt  eell  aauuttóókkrraa,,  ttee-
lleeffoonnookkrraa  ééss  lluuxxuussuuttaakkrraa??  MMii
lleennnnee  iitttt,,  hhaa  nneemm  lleennnnee  -  eellmméé-
lleettiilleegg  -  kkööllttssééggssttoopp  aazz  áállllaammii
iinnttéézzmméénnyyeekknnééll??  HHúússzzeezzrreesseekk-
kkeell  ggyyúújjttaannáánnaakk  sszziivvaarrrraa  aazz  ááll-
llaammttiittkkáárrookk??

Két évvel ezelõtt Orbán Viktor
azt mondta, hogy a költségvetési
egyensúly védelmében a kor-
mány költségstopot rendel el az
állami és költségvetési intézmé-
nyeknél, a közszférában pedig
leállítják a telefonok, bútorok és
gépkocsik cseréjét. Ehhez képest
a valóság az, hogy a „takarékos”
kormányzás elsõ két évében a
beszerzési tilalom ellenére 90
milliárd forintot költöttek el a mi-
nisztériumok.

Nézzük hát, mire is szórták
el a pénzt a „spórolós” fi-
deszesek. A Fidesz
politikusai köz-
tudottan a

luxusautók szerelmesei, gondol-
junk csak Lázár János lézer-
blokkolós luxus Audijára, ami ha-
vonta 600 ezer forintjába került
az adófizetõknek. De ezen felül is
szinte havonta lehetett hallani
újabb és újabb százmilliós autó-
flották beszerzésérõl: nem cso-
da, ha csak a jármûvekre két
esztendõ alatt 17,5 milliárdot köl-
tött a „takarékos” kormány. A bú-
torokból is a minõségit szerethe-
tik, hiszen nem kevesebb, mint 6
milliárd forint ment el méregdrá-
ga fotelekre, bõrgarnitúrákra. A
telefonokra költött 500 millióból
pedig biztos jó sok luxusmo-
bilra futotta. És hát

a számító-
gépek terén se

fogták vissza
magukat a fiúk:

csak a különbözõ infor-
matikai eszközökre

42 milliárdot (!) szórtak szét.
És akkor még itt vannak a
méregdrága utazások.
Némelyik fideszes töb-
bet röpköd a Föld kö-
rül, mint egy hiva-
tásos pilóta. Van is
ennek ára: csak
utazásra 20

milliárd forintot tapsoltak el, ami
maximum a szórakozásukat,
luxusnyaralásukat szolgálhatta,
hiszen a külkapcsolatokban szin-
te csak károkat okoztak, konflik-
tusokat gerjesztettek. No de majd
jövõre - gondolhatnák néhá-
nyan… Talán észbe kapnak Or-
bánék és rájönnek: egy kivérez-
tetett országban nem jó üzenet a
pénzszórás… Ám ez csupán
álom, mivel már most látszik,
hogy a Fidesz a jövõ évben sem
fogja vissza magát. A közszféra
kiadásait például úgy rendezték
át, hogy a 2013-as költségvetés-

ben csaknem 3 milliárd forint
szerepel a Miniszterelnökség
bérkiadásainál. Hárommilliárd
forint iszonyatosan sok pénz. És
még ez sem volt elég! Utólag
még ezt is
megfejel ték
plusz 200
millióval - persze, szigorúan a ta-
karékos kormányzás jegyében…
Vajon mikor jön az elsõ hír arról,
hogy egy „spórolós” államtitkár
égõ húszezressel gyújtott rá va-
lamelyik minisztériumi bulin?  -zz-

Elfolyik a pénz a „takarékos”
kormányzás elsõ két évében

Utazgat
ásokra

hatalm
as öss

zeget

költöt
tek el

Milliárdokat
tttt aaaapppp ssss oooo llll nnnnaaaakkkk     eeee llll

Költekeznek
az állami
cégek is
AAzz  eellmmúúlltt  iiddõõsszzaakkbbaann  aa  ffiiddee-
sszzeess  mmiinniisszzttéérriiuummookk  aalláá  ttaarrttoozzóó
nnaaggyyvváállllaallaattookk  sseemm  eerrõõlltteettttéékk
ttúúllzzoottttaann  aa  ttaakkaarréékkoosskkooddáásstt::  aa
MMÁÁVV  eeggyymmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttooss  iinnffoorr-
mmaattiikkaaii  ffeejjlleesszzttééssee,,  ééss  aa  NNeemm-
zzeettii  AAuuttóóppáállyyaakkeezzeellõõ  eeggyyöösszz-
sszzeeggûû,,  7700  mmiilllliióóss  tteelleeffoonnvváássáárr-
lláássaa  mmiinnddeenn,,  ccssaakk  nneemm  ssppóórroo-

llááss..  PPeerrsszzee,,  hhiisszzeenn  hhaavveerrookk,,
bbaarrááttookk  ééss  üüzzlleettttáárrssaakk
eezzeekkeenn  aa  hheellyyeekkeenn  iiss
sszzéépp  sszzáámmmmaall  vvaannnnaakk……

Lázár lézeres autója havi hatszázezerbe
került, a közfelháborodásra lecserélte...

500 millió telefonokra

MMii  kkeellll  mmaa  eeggyy  lluuxxuussnnyyaarraalláásshhoozz??  SSookk  mmuunn-
kkáávvaall  sszzeerrzzeetttt  ssookk  ppéénnzz??  UUggyyaann  mmáárr!!  AA  kkoorr-
mmáánnyyzzaatt  sszzeerriinntt  eelléégg  eeggyy  kkééttoollddaallaass  rroommaass-
ttrraattééggiiáánnaakk  nneevveezzeetttt  iirroommáánnyy,,  aammiitt  1122  mmeeggyyeeii
kköözzggyyûûllééssii  eellnnöökk  vviisszz  aa  ttáávvoollii  AAzzoorrii-sszziiggeetteekkrree  -
tteerrmméésszzeetteesseenn  bbaarrááttnnõõkkkkeell,,  ccssaallááddttaaggookkkkaall
eeggyyüütttt..  AA  mmii  ppéénnzzüünnkköönn..

