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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Sokan állítják, hogy ilyen durva és gát-
lástalan kampánnyal még nem találkoz-
tak. Olyan határokat lépett át a politika, 
ami eddig ismeretlen volt, illetve a régi 
technikákat is brutálisabban és gátlásta-
lanabbul alkalmazzák. A visszaéléseket a 
legtöbb esetben a Fidesz követi el, vagy 
az ő érdekeit szolgáló ismeretlenek. 

Régen is tépkedtek plakátokat, de 
nem ilyen ipari méretekben. Nem fordul-
hatott volna elő, hogy szolgálati autóval, 

a fideszes polgármester sofőrje járjon az 
élen ebben a törvénytelenségben. Ka-
mujelöltek, álcivil szervezetek próbálják 
összezavarni a választókat, hogy ne le-
gyen egyértelmű, a Fidesszel szemben 
csak egy ellenzéki jelölt áll. Az egyik ilyen 
esetről Miskolcon bizonyító erejű hang-
felvétel is készült, amiből kiderült, hogy a 
Fidesz fizeti az ott induló álcivileket.  

Korábban is volt példa a választók be-
folyásolására ajándékokkal, de soha nem 
ilyen mennyiségben és mindenféle szé-
gyenérzet nélkül.  

Egyre-másra érkeznek a levelek a 
nyugdíjasokhoz, hogy lehet menni vala-
milyen adományért, természetbeni tá-
mogatásért az önkormányzathoz, illetve 
sok helyen hamarosan kopog a postás 
egy kis apanázzsal. Van olyan fővárosi 
kerület, ahol ugyancsak megdagadt a vá-
lasztási csomag. Került az önkormányzati 

Választási krumpli

Szomorú látlelete a magyar demokráciának és a hazai szegénység mérté-
kének, hogy országszerte sorok kígyóznak az ingyen vagy fillérekért adott 
választási krumplit osztogató teherautók előtt. Sajnos, nem ez az egyetlen 
tragikus jelensége az október 13-án sorra kerülő önkormányzati választás-
nak. Cikkünkben megpróbáltuk összegyűjteni a legkirívóbb eseteket. 

Döntött a bíróság: törvénytelenül 
plakátolt a Fidesz

A Debreceni Ítélőtábla felülbírálta a 
helyi és a területi választási bizottság 
döntését, és igazat adott a Varga Zol-
tán, a DK–MSZP–Párbeszéd–Szolida-
ritás polgármesterjelöltje keresetében 
foglaltaknak. Eszerint a Fidesz–KDNP 
szabálytalanul helyezett el számos vá-
lasztási kampányplakátot Debrecenben 
az E.ON lámpaoszlopain, és bár a Fi-
desz helyi szervezete azt állította, hogy 
Vargáék hazudnak, vagyis megvan min-
den engedélyük, ez nem igaz – tudatta 
a Debrecinerrel az ellenzéki polgármes-
terjelölt. A Fidesz törvényt sértett, a bí-
róság döntése „a további jogsértéstől 
eltiltja” a pártot, vagyis Varga értelmezé-
se szerint a plakátokat és a molinókat le 
kell szedni a nem engedélyezett helyek-
ről. A bíróság döntése ellen fellebbezés-
nek helye nincs.  

A Debreciner megkérdezte Varga 
Zoltánt, mi lesz a DK–MSZP–Párbeszéd–
Szolidaritás molinóival-plakátjaival, ame-
lye ket a napokban már ők is direkt olyan 
helyekre raktak ki Debrecenben, ahova 
nem lenne szabad engedély nélkül, ám 
úgy voltak vele, hogy ha a Fidesznek le-
het, akkor nekik is. Ezeket – ígéretükhöz 
híven – leszedik?

„Mi jó fejek vagyunk, én pedig – bár-
mily meglepő – törvénytisztelő állam-
polgár vagyok, ezért amint a Fidesz 
eleget tesz a bíróság határozatának és 
leszedi a saját plakátjait, molinóit ezek-
ről a helyekről, mi is megtesszük minden 
különösebb felszólítás nélkül. Ám úgy 
érzem, vége van annak a világnak, hogy 
a Fidesz bármit megtehet, s az ellenzék 
tagjai fejüket lehajtva elfogadják, hogy 
átverik őket” – mondta Varga Zoltán.

A Fidesz hazudott, amikor azt állította, hogy van engedélye a debreceni 
plakátjai kihelyezésére a villanyoszlopokon – mondta Varga Zoltán, aki pa-
naszt tett a vadplakátolások ellen.
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reklámszatyorba 10 kiló ingyen krumpli, 
egy pár kolbász, kávé, száraztészta, ma-
ciméz, máshol 10-20 ezer forint is. De mi-
nimum a krumpli szinte mindenkinek jár 
az országban, elég egy lakcímkártya. 

