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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Megkezdődött a Club Aliga elzárása a 
köz elől, kikerültek az első sorompók, és 
kerítés is épül, hogy elzárják a gyalogo-
sokat a víztől. Holott a parti sétány és a 
Club Aliga útjai is közutak, tulajdonosuk 
az állam, a kikötőmóló jobb oldala pedig 
az egyetlen kijelölt horgászhely Balaton-
világoson.

A terület 1949 előtt az aligai falurész 
központja volt, Rákosi Mátyásék ekkor 

sajátították ki, és államosították, elzárva 
ezzel a települést, Balatonvilágost a víz-
part nagy részétől. Ezt követően az üdülő 
a kommunista pártelit pihenőhelye lett, s 
most úgy fest, a NER-elit is e célból kí-
vánja hasznosítani, hogy a „pórnépnek” 
ne legyen bejárása. 

A Club Aliga 2019 januárjában lett 
az Appeninn Holding Nyrt. tulajdona. Ez 
Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érde-
keltsége. A korábbi pártüdülőt, a Balaton-
part talán utolsóként egyben megmaradt 
üdülőkomplexumát 4,4 milliárd forintért 
szerezték meg. 

Eközben egyre fogynak a szabad-
stran dok Balaton-szerte. 2018-ban már 
csak húsz településen fürödhettünk be-
lépő nélkül a Balatonon, amely szám az-
óta tovább csökkent. 

Egy új szabályozás lehetővé teszi, 
hogy a kempingeket beépítsék és pél-

Ellopják a Balatont is

Balatonaligán sorompóval korlátozzák a lejutást a strandra, és nem enge-
dik be a horgászokat az egykori pártüdülő területére, amely ma már Tiborcz 
István és Mészáros Lőrinc cégének birtokában van. Hasonló sors vár a Bala-
ton-parti volt szabadstrandokra is: az elit szórakozó- és lakhelyeivé válnak, 
az egyszerű polgár pedig a közelükbe sem mehet, mint ahogyan a Rákosi- 
és Kádár-időkben is volt ez.
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A 4. OLDALON

Veres Pál matematika, fi zika, számítástechnika 
szakos középiskolai tanár, 1986 óta a miskolci 
Földes Ferenc Gimnázium munkatársa. 

Soha nem volt egyetlen pártnak sem tag-
ja. „A városnak nem pártpolitikára, hanem vá-
rospolitikára van szüksége” – fogalmazott a 
Borsod24-nek adott interjújában, amelyben azt 
is leszögezte, mindenkinek a támogatására szá-
mít, aki hisz abban, hogy a város jobbá tehető.  
Meggyőződése: a borsodi megyeszékhelynek 
arra van szüksége, hogy a városért tenni akarók 
összefogjanak.  

Arra a kérdésre, hogy baloldali, liberális, 
jobboldali vagy konzervatív, kifejtette: „Miskol-
ci vagyok, borsodi, magyar és európai. Minden 
egyéb csak zavaró címke számomra. Egyébként 
konzervatív, vallásos nevelésben részesültem, 
családomban a hagyományos emberi értékek, a 
nyitottság, a mások elfogadása, a becsület, a tu-
dás és a munka tisztelete voltak a meghatározók.”

A Miskolcot átszelő Szinva patakról elneve-
zett egyesületük a következő hetekben városi 
konzultációba kezd a helyi problémák feltérké-
pezése érdekében. „Mindenki véleménye érde-
kel minket – fogalmazott a polgármesterjelölt –, 
azoké is, akiké másokat nem.” 

Élhető, egészséges, biztonságos Miskolcot 
szeretne, egy fejlődő várost, ahonnan nem vá-
gyódnak el a fi atalok, sőt visszajönnek.  A termé-
szeti és kulturális értékek megőrzését, zöld jövő 
építését és az átlátható működés és gazdálkodás 
megteremtését nevezte az interjúban elsődle-
ges feladatnak.  

„Vissza kell végre adnunk városunk önbe-
csülését, teret adni a tehetségnek, a tudásnak, 
a szorgalomnak. Ezért kérek mindenkit: gondol-
kozzanak, cselekedjenek velünk, találjuk meg 
közösen a fejlődés új útját, és építsünk együtt 
egy virágzó – Móricz Zsigmond után szabadon: – 
nagy Miskolcot!”

Összellenzéki támogatással lehet Miskolc 
polgármestere a Földes igazgatója

Veres Pál, a Földes Ferenc Gimnázium nagy tiszteletnek örvendő igazgatója 
lesz a jelenlegi fi deszes polgármester kihívója a miskolci önkormányzati vá-
lasztáson. A Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület színeiben indul, de 
minden ellenzéki párt támogatja. 
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dául luxusapartmanokat építsenek a he-
lyükbe, ezzel egyértelműen kiszorítva a 
szegényebb rétegeket.

A legnagyobb beruházó Mészáros 
Lőrinc és Tiborcz István. A kormányfő jó 
barátja és a veje már tavaly 14 kemping 

és 10 szálloda tulajdonosa volt a Bala-
ton körül, de van borászatuk, kikötőjük és 
golfpályájuk is.

