Az október 11-ei borsodi időközi országgyűlési választáson a jobbikos Bíró
László lesz az ellenzék közös jelöltje. Szerencs térségében azért tartanak
időközi választást, mert motorbalesetben meghalt a fideszes Koncz Ferenc.
A Fidesz bejelentette, a néhai képviselő lányát, Koncz Zsófiát indítják.
Bíró László a 2018-as választáson is indult,
Koncz Ferenc 49 százalékához képest 31 százalékot szerzett, míg a szocialista jelölt 15-öt.
A mostani ellenzéki egyeztetéseken információink szerint több jelölt neve szóba
került, így az utolsó körben Bíró mellett egy
szocialista jelölt, Bráz György volt tiszaújvárosi polgármester indításáról tárgyaltak. Ha az
októberi választáson a kormánypártok veszítenek, amire van esély, akkor 132 fős lesz a Fidesz−KDNP-frakció, ami a 199 fős parlamentnél nem számít kétharmadnak, hiszen ahhoz
133 főre van szükség. Vagyis matematikailag
elveszítené kétharmados többségét a Fidesz.
Ennél azonban bonyolultabb a helyzet,
ugyanis Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, aki Fidesz-tag is, már megválasztásakor közölte, a németséget közvetlenül nem
érintő kérdésekben mindig a kormányt fogja
támogatni. Ráadásul a Jobbikból kivált Mi Ha-

zánk párt képviselői is gyakran szavaznak a
kormánypártokkal.
A közös képviselőjelöltet bemutató sajtótájékoztatón Bíró László azt mondta, hogy
harcosan fogja képviselni a körzet érdekeit,
mert a térség az elmúlt tíz évben alig fejlődött, „olyan beruházások kerültek előtérbe,
amikre vajmi kevés szükség van, mindamellett, hogy harminc éve ígérgetik különböző
utak leaszfaltozását, illetve több településen
szennyvízcsatornát, közműveket”. Bíró kárhoztatta a túlóratörvény miatti romló munkavállalói életkörülményeket, a körzet ipari
üzemeiben is jellemző túldolgoztatást, és azt
mondta, a térség vegyi üzemeiben dolgozóknak szükségük lenne a korkedvezményes
nyugdíj lehetőségére az átlagosnál nagyobb
egészségügyi terhelés miatt, de a jelenlegi
helyzetben ez elérhetetlen számukra.
Forrás: www.hvg.hu
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Minden körzetben közös
ellenzéki jelölt lesz
2022-ben
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A hat legnagyobb ellenzéki párt megállapodott arról, hogy a 2022-es országgyűlési választáson minden körzetben egyetlen jelöltet állítanak a
fideszessel szemben. Ám közben, ha az ellenzék nyer az időközin, matematikai értelemben oda lenne a Fidesz parlamenti kétharmada.
A DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd elnökei megállapodtak arról, hogy 2022-ben minden
egyéni választókerületben közös jelöltet
indítanak a fideszessel szemben. Ha a
közös jelöltről nem tudnak tárgyaláson
dönteni, előválasztást tartanak. Ígéretük
szerint közös programot is kidolgoznak,
ami alapján kormányoznak, ha győznek.
Eldőlt az is, hogy az október 11-ei borsodi időközi országgyűlési választáson a
jobbikos Bíró László lesz az ellenzék közös jelöltje.
Závecz Tibor közvélemény-kutató
szerint a 106 egyéni körzetre vonatkozó
megállapodás szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy az ellenzék megszerezze a mandátumok többségét, a
jelöltek kiválasztásának módja legalább
ennyire fontos. Ebben nem kell egysé-

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Bíró László (Jobbik) az ellenzék közös
jelöltje a tiszaújvárosi választókörzetben

gesnek lenni: ahol ellenzéki jelölt győzött 2018-ban, ott elég lehet egy közvélemény-kutatás arról, hogy az emberek
mennyire elégedettek a teljesítményével, ahol nagyon szétaprózódott a választókerület, könnyebb tárgyaláson dönteni.
Ahol viszont technikailag megvalósítható, ott előválasztást kell tartani, hiszen
Závecz szerint annak van felhajtóereje,
aktivizálja a választókat, a jelöltről ráadá1

előnye, hogy nem érné az a vád az ellenzéket, hogy „sötét, füstös szobák mélyén
állapodnak meg egymással”, a lemaradóknak pedig nehéz lesz a döntés ellen
ágálniuk vagy megsértődniük.
A lista kérdése is legalább ennyire
fontos. A Závecz Research egy hónappal
ezelőtti kutatása szerint az ellenzéki szavazók 87 százaléka támogatta a közös jelöltet, 83 százalék a közös listát is. Mindössze 5 százalék akart több listát.