Az egész úgy kezdõdött, hogy a miskolci
egyetem készített egy összeurópai romastraté-
giát. A kormányzatban valaki meghallotta, hogy
ebben a témában az Azori-
szigeteken lesz valami kon-
ferencia, s máris ment a
telefon 12 fideszes megyei
közgyûlési elnöknek, hogy
szóljanak a feleségeiknek,
barátnõiknek, mert lehet
utazni. A tanulmányt persze nem vit-
ték magukkal, abból mindössze egy kétoldalas
kivonat készült, ezzel szállt repülõre a népes
küldöttség. Ha esetleg el is olvasták, akkor sem
erõltették meg az agyukat, mert mindenkire
juthatott kábé úgy öt mondat… Az Azori-szi-
geteken pedig már várta a fideszes urakat és
kedveseiket a tengerpart, a zene és a napsütés
- persze közpénzbõl.

A derék fideszes megyei elnökök azóta sem
tudják megmagyarázni, miért kellett nekik
pereputtyostul az Azori-szigetekre repülni. Az
ügy kapcsán kirobbant botrány miatt ugyan
nagy nehezen befizettek fejenként 200 ezer
forintot a megyéikben mûködõ gyermekvédelmi
intézményeknek, de hát ezt is pártutasításra tet-
ték. És az út még így is szinte ingyen volt nekik,
hiszen ennek az összegnek a többszörösét
veszik fel havonta. Még Lázár János akkori
fideszes frakcióvezetõ is kénytelen volt elismerni,
hogy „ez nem tartozik a kellemes ügyek közé.”

Ennyivel aztán ez az
ügy részükrõl le is lett
zárva…

Azt, hogy mi van a
Páneurópai Roma
Stratégiával, a hazai
romák helyzetével,
vagy hogy mit csinál

Farkas Flórián, azóta sem tudjuk. Bár a nyár
során egyszer azért felbukkant a Fidesz roma
„öszszekötõje” és kijelentette: „Orbán Viktor és
kormánya számíthat ránk!” Ez aztán a bátor
érdekképviselet… Legalább olyan tartalmas,
mint az Azori-szigetekre alibibõl elvitt kétoldalas
„romastratégia”…                                         -ools-

12 fideszes megyei elnök, 
és hozzátartozóik érezték jól magukat.
Kétoldalas tervezettel indultak...

LUXUSLUXUSnyaralásnyaralás
kköözzppéénnzzbbõõ ll

A  FELESÉÉGEKNEK,  BARÁTNÕKNEK  IS  VOLT  HOL  PIHENNIÜK
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Fideszes  politikusok  családi  élete  
a  televízióban!  Ugye  Ön  is  meg-
nézne  egy  ilyen  reklámmal  hirdetett
valóságshow-tt?  Érdekes  lenne  látni,
hány  kormánypárti  honatyának  jár
el  otthon  a  keze,  ha  a  felesége  vagy  
a  gyermeke  nem  úgy  viselkedik,
ahogy  azt  õ  elvárja...  

Vajon mit gondolhatnak férjükrõl a fideszes
politikusok feleségei? Félnek tõlük? Netán is-
tenítik õket? Elvégre Varga István kormány-
párti honatya kijelentette, hogy a nõk csak
egyféleképp kerülhetik el, hogy az uruk ne
verje meg õket: ha otthon maradnak és szül-
nek négy-öt gyereket. Akkor majd meg lesz-
nek becsülve és nem lesz családon belüli
erõszak - fogalmazott a fideszes képviselõ.
Ez alapján tényleg érdekes lenne látni, mi-
ként viselkednek otthon, a négy fal között
azok a fideszes honatyák, akik már a
Parlamentben, a bekapcsolt kame-
rák elõtt is a legdurvább beszólá-
sokkal sértegetik a felszólaló ellen-
zéki képviselõnõket. 

Persze, Varga István néhány
nappal késõbb virágot vitt a
Parlamentbe, mert a Fidesz
píárosai szóltak neki: ha nem
tanúsít látványos bûnbánatot,
gyorsan elveszíthetik pár millió nõ szavaza-
tát. Így aztán a derék honatya azt tette, mint
minden, családját eltángáló, bûnbánó férj
másnap: virágot vitt, mondván, hogy szánja-

bánja, amit tett... Igaz, ebbõl a virágból csak
LMP-s hölgynek jutott, a megalázott baloldali
képviselõnõknek nem. 

S hogy mit szól minderre a keresztényi
KDNP? Nos, õk igen egyszerû megoldást
választottak: szerintük családon belüli erõszak
nem létezik. Merthogy azt nem
így kellene hívni.
Érthetõ, nem? Az,
hogy otthoni bán-
talmazás miatt min-
den héten meghal egy nõ,
szerintük elhanyagolható körülmény, nekik az
elnevezés a fontos. Addig, amíg mindezt csalá-
don belüli erõszaknak hívják, nem is hajlan-
dóak foglalkozni a borzalmas jelenséggel. Iga-
zán jellemes hozzáállás.

Szóval virág ide vagy oda, a Fidesz valódi
gondolatait a nõkrõl mégiscsak a tetteik
árulják el. Például már él az az általuk hozott

jogszabály, mely szerint a kisgyer-
mekes anyukák csak utolsóként

szállhatnak fel a távolsági bu-

szokra. Ez azért
á r u l k o d ó ,
nem? 

Mint ahogy
az is, hogy
néhány nap-

ja a magyar
kormány jelezte
az EU emberi
jogokért felelõs
biztosának: eluta-
sítja azt a javaslatot,
amely növelné a
nõk arányát a gaz-
daság fontos poszt-
jain. Szóval mégiscsak
jó lenne egy olyan való-

s á g s h o w ,
amelyben a fi-

deszes politiku-
sok otthoni életét

követhetnénk. Talán Orbán
Viktor sem véletlenül fogal-
mazott úgy nemrég az Európai
Unióval kapcsolatban, hogy
kiosztott „néhány sallert meg
pofont”? Vajon honnan jutott
eszébe pont ez a kifejezés?...       

K.  T.

Csak a szavazataik kellenek? 