Néhány napja derült ki, hogy Keszthe-
lyen sem marad már szabad strand, a vá-
ros fi deszes alpolgármesterének javasla-

tára a képviselő-testület az 
utolsó ingyenes partszaka-
szon is engedélyezte egy 
kutyás élménypark megva-
lósítását.

Ha szeretné ön is meg-
őrizni a szabadstrandokat, 
írja alá az aHang által indí-
tott petíciót itt: https://ter-
jed.ahang.hu/campaigns/
balatoni-szabadstrandok 

Forrás: www.hvg.hu, www.index.hu, 
www.magyarnarancs.hu

Az előválasztás június 20-án kezdődött, 
a választókorú budapesti állampolgárok 
a főváros főbb csomópontjain felállított 
sátrakban, összesen 15 helyszínen, to-
vábbá – ha előzetesen regisztráltak – on-
line adhatták le a voksukat.

A végleges részvételi adatok szerint 
68 363-an voksoltak. A három induló je-
lölt közül Karácsony Gergely, az MSZP, a 
Párbeszéd és a Szolidaritás közös jelöltje 
33 356 szavazattal nyert, ami kicsivel ke-
vesebb, mint 49 százalékot jelent.

Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció 
jelöltje, korábbi tv-műsorvezető 25 093 

szavazatot, azaz 37 százalékot kapott. 
Míg a momentumos Kerpel-Fronius Gá-
bor 9792 voksot, vagyis 14 százalékot.

Az előzetes megállapodás értelmé-
ben 50 ezer szavazó részvétele felett az 
előválasztás érvényes, a győztes jelölt 
ellen a részt vevő, illetve a résztvevőket 
támogató pártok nem indítanak mást. 

Komoly esély nyílt arra, hogy Buda-
pesten legyőzze a Fideszt az egyesült 
ellenzék, hiszen a kormányzópárt az EP-
választáson alig 40 százalék fölötti ered-
ménnyel végzett.

Forrás: index.hu

Sikeres fővárosi előválasztás 

Hosszú évek óta végre újdonsággal állt elő az ellenzék. Mindenki előtt nyi-
tott választáson döntötték el, hogy ki legyen a közös főpolgármester-jelölt, 
aki majd ősszel megmérkőzik a Fidesz jelöltjével, Tarlós Istvánnal. A fővárosi 
összefogás példa lehet a vidéki városoknak is. 

Egy egyfős háztartás havi létminimum-érté-
ke tavaly nettó 94 820 forint volt – számol-
ták ki a Policy Agenda civil szervezet elem-
zői, mivel a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) ezt évek óta nem teszi meg. 

Ez egy nagyon szerény fogyasztási szin-
tet jelent, és semmilyen megtakarításra nem 
ad lehetőséget, legfeljebb arra, hogy „az 
ember valahogy kihúzza” a hónap végéig. 

A kutatók szerint Magyarországon a 
lakosság körülbelül 30 százaléka él ilyen 
háztartásban. Noha hazánkban valóban be-

indult a bérnövekedés, a KSH által közölt át-
lagbéradatok túlzók. Ennek pedig az az oka, 
hogy az átlagot erősen felhúzza a kevesek 
magas bére. 

Nem véletlen tehát, hogy a dolgozók 
jelentős része annak ellenére sem látja az 
előrejutás lehetőségét, hogy naponta nyolc 
órát dolgozik, és ezért bért is kap. Ráadásul 
a magyarok mindössze egyharmadának van 
annyi megtakarítása, hogy két-három hóna-
pot fi zetés nélkül áthidaljon – mutatott rá a 
Policy Agenda elemzése.

Az ország harmada csak a létminimum körül él 
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Elemzők szerint a Fidesz–KDNP hatal-
mának meggyengítéséhez Budapest 
mellett vidéken is jól kell szerepelnie az 
ellenzéknek, s ez a kormánypártok igé-
nyeihez alakított választási rendszer mi-
att csak összefogással érhető el. A leg-
nagyobb hazai településeken, a megyei 

jogú városokban ennek megfelelően 
az ellenzék megpróbál együttműködni, 
hogy a polgármesteri székért, illetve az 
egyes választókerületekben csak egy 
kihívója legyen a Fidesz–KDNP helyi je-
löltjeinek. 

Forrás: nepszava.hu

Vidéken is alakul az összefogás

A 23 megyei jogú városból eddig 16 helyen született megállapodás a közös 
ellenzéki polgármesterjelöltről, de a maradék hét helyen is folynak már a 
tárgyalások.

A Fidesz-kétharmad szavazatá-
val átment az MTA-törvény, 
amely jelentősen csorbít-
ja a Magyar Tudományos 
Akadémia és a kutatás 
szabadságát. Tüntetés 
volt a döntés ellen, az 
ellenzék pedig az Alkot-
mánybírósághoz fordul.

A törvény lényege az, hogy 
létrehozzák az Eötvös Loránd 

Kutatási Hálózatot (ELKH), ami 
az MTA-tól elvett kutatóin-

tézetekből épülne fel. Az új 
irányító testületben lesz-
nek ugyan tudósok, de 
a többséget a kormány 
adja, így a központi aka-
rat dönt majd itt is. Az 
MTA-nak ingyen kell hasz-

nálatba adnia a vagyon-
tárgyait. 

– nyomtassteis! –

Megszavazták az MTA megcsonkítását
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