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

A mozgalom már korábban bejelentette, 
hogy legalább 15 választókörzetben köz-
vélemény-kutatásokat végeztet azért, 
hogy megtalálja az adott térségben a 
fideszes jelölt legesélyesebb kihívóját. A 
kezdeményezést a Közös Ország Mozga-
lom a hozzá beérkezett adományokból 
finanszírozza. 

A választópolgárokat úgynevezett 
taktikai szavazásra biztatják, vagyis arra, 
hogy egyéniben a legesélyesebb ellen-
zéki jelöltre szavazzanak, a pártlistán 
pedig arra a szervezetre, amelyet a leg-
alkalmasabbnak tartanak.

A mozgalom vezetője, Gulyás Már-
ton a HVG-ben arról írt, hogy az ellenzé-
ki pártok nem tudják jelenleg legyőzni a 
Fideszt, viszont az ellenzéki szavazók-
nak mégis sikerülhet megakadályozni-
uk, hogy továbbra is illiberális demok-
ráciában kényszerüljünk élni. Ugyanis 
az ellenzéki szavazók képesek lehetnek 
a szükséges számú egyéni körzetben 
megakadályozni, hogy a Fidesz mandá-
tumot tudjon szerezni. Vagyis az ellen-
zéki szavazók meg tudják akadályozni 

az újabb kétharmadot, sőt akár a Fidesz 
választási győzelmét is.

Ki legyen a Fidesz kihívója 
Miskolcon?
A többség ereje – Ki képviseljen bennünket? címmel indított országos vi-
tafórum-sorozatot a Közös Ország Mozgalom. Azt szeretnék, ha az egyes 
választókerületekben bemutatnák az esélyes jelöltek a programjukat a 
helyi szavazóknak. 

A rendezvény időpontja és helyszíne: 
2018. február 14., 18:00–20:00
Népkerti Vigadó és Söröző
Görgey A. út 23., Miskolc, 3528

Résztvevők:
Debreczeni József – DK
Jakab Péter – Jobbik
Csoma László – LMP
Szopkó Tibor – Momentum

A kérdések, amelyeket megvitatnak 
majd a jelöltek:

•  Valóban javult a közbiztonság 
Miskolcon?

•  Mi lehet a közmunkaprogram 
alternatívája?

•  Hogyan állítható meg a megye drámai 
népességcsökkenése?

•  Hogyan oldanák meg az avasi 
lakótelep problémáit?

•  Miért a megyében az egyik 
legalacsonyabb a bérek szintje az 
országban?

BORSOD-

ABAÚJ- ZEMPLÉN

MEGYE

Miért természetes az, hogy miután egy 
fiatalember, Tiborcz István feleségül vet-
te Orbán Viktor Ráhel nevű lányát, a pár 
néhány éven belül milliárdos lett? Talán 
arra is sokan emlékeznek, a kérdés firta-
tásakor Ráhel öntudatosan kikérte ma-
gának, hogy az apukájának köze lenne a 
gazdagodásukhoz, mondván, ők a saját 
lábukon állnak. Nos, 
azóta kiderült, hogy 
nem a saját, hanem a 
mi lábunkon álltak, és 
csalással, bűncselek-
ményekkel, tőlünk el-
lopva jutottak milliár-
dokhoz.

Az OLAF, az Unió 
csalásellenes hivatala 
három hete feljelen-
tést küldött a magyar 
ügyészségnek, hogy 
vizsgálja ki az Elios Zrt. 

nevű cég furcsa közbeszerzési győzel-
meit, mert a hivatal korrupciót, sőt szer-
vezett csalást sejt az ügyben. Ebben a 
cégben volt tulajdonos Tiborcz István. 
Orbán Viktor környezetéből először 
mindent tagadtak, de miután nyilvános-
ságra került a dokumentum, már nem 
lehetett mellébeszélni.

Szervezett bűnözéssel 
vádolják Orbán Viktor vejét  
Akár 12 milliárd forintot is vissza kell majd fizetnünk, mármint nekünk, adó-
fizetőknek az Európai Unió számára, miután kiderült, hogy Tiborcz István, 
Orbán Viktor veje, súlyosan törvénytelen csalássorozattal nyert meg pá-
lyázatokat 35 önkormányzatnál.

33%

Így nyert meg Orbán veje minden pályázatot

hirtelen korszerűsíteni 
akarja a közvilágítását

Pályázatot írnak ki, amelyeken legalább 
3 cégnek kell elindulni. Mindegyik cég pontosan 
5 és 7 százalékkal drágább ajánlatot tesz, mint 
a miniszterelnök vejének a cége, az Elios Zrt

Így természetesen 
minden pályázatot 
az Elios Zrt nyer meg

önkormányzat

35
+5%

+7%
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Nem egészen egy évvel a kinevezése 
után tudhatta meg Tiba Sándor, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház fő-
igazgatója, hogy nincs rendben az egész-
sége, így már nem alkalmas a posztja 
betöltésére. A szükséges terápiát a kór-
házfenntartó Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ helyszínre érkezett főigazgatója 

közölte a beteggel, ám a diagnózist nyil-
ván az egészségügyi kérdések avatott 
minisztériuma állította fel.