Megalázza
a Fidesz a nõket

ÉÉppííttkkeezzééss,,  ttaannááccssaaddááss,,  ffööllddbbéérrlleett,,  áállllaammii
rreekklláámmookk,,  lloottttóóhhúúzzááss,,  aattoommeerrõõmmûû  -  mmii  aa
kköözzööss  eezzeekkbbeenn??  HHáátt  aazz,,  hhooggyy  vvaallaammeennyy-
nnyyii  ffiiddeesszzeess  oolliiggaarrcchháákk  kkeezzéébbeenn  vvaann!!  ÍÍggyy
ccssúússzziikk  áátt  aa  mmii  ppéénnzzüünnkk  aazz  õõ  zzsseebbüükk-
bbee……  MMoosstt  éépppp  aa  sseemmmmii  hhiirrddeettééssee  aa  lleegg-
nnaaggyyoobbbb  üüzzlleett..

Az Orbán-kormány segítségével zavar-
talanul zajlik a fideszes oligarchák gazda-
godása. A kormány verseny nélküli meg-
bízásokkal milliárdokat pumpál Simicska-
féle Közgépnek, milliárdos bevételû ta-
nácsadó céggé tette a csoportot, földes-
urakat csinált a fideszes haverokból, de
még a hirdetési piacot is a Simicska-Nyer-
ges vezette fideszes oligarcha polip nyeli
el. A legújabb húzás azonban különösen
pofátlan. A fideszes pénzszivattyú ugyanis
„munkahelyvédelemre” hivatkozva pum-
pál milliárdokat a baráti reklámcégek zse-
bébe. Teljesen érthetõ a több százezer
munkanélküli ember és a munkavállalók
megrökönyödése. A nagy csinnadrattával
beharangozott „Munkahelyvédelmi Akció-
terv” ugyanis még egyetlen munkahelyet

sem védett meg. Az elmúlt hónapokban a
kormány egy fillért sem költött a munkahe-
lyek védelmére, viszont máris kidobtak az
ablakon 56 milliót a csak szavakban léte-
zõ program reklámkampányára. Persze,
ne legyenek kétségeink: a Fideszben
odafigyeltek, hogy kiknél hirdessék a nagy
Semmit…

Mindez persze jól illeszkedik a Fidesz
közpénzszóró stratégiájába. A semmi hir-
detése ugyanis kiváló ürügy arra, hogy az
adófizetõk pénzét a haverok zsebébe önt-
sék. Az Agrármarketing Centrum 2010-

ben majdnem annyit költött közterületi hir-
detésekre, mint 2002 és 2009 között ösz-
szesen, tavaly pedig megduplázta ezt az
összeget. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt. a kormányváltás óta csaknem fél-
milliárd forintot költött reklámra a Simicska
Lajos és Nyerges Zsolt érdekeltségébe tar-
tozó Publimont Kft.-nél. A Szerencsejáték
Zrt. 825 milliós megrendelést adott Si-
micskáéknak. A 2010 elõtt közterületen
alig hirdetõ Magyar Posta Zrt. is csak
Simicska- és Nyerges-érdekeltségeknél
helyezte el megrendeléseit - akárcsak a
Magyar Villamos Mûvek. Felmerül a kér-
dés: milyen haszna volt a Magyar Postá-
nak abból, hogy százmilliókért hirdette,
éppen hány éves? Vagy miért kellenek
óriásplakátok százai arról, amit mindenki
tud: hogy a Villamos Mûvek áramot ter-
mel? A magyarázatot persze mindenki
sejti. Az a pénz viszont, ami így a fideszes
haverokhoz került, nem semmi…   

(moja)

Százmilliókért 
hirdetik a SEMMIT

Kisgyerekkel
tilos felszállni!

Vége  annak  a  világnak,  amikor  a  kis-
mamákat  elõre  engedték!  Az  Orbán  kor-
mány  a  Volán  járatain  rendeletben
zavarja  a  sor  végére  az  anyukákat…

Jelentõs kérdésben döntött nyáron az Orbán-
kormány: jogszabállyal határozták meg, hogy ki
mikor szállhat fel egy Volán járatra. Kormányren-
delet szól arról, hogy ha az utasok nem férnek fel
az országos helyközi járatokra, akkor a tö-
megbõl elõször az elõre megváltott és a járatra
érvényesített jeggyel, helyjeggyel rendelkezõket
kell felengedni. Utánuk „a nagyobb távolságra”
utazók kapaszkodhatnak fel a lépcsõn, majd
csak ezután engedik felszállni a fogyatékkal
élõket és a csökkent mozgásképességûeket. S
ha még van hely, legutoljára szállhatnak fel a
kisgyermekes anyukák…

Ez az embertelen szabályozás hûen tükrözi a
Fidesz szemléletét. Pár hete már kimondták,
hogy a nõk dolga szülni, és otthon maradni.. Ta-
lán ezért zavarják hátra a Volán járatoknál kígyó-
zó sorban a kisgyermekkel utazó család-
anyákat? Már most egyre több anyuka panasz-
kodik az internetes fórumokon, hogy képtelen
kisgyermekével buszra szállni. Az ikerpárral uta-
zó édesanyáknak, fõleg babakocsival szinte
semmi esélyük sincs, hogy eljussanak a Volán
járataival a közeli nagyobb városba.

Ez a kegyetlen jogszabály több ezer, elsõsor-
ban vidéken élõ fiatal anyukát és kisgyermekét
kényszerít szobafogságra. A kormányt ez persze
nem izgatja. Amikor a tömegközlekedésrõl
kérdezték, Völner Pál államtitkár ki is mondta,:
„nem is az én élethelyzetemben lévõkrõl szól ez
a történet.” Vagyis õt és társait nem igazán ér-
dekli a probléma.

A „családbarát” Fidesz egyértelmûen üzent:
aki gyenge, segítségre szorul, vagy kisgyerme-
ket nevel, az Orbán Viktor kormánya szerint ha-
szontalan és megvetendõ. A Fidesz szerint csak
az erõseknek van helyük ebben az országban.
Kérdés, hogy ez meddig fajul. Lehet, hogy már
valahol írják is azt a törvényt, amely azt szabá-
lyozza, hogy ki mehet át, és kit lehet elütni a
zebrán!?                                                       -zzsséé-

Varga: a nõk maradjanak otthon 
és szüljenek négy-öt gyereket!

Vásároljon 

unortodox 

számítógépet
!

