
A választók az országos pártlisták mellett 
106 egyéni körzetről is döntenek. Vagyis 
mindenkinek két szavazata lesz. 

Egyöntetű a vélemény, hogy a jelen-
legi kormányt csak úgy lehet leváltani, ha 
egyetlen ellenzéki jelölt áll majd szem-
ben minden körzetben a Fidesz képvi-
selőjével. Ez vagy úgy érhető el, hogy a 
pártok megegyeznek egymással és min-
denhol csak egy jelöltet állítanak, vagy 
úgy, hogy a választók állapodnak meg 
egymás között arról, 
hogy minden ellen-
zéki érzelmű polgár 
a legesélyesebbnek 
tartott jelöltre adja a 
voksát, függetlenül 
attól, hogy az milyen 
pártállású. A máso  dik 
szavazatával pe  dig 
a listán azt a pártot 
támogathatja, ame-
lyik a szívéhez a leg-
közelebb áll. Ezt a 

legmarkánsabban a Viszlát, kétharmad! 
nevű mozgalom képviseli. 

A Közös Ország Mozgalom közvéle-
mény-kutatással szeretné megtalálni azt 
a jelöltet, aki a legesélyesebb egy adott 
körzetben. Eddig annyi adomány érkezett 
erre a célra, hogy tíz választókörzetben 
kezdhetik el a felméréseket. Január vé-
gétől két budapesti és nyolc, az ország 
különböző pontjain található körzetben 
elhívják az ellenzéki pártok képviselője-
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Indul a választási küzdelem

Az április 8-ára kiírt választásnak nem kisebb a tétje, mint hogy kap-e 
további négy évet Orbán Viktor rendszere, vagy az ellenzéknek sikerül 
leváltania a jelenlegi kormányt. 

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Még forróbb ez a hír attól, hogy a polgári 
aktivizmusról és állami korrupcióról szó-
ló fórum másik szervezője a Páva Zsolt 
polgármester, Hoppál Péter és (eddig 
hallgatólagosan) Csizi Péter országgyű-
lési képviselők által Soros-kampányköz-
pontnak bélyegzett pécsi Ember-
ség Erejével Alapítvány volt.

Sokan találgatták az el-
múlt napokban, hogy mi-
képpen fog kihátrálni a pé-
csi önkormányzat, avagy a 
kormány és a pécsi város-
háza által közösen finan-
szírozott Zsolnay Örökség-
kezelő (ZSÖK) a Transparency 
és az Emberség Erejével közös 
programjával való kapcsolatból. Főleg 
azok után, hogy decemberben szinte 
boszorkányüldözésnek tették ki a pécsi 
civileket Páváék, és egy, többek szerint 
régi, sötét időket idéző nyilatkozatot is 
elfogadtak a városházán.

 A Szabad Pécs nem hivatalosan ar-
ról értesült, hogy a fent említett körök-
ben valóban komolyan felmerült, hogy 
kipöcköljék a civileket valamilyen fals 
indokkal, de végül győzött a józanabbik 
eszük, és a civilek megtarthatták a Pécsi 

Művészetek és Irodalom Házába 
szervezett, fontos pécsi köz-

életi-civil eseményt.
Információk szerint a 

városházán és a ZSÖK-nél 
olyan „békaként” tekinte-
nek immáron a program-

mal való összehozásukra, 
amit a körülmények miatt 

most már szükségszerűen „le-
nyelnek”, ugyanakkor vélhetően 

nem marad következmények nélkül az 
ügy. Habár a szerződést végül a ZSÖK 
vezetője, Vincze Balázs írta alá, keresik 
azt a személyt vagy azokat, akik felelő-
sek vagy felelőssé lehet tenni a rendez-
vénnyel kapcsolatos tárgyalás miatt.  

Egyelőre nem rúgták ki az Emberség 
Erejévelt és a Transparencyt a Művészetek 
Házából, de keresik a megoldást… 

Pécsi önkormányzati ingatlanban tarthatott a szokásos terembérleti 
díj (30 ezer forint) megfizetése ellenében a kormánykedvencnek nem 
mondható Transparency International  (TI) magyarországi szervezete 
nyilvános és ingyenes lakossági rendezvényt a múlt héten.

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: Kerepes-Szilasliget

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu 
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal 
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér 
menüpont alatt.