Nagyon rosszak a gazdasági adatok
Az előző negyedévhez képest a magyar gazdaság 14,5 százalékos zuhanása egész Európában a harmadik leggyengébb teljesítmény. Szlovákiában
csak 8,3 százalékos, Csehországban 8,4, Lengyelországban 8,9, de még
Romániában is csak 12,2 százalékos volt a csökkenés.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava
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Ha nem tetszik az úgynevezett
nemzeti konzultáció
Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők (egykor az LMP társelnökei) arra
kérik az embereket, ha értelmetlennek és feleslegesnek tartják az álkonzultációt, akkor
küldjék el nekik a kitöltetlen íveket.
A kérdőíveket a Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány (TITA) 1401
Budapest, Pf. 152. címére várják.

Minden várakozást alulmúlt a magyar
gazdaság teljesítménye a második negyedévben.
Hasonló mértékű csökkenésre egészen 1996-ig visszamenőleg egyszer sem

A magyar dolgozók felének nincs
két hónapra elég tartaléka
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amelyet eltartanak, akkor a megkérdezettek
mindössze felének van annyi megtakarítása,
amennyivel legalább két hónapot át lehet
vészelni.
A leghosszabb időre, hét és fél hónapra
elegendő tartaléka azoknak van, akiknek a
családi jövedelme több mint négyszázezer
forint.
Mindezek tudatában felértékelődik a külső segítség igénybevételének lehetősége.

Forrás: www.mfor.hu www.hirklikk.hu

Két héttel a tanévkezdés előtt több
mint 1100 pedagógust keresnek
az iskolák országszerte

A válság előtt is dolgozók mintegy harmadát érinti a járványhoz kapcsolódó jövedelemcsökkenés, emellett minden tizedik megkérdezettnek megszűnt a munkaviszonya, 8 százalékuk pedig részmunkaidőbe került.
A BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. és a Medián közös elemzéséből kiderült az is, hogy a
megkérdezettek 11 százaléka jelezte: bár őt
magát személyesen nem érintették a leépítések, de voltak munkatársai, akiket igen, és
emiatt rá többletfeladatok hárultak.
A felmérés alapján azok, akik most munkanélküliek lettek, átlagosan három hónapra elegendő tartalékkal rendelkeznek,
ugyanakkor ha az egész családot is nézik,

volt példa, még a 2008-as válság idején
is ennek töredéke volt a zuhanás mértéke. Ez alulmúlja az elemzői várakozásokat
is és a kormányzat előzetes számait is.
Ebben a hónapban még egy, közel
sem kívánatos rekordot is felállított a magyar gazdaság: a KSH által 3,8 százalékra mért inflációt. Az unió átlagában csak
egyszázalékos drágulás mutatkozott az
első félévben (a hazai áremelkedés kevesebb, mint egyharmada).
A magas infláció különösen a nyugdíjasokat érinti kedvezőtlenül, hiszen az
általuk elsősorban vásárolt termékek,
például az élelmiszerek esetében még
ennél is jóval jelentősebb a drágulás.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ennél is jóval több
pedagógus hiányzik a rendszerből, mert
sokakat megbízási szerződéssel foglalkoztatnak.
A másik nagy pedagógus-szakszervezet szerint sok helyen eleve helyettesítésekkel készülnek az igazgatók.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
minderre úgy reagált: ilyenkor nyáron
váltanak álláshelyet a pedagógusok,
természetes fluktuáció zajlik az intézményekben. Hozzátették: nem vezetnek
nyilvántartást arról, hogy az állami, egyházi és magánintézmények hány állást
hirdetnek meg.
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sul elmondható, hogy „valamit már megnyert”. Úgy látja, a budapesti sikerben is
nagy ereje volt ennek. Karácsony Gergely
főpolgármesterré választásában nagyon
jelentős tényező volt, hogy egy előválasztáson már sikert ért el.
Závecz szerint politikailag hasznos
lehet az ellenzéknek, ha a miniszterelnök-jelöltet is így választják ki, de csak
akkor, ha az országos előválasztáson
mindenki részt tud venni, aki akar, illetve „az ügy iránt elkötelezett”. A módszer