Naponta átírha
tó költségve

tések 

készítése 

SSSSiiiimmmmiiii ccccsssskkkkaaaa    LLLLaaaajjjjoooossss     

Nyerges Zsolt
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LuxusLuxusóvoda óvoda 
aa kormányzatikormányzati
ccsseemmeettéékknneekk

TTuuddttaa??  AA  kkoorrmmáánnyyttiisszzttvviisseellõõkk  ggyyeerreekkeeiitt  kküüllöönnbbuusszz
vviisszzii  aa  bbuuddaaii  lluuxxuussóóvvooddáákkbbaa,,  eelliitt  bbööllccssõõddéébbee,,  ééss
sszzüülleeiikk  mméégg  7700  eezzeerr  ffoorriinntt  ttáámmooggaattáásstt  iiss  kkaappnnaakk
uuttáánnuukk  aazz  áállllaammttóóll..  EEkköözzbbeenn  aa  mmaaggyyaarr  sszzüüllõõkk
ttööbbbbssééggee  vvéérrtt  iizzzzaadd,,  hhooggyy  aa  ggyyeerrmmeekkéétt  eell  ttuuddjjaa
hheellyyeezznnii,,  ééss  uuttáánnaa  ffiizzeetthheett,,  aammeennnnyyiitt  ccssaakk  bbíírr......

Úgy látszik, a kormány szerint a gazdag szülõk gyereke töb-
bet ér! Reggelente ugyanis különjárat viszi a minisztériumok-
ban, a kormányhivatalokban dolgozó kiváltságosok, illetve az
államtitkárok és helyettes államtitkárok gyerekeit három budai
luxusóvodába, illetve elit bölcsõdébe. Mindhárom intézményt
az állami tulajdonú Human-Jövõ 2000 Nonprofit Kft. üzemel-
teti, a gyerekekkel pedig angolul vagy németül felsõfokon be-
szélõ nevelõk foglalkoznak, s játékos keretek között oktatják
õket a nyelvre. A foglalkozásokon a kicsik 12 fõs csoportokban
játszanak, dajka, védõnõ és logopédus is vigyáz rájuk. A szá-
mukra összeállított programok is változatosak, hisz balettozni,
karatézni, úszni és focizni is tanulhatnak – vagyis olyan
körülmények között tölthetik a napjukat, amilyenrõl egy átla-
gos magyar szülõ gyermeke még csak nem is álmodhat.

És ez még mind semmi! A fideszes kormányzat ugyanis
mindezt még jelentõs támogatással is megfejeli. A luxuskö-
rülményeket biztosító Humán-Mini Mûvész Utcai Óvoda és
Bölcsõde például 90 ezer forintot kér egy külsõs gyerek szülei-
tõl havonta, ám a kivételezett kormányzati csemeték után
csak 20 ezret kell fizetni. Vagyis egy gyerekre 70 ezer forint
extra állami támogatás jut az egyébként szokásos nor-
matíván felül - már persze ha a szülõje jól fekszik a Fi-
desznél...

A kormányzat pedig mindezt nem is szégyelli. Sõt, nyíltan
hirdetik az úgynevezett Ereky Tervet, melynek célja „a
kormánytisztviselõk életkörülményeinek javítása”. Ezen intéz-
kedések közé tartozik a kedvezményes bölcsõdei és óvodai
ellátás biztosítása is. A többi, átlagos magyar szülõnek pedig
el kell fogadnia, hogy a fideszes kormányzat szerint az õ gye-
rekük nem ér annyit, mint egy kormánytisztviselõ csemetéje...

-ssch-

BBeennzziinnnneell  hhaajjttootttt
hazugságok

Súlyos  feledékenységet  és  hazudozási
ingert  okozhat  a  benzingõz  -  pláne,  ha
valaki  hatalomra  kerül.  A  Fidesz  ugyanis
az  elõzõ  ciklusban  300  forintos  benzinár
alatt  már  azt  követelte:  a  kormánynak
csökkentenie  kell  az  üzemanyag  adó-
tartalmát.  Most,  amikor  õk  irányítják  az
országot  és  430  forint  a  benzin  literje,  ez
az  árcsökkentési  lehetõség  valahogy  ki-
ment  a  fejükbõl…

Lehetne kevesebb is a benzin ára, csak a
kormánynak csökkentenie kellene az üzem-
anyag adótartalmát. Hányszor hallottuk ezt
2010 elõtt az akkor még ellenzékben lévõ
Fidesztõl!

Pedig akkor még a 300 forintos ár is horror-
nak tûnt. Varga Mihály 2008-ban szó szerint

így érvelt: ,,Az üzemanyagárak féken tartása
azért különösen fontos, mert a benzin és a
gázolaj árának emelkedése miatt más ter-
mékek is drágulnak, az infláció pedig tovább
növekszik. Szijjártó Péter is többször követelte
a szocialista kormánytól: a jövedéki adó csök-
kentésével avatkozzon be a benzinárakba, a
fideszes Szatmáry Kristóf (ma a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium államtitkára) pedig a
szocialista kormányzás alatt azt jósolta: ha-
marosan eljön a 400 forintos benzinár, ami
„jelentõs versenyhátrányt jelent, jelentõsen
rontja a hazai vállalkozások versenypozícióit.”
Most itt lehetõség: a Fidesz kormányoz, vagyis
megtehetnék, hogy csökkentik a benzin árát -
mégsem teszik. 

A korábban szinte
habzó szájjal ár-
csökkentést követelõ
fideszes politikusok
mélyen hallgatnak.
Szijjártó a világgaz-
dasági folyamatokat

teszi felelõssé az áremelkedésért, Selmeczi
Gabriella, a Fidesz szóvívõje pedig csak
annyit tudott ígérni, hogy „figyelik a hely-
zetet”. Hát, nem nagyon erõltetik meg ma-
gukat… 

S hol van már a korábban lélektani határként
emlegetett 300 forintos ár… Most sokan örül-
nének neki, hisz a benzin átlagára 447-448
forint, a gázolajé pedig 443-444 forint. Már szó
sincs arról, hogy a kormány be tudna avatkozni
a benzinárakba. Orbán és emberei széttárják a
kezüket, és azt mondják: a kabinet nem tehet
semmit. De ez még nem minden, mivel a
Fidesz nem hogy nem csökkentette a benzin-
árat, hanem még emelte is azt. Hiszen õk vol-
tak azok, akik 25-rõl 27 százalékra emelték az
áfát, s ezzel együtt az üzemanyag tarifáját.
Ezek alapján döntse el mindenki, hogy a Fidesz
most hazudik, vagy az elõzõ ciklusban tette ezt.
Bármelyik is igaz, a konklúzió ugyanaz: alkal-
matlanok a kormányzásra.                         K.  T.