Tiba „egészségét” a régóta komoly 
gondot jelentő onkológiai centrum ásta 
végképp alá. A főigazgató ugyanis az el-
múlt hónapokban több, a kórház számá-
ra alapvetően előnytelen szerződést is 
módosíttatott. Az onkológiai ellátásra a 
Medcenter Nonprofit Kft.-vel megkötött 
szerződés felülvizsgálatakor például arra 
jutott, hogy ez is finoman szólva nem elő-
nyös a kórháznak – ugyanakkor a vállal-
kozó érdekeit nehéztüzérség védi.

A cég panaszt tett az egészségügyi 
államtitkárságon, kifogásolva a főigazga-
tó és az onkológiai központ vezetőjének 
elmúlt hónapokban tanúsított „szerződés-
szegő” magatartását, s több milliárd forint-
ra tette pénzügyi követelését, amelynek 
haladéktalan kifizetését szorgalmazta. 
A kibontakozó onkológiai háború pedig 
egyáltalán nem illik a „minden héten két 
jó hírt az egészségügyről” választás előtti 
kormányzati marketingjébe.

Forrás: www.hvg.hu 

Újabb főigazgató-
csere a miskolci 
kórházban 

Egy új rendelkezés szerint a kórházak 
vezetőinek minden héten be kell szá-
molniuk a fenntartónak, hogy milyen 
jó hírek jelentek meg intézményükről 
a médiában – írta meg több újság a 
múlt héten. A miskolci kórház főigaz-
gatójának úgy tűnt, náluk nem voltak 
ilyenek. Bele is bukott azonnal.

A Napi.hu összegyűjtötte a foglalkozta-
tottság szempontjából legjobban és leg-
rosszabbul teljesítő településeket. 2017 
végén 55 olyan település volt, amelyben 
egyetlen regisztrált álláskeresőt sem ta-
lálhatunk, és 37 olyan, ahol a lakosság 
legalább ötöde munkanélküli.

Egy olyan település van, ahol a lakos-
ság több mint 40 százaléka munkanélkü-
li: ez a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Csenyéte, ahol a munkaképes lakók 40,78 
százaléka regisztrált álláskereső. Három 
másik településen pedig 30 százalékot 
meghaladó az álláskeresők aránya.

A számok megerősítik az óriási regio-
nális különbségeket. Borsodban például 

34 638 álláskereső van, tízszer annyi, mint 
Győr-Moson-Sopron megyében, sőt hat 
nyugati megye – Vas, Komárom-Eszter-
gom, Tolna, Győr-Moson-Sopron, Fejér és 
Veszprém – összesített számait is meg-
haladja BAZ megye.

A munkanélküliek aránya egyéb-
ként Nógrád megyében a legnagyobb 
(7,58 százalék), ezt követi Borsod-Aba-
új-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
(7,36), a negyedik legrosszabb helyzet-
ben pedig Somogy megye van (6,41 szá-
zalékkal). A másik oldalon az észak-nyu-
gati megyék állnak, ahol az álláskeresők 
aránya még a 3 százalékot sem éri el.

www.napi.hu

Borsodban több munkanélküli van, 
mint 6 nyugati megyében összesen

Bár a kormány folyamatosan a (majdnem) teljes foglalkoztatottsággal és az 
alacsony, 3,8 százalékos munkanélküliségi rátával büszkélkedik, a valóság 
ennél sokkal lesújtóbb. A számokon egyrészt sokat javít a 180 ezer közmun-
kás és a külföldön dolgozó százezrek, másrészt az országos számok elfedik, 
hogy egyes régiókban csöppet sem rózsás a helyzet.
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Mi is történt? Hirtelen rengeteg fide-
szes önkormányzat határozta el, hogy 
településén korszerűsíti a közvilágítást. 
Pályázatot írtak ki, amelyeket csodák 
csodájára mindig Tiborcz István cége 
nyert meg. Ha valamelyik önkormányzat 
azzal próbált kibújni, hogy neki nincsen 
erre pénze, kölcsönt vetettek fel vele.

Az Elios közbeszerzései közül a vizs-
gált 35 projekt mindegyikében felmerült 
a visszaélés gyanúja, és az esetek felé-
ben, 17 pályázatnál egyenesen úgy talál-
ta az OLAF, hogy szervezett csalási me-
chanizmust építettek ki.

A pályázatokat úgy írták ki, hogy a fel-
tételeknek csak az Elios feleljen meg.

A versenytársak pályázatait ugyanaz 
a személy, ugyanazon a számítógépen 
írta meg, és mindig ugyannyival voltak 
drágábbra árazva, 5 és 7 százalékkal, 
mint az Elios ajánlatai. Így természetesen 
mindig az olcsóbb ajánlatot tévő Tiborcz- 
féle cég nyert.

Szekszárdon például Tiborcz cégtár-
sa, Hamar Endre vállalkozása írta ki azt a 
közbeszerzést, amit végül az Elios meg-
nyert. Ez természetesen súlyosan össze-
férhetetlen. De ők már a látszatokra sem 
figyelnek, hiszen Orbán rokonai, barátai 
büntetlenül azt tesznek ebben az ország-
ban, amit csak akarnak.

Forrás: www.merce.hu