Egymást követik a titokban felvett vi-
deók és hanganyagok. A kormánypártok 
oldalán a rendőrség is bekapcsolódott a 
választási küzdelembe. Egy ártatlan fotó 
alapján készült újságcikk nyomán vonult 
ki a rendőrség a józsefvárosi ellenzéki 
polgármester jelölt, Pikó András válasz-
tási főhadiszállására. Gépeket foglaltak 
le, és a választók adatainak törvénytelen 

rögzítésével vádolták meg őket. Két hét 
múlva ejtették a nyomozást, mert bebi-
zonyosodott az ártatlanságuk. Csak erről 
már nem ad hírt a kormánypárti média.

Durvább csalásnak tűnik, ami az uk-
rán–magyar határ közelében folyik. Ezer-
számra vannak bejelentve ukrán–magyar 
kettős állampolgárok magyarországi cí-
mekre, olyan mennyiségben, hogy sza-
vazataikkal döntően befolyásolhatják 
ezeken a településeken a választás ered-
ményét. Ebben az ügyben viszont nem 
nyomoz a rendőrség.

Forrás: www.nyomtassteis.hu  

Nem a migránsok verik és 
erőszakolják a magyar nőket
Magyarországon több mint 223 ezer nő él 
olyan kapcsolatban, amelyben partnere 
fizikailag vagy szexuálisan bántalmazza 
– mutat rá közös közleményében három 
nőjogi szervezet, a NANE, a PATENT és a 
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. 
Ezen segíthetne elméletben az úgyne-
vezett távoltartásról szóló, idén tízéves 
törvény, amely a szakértők szerint egyál-
talán nem alkalmas arra, hogy hatékony, 

szakszerű védelmet nyújtson az áldoza-
tok számára. A nőszervezetek már évek 
óta hangoztatják azt, hogy a távoltartás 
72 órás, illetve 60 napos maximális ideje 
nagyon kevés, azaz nem alkalmas arra, 
hogy egy akár évek óta bántalmazó fér-
fival együtt élő nő összeszedje magát, 
tájékozódjon a jogi lehetőségeiről és el-
járásokat kezdeményezzen.

Forrás: www.hvg.hu 

A most 24 éves Borkai Ádám 2015 óta az 
Akonia Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezető-
je havi egymillió forintért úgy, hogy a cég 
2016 és 2018 között semmilyen forgalmat 
nem produkált. A tulajdonos pont annyi 
pénzt tesz a cégbe, hogy Borkai Ádám fize-
tésére (eddig jóval több mint 40 milliót vett 
fel) legyen fedezet. 

A vállalkozás Rákosfalvy Zoltán ügyvéd 
győri címére van bejegyezve. Ő az adriai 
szexparti másik szereplője a polgármes-
ter mellett. Az ingatlan 100 százalékban 
az övé. A kft. tulajdonosa az a luxembur-
gi Akonia S.A., amelynek magyarországi 
meghatalmazottja pont Rákosfalvy. 

Havi egymilliós fizetés – a semmiért 
– a győri polgármester gyerekének 

A keresztény elveket valló fideszes győri polgármesterről olyan videó-
felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken az látszik, hogy – állítólag 
– pénzért vett lányokkal folytat szexuális aktust egy adriai luxushajón. A saj-
tó gyorsan kiderítette, hogy feltűnően sok tisztázatlan eredetű pénz forog 
Borkai Zsolt polgármester környezetében.  

Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global 
Nyrt. megvásárolja az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt.-t – jelentette az E.ON 
Hungária. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a gázszerelőből lett felcsúti 

multimilliárdoshoz az ország ötödéből 
fog befolyni a villanyrezsi. Mészáros 
vállalata mintegy 400 településen, több 
mint 760 ezer otthonban és munkahe-
lyen látja majd el az ügyfeleket.

Mostantól az ország ötöde Mészáros Lőrincnek 
fizet az áramért
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Az előre tervezettnek több mint a 
dupláját költötte az állam sportra
Beterjesztette a kormány az Országgyűlés 
elé a 2018-as költségvetés zárszámadását, 
amiből kiderül: a kabinet az elmúlt évben a 
tervezettnek jóval több, mint a kétszeresét 
költötte sportra. Bár a kormány eredetileg is 
128 milliárd forint bevételről mondott volna 
le a sportszervezetek javára, ez az összeg 
az év közbeni módosításoknak köszönhe-
tően 320 milliárdra ugrott. A rendkívüli és 
az országvédelmi tartalékból 170 milliárdot 
költött el a kormány, jobbára se nem rend-
kívüli, se nem országvédelmi célokra.Forrás: www.hvg.hu 