2010 május:
320 Forint

2012 szeptember:
440 forint

2010 májusától meredeken
emelkedik az árgörbe

Gazdag szülõk
gyereke többet ér?

SSSSzzzz iiii jjjj jjjjáááárrrrttttóóóó    PPPP éééé tttt eeeerrrr

SSSSeeee llllmmmmeeeecccczzzz iiii     ggggaaaabbbbrrrr iiii eeee llll llllaaaa

Vidámak, 
mert nekik 

semmi sem drága
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CCssiippeett  CCssaappaatt..  RReennddõõrrssééggii  bbeerr-
kkeekkbbeenn  ccssaakk  ííggyy  hhíívvjjáákk  aa  TTeerrrroorr-
eellhháárrííttáássii  KKöözzppoonntt  ((TTEEKK))  ggáárr-
ddáájjáátt,,  ééss  nneemm  vvéélleettlleennüüll::  aazz  OOrr-
bbáánn  tteessttõõrrssééggéébbõõll  aallaakkuulltt  oosszz-
ttaagg  aazz  uuttóóbbbbii  iiddõõbbeenn  aannnnyyiisszzoorr
vváálltt  rrööhheejjeesssséé,,  hhooggyy  aakkáárr  MMrr..
BBeeaann  iiss  sszzeerrzzõõddtteetthheettnnéé  õõkkeett  -
ppooéénnggyyáárrttóókknnaakk……

Hivatásos humoristák sem tud-
nának annyi mulatságos szituá-
ciót kitalálni, mint ahányszor a TEK
munkatársai az utóbbi idõben
bolondot csináltak magukból.
Pedig 2010-ben nem úgy tûnt,
hogy egy szórakoztató társaság
verbuválódik Orbán Viktor ma-
gántestõrségébõl. Az évi 13 mil-
liárd forintból gazdálkodó szerve-
zet úgy kezdte mûködését, hogy
több Audi Q7 típusú méregdrága
terepjárót vásároltak. Akkor ezen
sokan felháborodtak - fõként a
többi, rosszul fizetett rendõr -, ám

a hírekbe elõször akkor kerültek
be a luxuskommandósok, amikor
2011 októberében vezetõjük, Haj-
du János sajtótájékoztatón jelen-
tette be, hogy rengeteg fegyvert
foglaltak le egy vámraktárban. A
probléma csak az, hogy ezek
nem igazi fegyverek voltak, ha-
nem hatástalanított filmkellékek: a
hazánkban forgató Brad Pitt
produkciójában használták õket.
Így aztán néhány hétig a magyar
kommandósokon röhögött az
egész világ.

A következõ humorbombát idén
augusztus 2-án robbantotta Haj-
du, amikor dörgedelmes hang-
vételû levelet írt Ostenburg-Mo-
ravek Gyulának, hogy az ál-
tala vezetett szélsõjobbos
portálról vegyen le egy TEK
kommandóst ábrá-
zoló fotót. A baj
ezzel csak az,
hogy Ostenburg-
Moravek még a
Horthy-korszak

f a s i s z t a
pár t ve-

zére volt és 1944-ben meghalt.
Hajdu a nevet a szélsõjobbos por-
tál impresszumából másolta ki, s
egyáltalán nem tûnt fel neki, hogy
abban olyan nevek szerepelnek,
mint Rózsa Sándor, Sobri Jóska,
Zrínyi Ilona, vagy Marcus Aure-
lius... Hajdu az ATV Egyenes Be-
széd címû mûsorában többek kö-
zött azzal magyarázta a bla-
mázst, hogy sokat levelezik, és
nem tudja mindenkinek a nevét
leellenõrizni a
Google-ban…

Ezt követõen
a TEK már szinte menetrend-
szerûen keveredett valamilyen ne-
vetségesen kínos szituációba. Au-
gusztus végén például bejelentet-
ték, hogy kiszabadítottak három,
a polgárháborús Szíriában elfo-
gott magyart, ám pár óra alatt

kiderült, hogy a túszok elen-
gedéséhez semmilyen köze

nem volt a magyar kom-
mandósoknak. Ennek elle-
nére sajtótájékoztatót tar-
tottak, ahol Hajdu János

egyszer csak odafordult az
egyik, általa állítólag nem is

ismert túszhoz, és tegezve azt
súgta neki: „mondjál kevesebbet,
akkor nem tudnak beléd kötni”.
Szegény fõkommandós arra
már nem gondolt, hogy az elõt-

tük lévõ bekapcsolt mikrofonok
tisztán rögzítik a suttogását...

Ám a TEK legemlékezetesebb
felsülése mégis a Csillagok hábo-
rújából ismert Luke Skywalker „ár-
talmatlanítása” volt. Az történt
ugyanis, hogy a Mûegyetemen

néhány hallgató a gólyatáborra

készülve egy Star Wars jellegû fil-
met forgatott, s egyikük, aki Sky-
walkert alakította, jelmezben és
mûanyag lézerpisztollyal ült be az
egyik elõadásra. Bár a hallgatók
számára egyértelmû volt, hogy a
fegyver nem valódi, hanem egy
fröccsöntött, kínai játék, a TEK
mégis éles lõfegyverekkel és paj-
zsokkal rontott be az elõadóba, és
„hõsiesen” lekapcsolták az ifjú jedi
lovagot... Késõbb persze magya-
rázkodtak, hogy számukra
komolynak tûnt a szituáció, de
már késõ volt - újra mindenki raj-
tuk röhögött...

A legújabb hír most az, hogy
Orbán házi kommandósai 650
millió forintot kaptak arra, hogy az
internetet is figyeljék, terrorgyanús
összeesküvések után nyomozva. 

Nem lennénk meglepve, ha a
Brad Pitt és Luke Skywalker elleni
akciók után most egy Neo nevû
fiatalember után kezdene nyo-
mozni a kormányzati Mátrix cso-
port...                                      

-ools-

Elfogták 
a tolvaj
fideszest
Amit  a  fõnökei  nagyban  csinálnak,
azt  a  kunszentmártoni  Fidesz  alelnö-
ke  némileg  kisebb  tételben  másolta:
G.  Balázs  több  mint  egymillió  forint
értékben  lopott.  Az  eset  a  kecs-
keméti  Mercedes  gyárban  történt,
ahol  33  éves  férfi  csoportvezetõként
dolgozott.  A  tettes  korábban  a  Fidesz
képviselõjelöltje  is  volt...

