Nyomtasd, másold, terjeszd!

Hűtlen kezelésért fog felelni Kaposvár

NYOMTASS TE IS!

Tiltott pártfinanszírozásért és hűtlen kezelésért feljelenti a kaposvári önkormányzatot és a helyi Fideszt az Együtt, mert a városvezetés gyanúsan
olcsón ad bérbe helyiségeket a Fidesznek.

A KAPOS-T korábban megírta, hogyan őrségnek. A szervezetek legnagyobb rédiktálja a Fidesz Kaposváron az önkor- sze ment, amerre tudott, a Fideszt viszont
mányzati ingatlanok bérleti díjait. Most elhelyezte az önkormányzat, meghökennek kapcsán az Együtt helyi képvi- kentően olcsón, ők az eredeti ár negyedselőjelöltje, Kerepesi Tibor és Szigetvári részéért kaptak irodát.
A Pártok Háza átadásakor Csillag
Viktor, a párt országos politikai tanácsáGábor, a város jegyzője úgy tájénak elnöke az Állami Számvevőkoztatott mindenkit, hogy kedszék budapesti székháza előtt
vezményes bérleti rendszer
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a Füredi utca 45–47. számú
megszámolt bérleti díjak
társasház földszintjén lévő
miatt feljelentik a kaposváhelyiségcsoportot 170 ezer
ri városvezetést és a Fideszt.
forint plusz áfáért, a piaci árnál
Erős a gyanú ugyanis – hangjóval magasabban.
zott el a sajtótájékoztatón –, hogy
Nem volt jelentkező az ingatlanra,
az önkormányzat így támogatja a Fidesz
működését. Ez tiltott pártfinanszírozás. ezért második körben ajánlati áron hirA bevételkiesés viszont kárt okoz a vá- dették meg, vagyis annyiért, amennyit a
rosnak. Ez pedig kimerítheti a hűtlen ke- jelentkező ajánlott. Erre egyedül a Fidesz
zelés tényét – jelentették be az Együtt jelentkezett, nettó kevesebb mint negyvenezer forintért. Ezt az önkormányzat
politikusai.
Mint ismert, a Pártok Házának neve- annak ellenére elfogadta, hogy látható
zett Szent Imre utcai épületet, ahol társa- anyagi nehézségekkel küzd: tavaly példalmi és civil szervezetek irodái is voltak, dául a Belügyminisztériumtól rendkívüli
a városvezetés átadta a Készenléti Rend- szociális segélyt kapott a város.
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Legyőzhető a Fidesz, de sokan
kellünk hozzá

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
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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról
sokkal bővebben olvashat a honlapunkon
a Lapszámok menüpont alatt.
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Minden eddiginél többen kell szavaznunk az áprilisi választáson, de sokan
kellünk ahhoz is, hogy elmagyarázzuk mindenkinek, mi az a taktikai szavazás, és megismertessük a legesélyesebb ellenzéki jelölteket.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava
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Forrás: www.kapost.hu
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Valamennyi közvélemény-kutató megegyezik abban, hogy 60 százalékos választási részvétel fölött már minden szá
zalék a Fidesz esélyeit rontja. Hiszen nekik
van egy meghatározott számú szavazótáboruk, akiket el is visznek az urnákhoz,
de ezt növelni már nem tudják. Tehát
minden egyes ellenzéki szavazó, aki nem
rájuk voksol, növeli a reményt, hogy el lehet zavarni őket.

Hódmezővásárhely óta világossá vált,
hogy még egy eddig fideszesnek tartott
városban is kisebbségben vannak. Vagyis
a kormányváltást akarók alkotják az országban a többséget.
A Fidesz az utóbbi hetekben megijedt, szavazói elbizonytalanodtak. Az
úgynevezett békemenetre is csak azért
van szükségük, hogy a drága pénzen
megszervezett és utaztatott tömeg mutogatásával visszanyerjék az önbizalmukat és elbátortalanítsák az ellenzékieket.
Ne hagyjuk! De ha tényleg változást
akarunk, akkor a győzelemhez mindenkinek tennie kell valamit!

Meddig várjunk a pártokra?
Semeddig. Ők ugyanis egymagukban
még akkor sem tudnák megdönteni Orbán Viktor rendszerét, ha a legtökéletesebb lenne közöttük az együttműködés.
Erről pedig most még nem beszélhetünk.
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A pártoknak volt nyolc évük ahhoz, hogy
kitalálják, hogyan lehetne az ördögien
kialakított választási rendszerben is legyőzni a Fideszt. Ez eddig nem sikerült
nekik. Laikusként azt gondolnánk, hogy
világos volt Hódmezővásárhely üzenete: legalább 50-60 körzetben egyetlen
ellenzéki jelöltnek kellene szemben állnia a Fidesszel. Egyelőre azonban még a
részleges megegyezések is csak módjával alakulnak. Sőt van olyan párt, a Jobbik,
amelyik kijelentette, ők sehol nem léptetnek vissza jelöltet.
Ez lenne az ellenzéki győzelem receptje? Nem hisszük. Úgy tűnik, hogy
végül a civileknek, a társadalomnak is
aktívabban kell bekapcsolódnia a kampányba. Persze együttműködve azokkal