BARANYA

MEGYE

A 4. OLDALON

BARANYA

MEGYE

Forrás: www.szabadpecs.hu
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Igazán nem lehet türelmetlenséggel vá-
dolni a közszférában dolgozókat, hiszen 
tíz év hiábavaló várakozás után csak 
most lázadtak fel komolyan: két napig 
sztrájkoltak – január 12-én és 15-én – 
azért, hogy érdemi tárgyalásra és még 
érdemibb béremelésre kényszerítsék a 
kormányt. Az elmúlt évtizedben ugyanis 
az önkormányzatoknál, illetve a közpon-
ti államigazgatási szerveknél foglalkoz-

tatottak jelentős része egyetlen fillér 
fizetésemelést sem kapott, miközben a 
reálkeresetek ugyanennyi idő alatt 40 
százalékkal nőttek. Emiatt a szakképzett 
alkalmazottak egy része másutt akar 
boldogulni, ami már a polgármesteri hi-
vatalok működőképességét veszélyez-
teti – véli a sztrájkot szervező Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és 
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. 
A munkabeszüntetéstől a szakszervezet 
főtitkára, Boros Péterné a kormány hall-
gatásának megtörését várja. A szakszer-
vezet egyebek között az egységes köz-
szolgálati életpályamodell bevezetését 
követeli, és elvárja, hogy a tisztviselők 
tíz éve változatlanul alig több 38 és fél 
ezer forintos illetményalapját emeljék 
fel hatvanezer forintra, mert nettó 100-

Sztrájk: elszakadt a közszolgák cérnája

Elszakadt a cérna: tíz éve nem kap-
tak béremelést, ezért két napig 
sztrájkoltak az önkormányzatoknál, 
illetve a központi államigazgatás-
ban dolgozók.  A Fidesz szerint kor-
mányellenes akcióról van szó.

Erre a képzésre elsősorban érdekvé-
delmi szervezetek és önszerveződő 
közösségek hátrányos helyzetű tagjait 
várják, akik szeretnék megtanulni a fo-
tózás alapjait és azt, hogyan hasznosít-
hatják a vizuális elemeket a szerveze-
tük kommunikációjában.  

Időpont: 2018. március 3–4. A képzésen 
a részvétel ingyenes! Jelentkezési ha-
táridő: 2018. február 15. 

További információk:
kozeletiskolaja@gmail.com 

Forrás: www.kozeletiskolaja.hu

Ingyenes képzés civil szervezeteknek 

löltjeit, hogy beszéljenek a programjaik-
ról. A Medián és a Závecz közvélemény-
kutató cégek pedig ezerfős mintával, 
személyes megkérdezéssel tudakolják, 
kik a legnépszerűbb ellenzéki jelöltek 
ezekben a körzetekben.

Egy másik civil szerveződés inter-
netes előválasztással szeretné megta-

lálni a legmegfelelőbb jelöltet. Ők egy 
honlapra teszik fel folyamatosan egy-
egy körzet jelöltjeit, és a polgárok ott 
szavazhatnak arról, hogy kit tartanának 
a legesélyesebbnek közülük a Fidesz 
jelöltjének a legyőzésére. A https://
elovalasztok.edemokraciagep.org olda-
lon február 25-éig várják a szavazatokat. 

120 ezer forintért egyre inkább lehetet-
len megfelelő szakembereket találni az 
önkormányzati hivatalokba. Ugyanakkor 
egységes, a helyhatóságok által foglal-
koztatott köztisztviselőkre is érvényes 
szabályokat kell megállapítani, s az ön-

kormányzatok számára, ha az indokolt 
– mert a helyi bevételekből nem fedez-
hető –, a központi költségvetésből kell 
biztosítani a magasabb illetmények kifi-
zetéséhez szükséges forrásokat.

Forrás www.veledvagyunk.blog.hu

Az OLAF két évig vizsgálta Orbán Viktor 
veje, Tiborcz István Elios Innovatív Zrt. 
nevű cégének uniós pénzügyi forráso-
kat felhasználó szerződéseit, aminek 
során összeférhetetlenségre is találtak 
bizonyítékot – írta a Wall Street Journal 

(WSJ), a világ egyik legbefolyásosabb 
gazdasági lapja.

Az EU-s hivatal az Elios 2011 és 2015 
közötti – magyar települések közvilágí-
tásának modernizálásáról szóló – szer-
ződéseit vizsgálta. Orbán Viktor veje 
2015-ben szállt ki a vállalatból, amely 
ellen akkor visszaélések gyanúja miatt 
rendőrségi nyomozás is folyt itthon. A 
WSJ információi szerint az összeférhe-
tetlenség arra vonatkozik, hogy Hamar 
Endrének, az Elios volt tulajdonosának a 
cége, a Sistrade Kft., úgy vett részt egyes 
pályázatok előkészítésében az önkor-

mányzatok részéről, 
hogy Hamar azalatt 
még az Eliosban is 
tulajdonos volt. 

Az OLAF már el is 
küldte a jelentését a 
magyar ügyészség-
nek, ebben jogi lé-
pésekre tesznek ja    -
vaslatot. Az Európai 
Bizottságnak pedig 
azt javasolják, hogy 
kérje vissza a pénzt, 
amely 40 millió euró 
körüli összeg, több 
mint 12 milliárd forint. 

Forrás: m.mfor.hu

Súlyos szabálytalanságok az Orbán 
veje által elnyert közbeszerzéseknél

Összeférhetetlenséget és súlyos 
sza bálytalanságot is talált az Eu-
rópai Unió csalásellenes hivatala, 
az OLAF, Tiborcz István egyik cé-
génél. 
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Munkatársunktól