A baloldali kormány Magyarország-
ra csábította a Mercedes gyárat, a Fi-
desz kunszentmártoni alelnöke pedig
lopott tõlük. Persze az, hogy egy po-
litikus károsította meg a német óriás-
céget, csak késõbb derült ki, és a sajtó
is igyekezett elhallgatni.

A Mercedes még augusztus elején
tett feljelentést, mivel feltûnt nekik, hogy
a már leellenõrzött, eladás elõtt álló
autókból valaki kilopja az alkatrésze-
ket. Mivel ezek között több olyan beren-
dezés is volt, amelynek hiánya
közvetlenül az utasok biztonságát ve-
szélyezteti (például légzsák), ezzel a
tolvaj nem csak kárt okozott, hanem a
vásárlók életét is kockára tette. A nyo-
mozás során kiderült, hogy az elkövetõ
a gyár összeszerelõ mûhelyének 33
éves csoportvezetõje, G. Balázs. Az
eset pikantériája, hogy a férfi a kun-
szentmártoni Fidesz alelnöke és kép-
viselõjelöltje. A kihallgatás során a tol-
vaj fideszes elismerte a bûncselek-
mény elkövetését, és megnevezte a
helyet, ahol az ellopott dolgok találha-
tóak. Ennek alapján a férfi egyik roko-
nánál, Kunszentmártonban házku-
tatást tartottak, melynek során az épü-
let padlásán megtalálták az elvitt dol-
gokat. Volt közöttük többek között mo-
torvezérlõ elektronika, többféle Mer-
cedes embléma, légzsák, defektjavító
készlet, kábelek, távirányítós kulcsok –
összesen több mint egymillió forint
értékben. A férfit õrizetbe vették.    -zzsé-

AAddjjaa  mmeegg  sszzaakkkkééppzzeettttssééggéétt,,  ffooggllaallkkoo-
zzáássáátt,,  mmuunnkkaahheellyyéétt,,  hhooggyy  bbáárrmmiikkoorr
bbeehhíívvhhaassssáákk  ppoollggáárrii  vvééddeellmmii  sszzoollggáá-
llaattrraa!!  JJeellöölljjee  mmeegg,,  vvaann-ee  aauuttóójjaa,,  eeggyyéébb
iinnggóóssáággaaii,,  mmeerrtt  „„sszzüükksséégg  eesseettéénn””  eezzee-
kkeett  iiss  iiggéénnyybbee  vveehheettiikk..  TTíízzeezzrréévveell  éérr-
kkeezznneekk  aazz  iillyyeenn  ttaarrttaallmmúú  lleevveelleekk  aa  ppooll-
ggáárrmmeesstteerreekkttõõll,,  aazz  eemmbbeerreekk  ppeeddiigg  ffeell-
hháábboorrooddvvaa  mmoonnddjjáákk::  eezztt  mmáárr  ttéénnyylleegg
nneemm  sszzaabbaadd  hhaaggyynnii!!

Ezután bárkit bármikor behívhatnak 40
órás katasztrófavédelmi oktatásra vagy
72 órás gyakorlatra - sõt, az illetõ autója,
egyéb jármûve, berendezése, de egyes
reakciók szerint még a lakása is bevon-
ható a feladatok ellátásába. Azt, aki 15
napon belül nem tölti ki a számára kikül-
dött regisztrációs ívet, 300 ezer forintos
szabálysértési bírsággal vagy elzárással
fenyegetik. Azt, hogy kit mikor rendelnek
be, egyedül az adott település polgár-
mestere dönti el.

A Fidesz legújabb önkénye érthetõen
óriási felháborodást váltott ki. Bakondi
György, az OKF vezetõje elismerte: 18 me-

gyében már lezajlott az adatgyûjtés, és
102 ezren már részesei a védelmi háló-
zatnak. Õket vészhelyzet esetén bármikor
riaszthatják, és összesen 15 napig ren-
delkezhetnek a kötelezett szolgálatossal.
Az adatkérõ levél bojkottálására már pol-
gári akció indult. A „Polgári engedetlen-
séggel a polgári védelmi szolgálat ellen”
elnevezésû Facebook-csoporthoz már
eddig is rengetegen csatlakoztak. „Ha jön
a levél/behívó/összeírás a polgári védel-
mi szolgálatnak nevezett legújabb birka-
befogási akcióra, nem töltöm ki a kérdõ-
ívet, nem küldöm vissza, nem fizetek
pénzbírságot” - olvasható honlapjukon. A
csoport tagjai ugyanis úgy vélik, ha elég
erõs a tiltakozás, több százezer embert
nem vonhatnak eljárás alá. „Eljött a
polgári engedetlenség ideje, az erkölcs a
mi oldalunkon áll. Nincs mitõl félni, ha
elég sokan vagyunk” - írják. Sokan úgy
vélik, a törvény nem más, mint a kor-
mányzati önkény újabb állomása. 

Mostantól a fideszes polgármester ak-
kor szúrhat ki a számára kellemetlen sze-
mélyekkel, amikor csak akar: csak külde-

ni kell neki egy „behívót” és az illetõ máris
úgy ugrál, ahogy a település vezetõje
akarja. 

A hivatalos tájékoztatás szerint ugyanis
a 18 feletti felnõtt lakosságból bárki szá-
míthat arra, hogy az önkormányzat
elõbb-utóbb megkeresi.                 (béjé)

Röhejes
luxuskommandó

Besoroz a polgármester!

Ezután bárkit, 
bármikor behívhatnak 
40 órás oktatásra, 
vagy 72 órás gyakorlatra

Kevesen kapnak
mentességet

A  jogszabály  szerint  az  oktatás  és  a  gya-
korlat  alól  mentességet  kizárólag  a  18
éven  aluliak,  a  nyugdíjasok,  a  terhes  nõk,  a
legfeljebb  6  éves  gyermekét  egyedül
nevelõ-,,  illetve  három  14  éven  aluli  gyere-
két  egyedül  nevelõ  szülõk,  a  munkaképes-
ségüket  67  százalékban  elvesztõk,  va-
lamint  az  országgyûlési  képviselõk,  az  EP-
képviselõk,  a  települések  jegyzõi,  valamint
a  bírók,  és  az  ügyészek  kaphatnak.  Aki
nem  tud  mentességet  felmutatni,  annak
kötelessége  csatlakozni.