a pártokkal, amelyek országosan vagy
helyben nyitottak erre. A legfontosabb
mégis, hogy tömeges legyen a részvétel és egyetlen ellenzéki jelöltre szavazzanak. De honnan tudjuk, hogy ki a
legesélyesebb? Van, ahol már a pártok
között is született megállapodás erről,
csak a jelöltjeiket nem vonták még vis�sza. Ezeket az egyezségeket és az eddigi
közvélemény-kutatásokat is figyelembe
véve, várhatóan március 20-áig elkészül
egy olyan, civilek által összeállított lista, amely segíthet a döntésünkben. Ezt
követően már minden erővel az esélyes
jelöltek mellett kell kampányolnunk. Ehhez nyilván megnyerhető majd azoknak a
pártoknak a támogatása is, amelyek embereiért korteskedünk.

Hogyan küzdhetünk
a kamupártok ellen?
Kevesen gondolhatják véletlennek, hogy sokkal több kamupárt indult el
az ellenzék számára esélyes körzetekben, mint a Fidesz által nyerhetőkben. Ezért egyrészt fel kell világosítani az embereket, hogy aki kamupártra vagy annak jelöltjére szavaz, az a Fidesz hatalmát hosszabbítja meg.
Másrészt ellenőriztetni kell, hogy nem éltek-e vissza az aláírásunkkal.
Az országos lista állításához szükséges
feltételeket 40 párt teljesítette idén, kétszer annyi, mint négy éve. Lapzártánkig
azonban ezeknek a pártoknak egy részét
még nem vették hivatalosan nyilvántartásba.
Nyilvánvaló, hogy a törvénymódosítás, amely szerint egy ember akárhány
pártot ajánlhat, pontosan azért született,
hogy megkönnyítse a kamupártok aláírásgyűjtését.
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Sejthető volt, hogy a kamupártok indulása a Fidesz érdekeit szolgálja, de
már bizonyíték is van rá. Lévai Katalin volt
MSZP-s politikusról, aki pont Karácsony
Gergely MSZP–PM-es miniszterelnök-jelölt választókerületében gondolta megméretni magát, kiderült, hogy úgy tudta
leadni az ajánlásait, hogy a Fidesz jelöltjének íveiről is másoltak át neveket. De a
hamis aláírások mellett fideszesek is aláírtak Lévainak.

Visszaéltek-e az ön nevével?
A lakcíme szerint illetékes országgyűlési
egyéni választókerületi választási irodától
(jegyzőtől) személyesen vagy levélben
érdeklődhet, hogy az ellenőrzött ajánlá-

sok között szerepelt-e olyan, amely az ön
adatait tartalmazza. Ha esetleg olyan párt
jelöltjének az ívén is megtalálták a nevét,
amelyet ön nem ajánlott, büntető feljelentést tehet. Ez ugyanis bűncselekmény.
Forrás: www.index.hu

Mi az a taktikai szavazás?
Listán a pártokra szavazunk, egyéniben a
pártok helyi jelöltjeire.
Listán szavazz arra a pártra, amelyik a
legszimpatikusabb! Ha nincs ilyen, akkor
arra, amelyik szerinted a legkisebb rossz.
De ha valóban változást akarsz, érdemes
olyan pártra szavazni, amelyik feltételezhetően képes átlépni a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt.
Egyéniben viszont a listás szavazatodtól függetlenül szavazz arra az ellenzéki jelöltre, aki helyben a Fidesz legesélyesebb kihívója! Ha esélytelen jelöltre
szavazol, a szavazatod el fog veszni, és
ezzel gyakorlatilag a Fideszt erősíti.
Ha te is a legesélyesebb ellenzéki kihívóra szavazol, azzal hozzájárulhatsz ahhoz, hogy helyben megverje a kormánypárti jelöltet, és eggyel csökkentse a
Fidesz parlamenti helyeinek számát. Lehet, hogy pont a te szavazatodon múlik!
És hogy a te körzetedben ki az esélyes kihívó? Függetlenek és a kis pártok
jelöltjei csak akkor lehetnek esélyesek,
ha nagy pártok is beállnak mögéjük, és

támogatják őket. Ahol ez nem történik
meg, ott a nagy pártok jelöltjei közül érdemes választani.
Forrás: viszlatketharmad.blog.hu

Tájékozódj!
A Közös Ország Mozgalom 20 választókörzetben mérette meg, hogy ki a legesélyesebb: www.kozosorszagmozgalom.hu • Két olyan oldal, amelyik minden körzetre ajánlást tesz, a kettőt érdemes összevetni: www.taktikaiszavazas.hu, www.
kireszavazzunk.hu • Fekete könyv – Korrupció 2010 és 2018 között Magyarországon:
www.transparency.hu • Felismerések és Javaslatok a Közjóról: www.mkksz.org.hu
• A pártprogramok összegyűjtve: szavazz.info.hu • Minden, amit a választásról tudni
érdemes: www.cka.hu/szavazz.
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