Micsoda blamázs!



Mintha elégett 
volna a nyugdíjunk
Szinte  teljes  egészében  eltûnt  az  a  3000  milliárd  forint,  ame-
lyet  a  Fidesz  kormány  a  magyar  emberek  magánnyugdíj-
pénztári  megtakarításaiból  nyúlt  le.  A  részvények  eladásával
Orbánék  még  saját  beszámolójuk  szerint  is  több  mint  180  mil-
liárd  forintot  buktak.

Egy év elteltével már látszik: mintha elégettük volna ezt a ren-
geteg pénzt. Idén május végén már 600 milliárd forint sem volt
meg az egy évvel korábban átvett mintegy 3000 milliárd forintnyi
magánnyugdíj-vagyonból. Orbánék nagyrészt az államadósság
csökkentésére fordították a százmilliárdokat, de mivel nem haj-
landók megállapodni az IMF-fel az olcsóbb kamatozású hitelekrõl,
így a forint gyengülése és az ország hitelfelvételi kockázata el is vi-
szi a befizetett összeget. Ez oka annak, hogy bár rengeteg pénzt fi-
zettünk vissza, mégis szinte alig csökkent a tartozásunk.

A teljes nyugdíjvagyont tavaly a reál-
hozamok és a tagdíjkifizetések visszafi-
zetése is zsugorította, miközben ked-
vezõtlenül alakultak a tõzsdei árfolya-
mok is. Az MNB statisztikája szerint ta-
valy június óta a részvényeken több
mint 180 milliárd forint az állam vesz-
tesége. Ugyanakkor mostanra az is ki-

derült, hogy óriási blöff volt az Orbán-
kormánynak az a fenyegetése, hogy aki elveszíti jogosultságát az
állami nyugdíjra az, aki úgy dönt, hogy magánnyugdíj-pénztári tag
marad. Az érintettek 96,8 százaléka megijedt és váltott, de nagy-
jából 100 ezer ember nem dõlt be a zsarolásnak és õk jártak jól. Az
Országgyûlés ugyanis nemrég eltörölte az úgynevezett „kiszer-
zõdés" jogintézményét, aminek alapján kizárták volna a pénz-
tárakban maradókat az állami nyugdíjból. Ez pedig azt jelenti, hogy
nekik is járni fog a teljes állami nyugdíj, akár visszalépnek a rend-
szerbe, akár nem.                                                                        K.  T.

7.
oldalElég volt!

Van  itt  munkahelyteremtés  -  csak  épp  
a  kormánypárti  politikusok  rokonainak!
Nézzük  hát,  ki  milyen  zsíros  állásba
nyomta  be  a  saját  pereputtyát!

A család a KDNP számára nagyon fontos - de a leg-
fontosabb mégiscsak a saját családjuk. Így lehet,
hogy a kereszténydemokrata képviselõk egymás fele-
ségeit, fiait, lányait, vagy olykor saját rokonaikat foglal-
koztatják jól fizetett parlamenti titkárként. Ebben a mi-
nõségben kapja a parlamenti fizetését például Lukács
Tamás felesége, Bagdy Gábor lánya, Salamon
László lánya, Stágel Bence felesége,
valamint Szászfalvi László, Har-
rach Péter és Básthy Tamás
fia. De vannak ennék „rava-
szabb” megoldások is, Ru-
bovszky György például meg-
állapodott Latorcai János ország-
gyûlési alelnökkel hogy egymás rokonait
alkalmazzák: Latorcai felesége Rubovszky beosztottja
lett, míg Latorcainak Rubovszky lánya titkárkodik az
adófizetõk pénzén. De az olykor vörös fejjel nyilatkozó
Pálfy István felesége is közpénzbõl gyarapítja a csalá-
di bevételeket. 

Ugyanakkor a KDNP-s machinációk gyerekes
ügyeskedések a Fidesz módszeréhez képest. Orbán
pártjában már nagyban megy az állások osztogatá-
sa. Jó példa erre az Orbán családhoz közeli szálakkal
kötõdõ Vitézy-klán. Vitézy Zsófia - aki anyai ágon Or-
bán Viktor unokatestvére - a Budapesti Fesztiválköz-
pont vezetõje lett. A szinte semmilyen élet-, és szak-
mai-tapasztalattal rendelkezõ 25 éves Vitézy Dávid a
Budapesti Közlekedési Központ (BKK) élére került. Az õ
édesanyja, Hankiss Ágnes pedig a Fidesz Európa Par-

lamenti képviselõjeként euróban kapja több milliós fi-
zetését. Hogy a jelentõs közpénz-hirdetést bezsebelõ
Helyi Témát kiadó Vitézyt már ne is említsük... De a
Fidesz más régióiban is mûködik a rokonok elhelyezé-
se. Jól fizetõ önkormányzati állást kapott Kontrát Ká-
roly belügyi államtitkár lánya, Gelencsér Attila Somogy
Megyei Közgyûlési elnök felesége, Balsai István alkot-
mánybíró fia, és a mohácsi polgármester Szekó József
felesége. Még a „47ezres” Zsiga Marcell édesapja és
testvére is a miskolci önkormányzattól kapják a
fizetésüket.

És ez még mindig nem a zsírosbödön legalja. Nagy
nemzetközi visszhangot és óriási ellenszenvet váltott

ki, amikor az Országos Bírósági Hivatal elnöké-
vé Szájer József Fideszes EP képvise-

lõ nejét, Handó Tündét nevezték
ki 9 évre. A köznyelvben csak
„Nyerges Kft-nek” hívott csa-
ládot sem hagyhatjuk ki a fel-

sorolásból: Nyerges Zsolt ko-
rábban ügyvédként szorgoskodott

a Fidesz körül, de igazán akkor lett ismert,
amikor a Simicska Lajossal közösen tulajdonolt cégek
közül a Közgép neve kapcsán leginkább õt nevezték
meg vezetõnek. A Nyerges család azonban nem csak
a Közgéppel elnyert százmilliárdos közbeszerzések
révén gazdagodhat közpénzekbõl, hanem Nyerges
Attila révén is, aki állatorvosként a Fejlesztési Minisz-
tériumban segíti a korábban szintén a Közgépnél
tapasztalatokat szerzett Németh Lászlóné miniszter
asszonyt.

Sógorok, komák, fiúk, lányok, feleségek... vala-
mennyien zsíros, havi sok százezer, vagy több millió
forintot jelentõ állami állásokba kerültek. Mi, adózó
polgárok fizetjük õket, miközben csökken a bérünk,
megszûnik a munkahelyünk. Tessék mondani: nem
kellene ezeket az ingyenélõket végre elzavarni?  -kki-

Zsíros állásokban 
a Fidesz-rokonság

Fideszes földesurak 
miatt DRÁGULHAT
az élelmiszer
Úgy  tûnhet,  ma  a  leg-
jobb  agrárszakember  a
polgármester,  az  ügy-
véd,  a  mûkörömépítõ  és
a  tetõfedõ...  Mivelhogy
ilyen,  és  ehhez  hasonló
„szakemberek“  nyerik  a
legtöbb  bérbeadható
mezõgazdasági  földte-
rületet.  Persze,  az  igaz-
ság  az,  hogy  itt  nem  is  a
hozzáértés  számít,  hanem  a  kormánypárti  kötõdés:
ahogy  régebben  a  nemesi  kutyabõr  volt  a  fontos,  most  a
fideszes  párttagkönyv  tehet  bárkit  földesúrrá.

A haszonbérleti szerzõdések körül annyi a furcsaság, hogy
még a kormány tavasszal lemondott agrárállamtitkára, Ángyán
József is felháborodott. Nem véletlenül: a kajászói gazdák pél-
dául azért nem kaptak földeket, mert azokat elvitte elõlük egy ká-
polnásnyéki tetõfedõ, meg a felcsúti polgármester, Mészáros
Lõrinc, Orbán Viktor jó barátja. Mészáros érdekeltségei és csa-
ládja összesen 1375 hektár állami földterületen gazdálkodhat-
nak, ami messze meghaladja a pályázható 1200 hektáros mér-
téket. Mészáros bérli a kormányfõ apjának, Orbán Gyõzõnek az
ingatlanforgalmazó(!) cégétõl az Alcsútdoboz Hatvan pusztai
majorságot, amit - micsoda véletlen! - azok éppen az állami
földek vesznek körül, amiket Mészáros cége, a Búzakalász 66 Kft.
a közelmúltban nyert el 20 éves bérletre... A kérdéses terület
fölött pedig Lévai Anikó, a miniszterelnök feleségének szántói fek-
szenek... Így alakul ki az orrunk elõtt a fideszes földesurak rend-
je, miközben azok a gazdálkodók, akik korábban a kérdéses
területeket mûvelték, most sorra mennek tönkre - családjaikkal,
alkalmazottaikkal együtt. Mindez persze nem számít a Fidesznek,
õk nem nézik, hogy ezzel milyen kárt okoznak. Számukra csak az
a fontos, hogy az új földesurak felvehessék a földek után járó
zsíros állami pénzeket. Hogy aztán emiatt padlóra kerül a
mezõgazdaság és minden drágább lesz? Õk ki tudják majd
fizetni...                                                                             Sch.  Zs.

Blöff volt 
a kormány
zsarolása!

Simicska Lajos

Németh Lászlóné
Vitézy Zsófia

Handó Tünde

Szájer József

Pofátlan
osztogatások

Nyerges Zsolt

Elég
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Vitézy Dávid



Õk  azok,  akik  bemennek  a  Parlamentbe  és  megmondják,  ho-
gyan  éljünk.  Egyetlen  gombnyomással  munkahelyeket  szün-
tetnek  meg,  pénzeket  vesznek  el,  és  új  adókat  vetnek  ki.  Õk
döntik  el,  hogy  minek  mennyivel  emelkedjen  az  ára,  legyen-ee
a  gyógyszerre  támogatás,  dolgozzon-ee  a  rokkant,  és  hogy  ta-
nulhat-ee  tovább  a  gyerekünk.  Némelyikük  fennen  hirdeti,  hogy
szerinte  meg  lehet  élni  havi  47  ezer  forintból  -  miközben  több-
ségük  naponta  keres  ennyit,  vagy  még  ennél  is  többet.  S  akkor
az  ingyen  használt  és  hivatali  pénzbõl  tankolt  szolgálati  kocsi-
ról,  a  hivatali  mobilokról,  és  a  különbözõ  juttatásokról  még

nem  is  beszéltünk…  Úgy  gondolják,  õk  a  mi  uraink,  pedig  a
valóság  az,  hogy  mi,  magyar  polgárok  fizetjük  õket.  Lássunk
hát  tisztán,  mennyiért  ülnek  a  nyakunkon,*  s  mindjárt  kiderül,
hogy  mitõl  is  annyira  magabiztosak  õk.  Mert  egymillió  forint
feletti  havi  jövedelemmel  bármit  könnyen  meg  lehet  szavazni.
Persze,  már  érzik  õk  is,  hogy  nem  mindig  lesz  ez  így,  de  akár-
mennyire  is  ügyeskednek  a  választási  szabályokkal,  legké-
sõbb  2014-bben  megkapják  a  felmondólevelüket...

Lázár János: 
1 millió 611 ezer
740 forint

Semjén Zsolt: 
1 millió 333 ezer 
800 forint

Orbán Viktor:
1 millió 739 ezer
300 forint

Kövér László: 
2 millió 481 ezer
330 forint

Hoffmann Rózsa: 
1 millió 229 ezer 
100 forint

Navracsics Tibor: 
1 millió 333 ezer
800 forint

Budai Gyula: 
2 millió 237 ezer
865 forint

Rétvári Bence: 
1 millió 229 ezer 
100 forint

Dr. Zsiga Marcell: 
1 millió 726 ezer
095 forint

Pokorni Zoltán: 
1 millió 914 ezer
984 forint

Szijjártó Péter: 
1 millió 229 ezer 
100 forint

Kósa Lajos: 
1 millió 476 ezer
441 forint

Matolcsy György: 
1 millió 383 ezer 
100 forint

MMii ll ll iióóssookk    kk lluubb jjaa

Varga Mihály: 
1 millió 229 ezer
100 forint

Rogán Antal:  
1 millió 869 ezer 
284 forint

*2012.  január  31-ii  adatok


