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Csak részlegesen sikerült a VÉSZ éjszakai erődemonstrációja, mivel mindenütt hatalmas
rendőri erők várták az aktivistákat. Ennek oka vagy az, hogy a rendőrség illegálisan
feltöri a VÉSZ zárt informatikai rendszerét, lehallgatja telefonjait, vagy spiclitől szerez be
információkat. A VÉSZ megteszi a szükséges rendszabályokat.

Így is sikerült éjszaka kb. négy órai időtartamra lebénítani a LIDL székesfehérvári
Logisztikai Központját, éppen akkor, amikor a megfigyelések szerint a legnagyobb
szokott lenni a forgalom. A szigetszentmiklósi Logisztikai Központnál gyakorlatilag
megszűnt ebben az időben az áruforgalom, így az erődemonstráció passzív maradt.
Sokszor értetlenül állunk a rendőrség magatartása előtt. Falaznak a LIDL minden
törvénysértő lépéséhez, ugyanakkor a VÉSZ aktivistáit, akik semmiféle erőszakot nem
alkalmaznak, semmilyen törvénysértést nem követnek el, indokolatlanul zaklatják. Pedig
csak annyi a célja a VÉSZ-nek, s jó lenne, ha a rendőrség is megértené, hogy ez a
magyar társadalom összességének érdeke, hogy az elvégzett, átvett, továbbértékesített
munka ellenértéke ki legyen fizetve az értékteremtő embernek és vállalkozásnak. Ez
alkotmányos jogelv, s alacsonyabb rendű törvényekkel és rendeletekkel teszik
lehetetlenné az érvényesülését.

A magyar társadalom lepusztítását végző bankoknak és multiknak megvannak persze a
belső szövetségesei is.

Egy nagy hírportál hívta fel a figyelmünket, hogy egy Mádi Sándor nevű ügyvéd (ha jól
értettem a nevét), minden lehetséges fórumon feljelentett minket, mindenféle
rágalommal. Az ilyen „ügyvédek” úgy gondolják: a jogállamnak abból kell állnia, hogy a
spekuláns rablók zavartalanul véghezvihessék a magyar társadalom arcátlan,
gátlástalan lepusztítását. Aki pedig ez ellen hatékonyan fellép, az csakis bűnöző lehet.

A LIDL képviseletében Dr. Gyalog Gábor ügyvéd válaszolt a VÉSZ elnökének megoldást
indítványozó levelére. Ebben minden lehetséges megoldást elutasított. Ez is bizonyítja,
hogy a 170 millió forint ügyvédi letétben helyezése közönséges PR trükk volt a LIDL
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részéről. Ezzel a LIDL kimondta a hat cég halálos ítéletét. Közel száz család zuhan éppen
most, Karácsony előtt, az egzisztenciális összeomlás szakadékába.

Ezért a LIDL-nek pusztulnia kell Magyarországról. Most a totális fellépés következik a
LIDL ellen. A VÉSZ Akcióparancsnoksága folyamatos akciókészültséget rendelt el.
Kamionos barátaink a szállítmányozásba beépülve, a logisztikai központok bejáratának
belső oldalán fogják beállítani a blokádokat, ahol a rendőrségnek nincs illetékessége.
Ennek technikáját kialakították.

Egyébként szállítmányozási és kereskedelmi szakemberek szerint megkezdődött a LIDL
hanyatlása. Átlátszó, a lumpen elemeket olcsósággal korrumpálni akaró
reklám-kampánnyal próbálkozik még kétségbeesésében a LIDL, de tudja, hogy ideje már
meg van számlálva.

Súlyos fejlemények is kilátásban vannak.
A VÉSZ elnökét az elmúlt évek folyamán gyakran szólították meg együttérzésüket,
elismerésüket kifejező emberek. Az utóbbi napokban azonban két alkalommal, időben és
térben egymástól függetlenül, olyan személyek szólították meg, akik bombatámadásokat
helyeztek kilátásba a LIDL Áruházak ellen. Nem lehet tudni, hogy olyan
szövetségesekről van-e szó, akik rosszul értelmezik a szövetséget, vagy őrültekről,
netán provokátorokról, de az is lehet, hogy üres blöffölésről. A VÉSZ elnöke
mindenesetre még a mai napon bejelentést tesz a rendőrségen, mert ilyesfajta
fejleményekért semmilyen felelősséget nem vállalhatunk. Minden erőszak szöges
ellentétben áll a VÉSZ erőszakmentességre kötelező elveivel.
Nem tudjuk, a rendőrség milyen lépéseket fog tenni, a VÉSZ aktivistái mindenképpen
hatékonyan fel fognak lépni az emberek védelmében, hogy időben tájékoztassák őket a
veszélyről, s elkerülhető legyen az emberi tragédia.

A blokád tizennegyedik, az útlezárás nyolcadik napjának éjszakáján lezajlott a
székesfehérvári LIDL Logisztikai Központ műszaki hibás, mentésre szoruló
teherautókkal bekövetkezett teljes blokkolása. A rendőrség a tűzoltóságtól hívott
műszaki mentésre alkalmas darukat. A VÉSZ aktivistái is készen álltak egy KATO daru
bevetésére a mentésbe, a rendőrök azonban nem engedték a helyszínre. Ezért eltávozott
a helyszínről, a tűzoltóság viszont elutasította a rendőrségnek a műszaki mentésre
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irányuló kérését, mivel az szabálytalan lett volna, s – ahogy az egyik tűzoltó mondta –
nem akarnak egy szabálytalan eljárással a „címlapra kerülni”. Órákra kialakult a
patthelyzet, a kamionok tucatjai fordultak vissza.
A sofőröket előállították, s egy szakértőt hívtak ki a rendőrök, aki – álláspontunk szerint
szabálytalanul - kezelésbe vette a teherautókat.

Ha belegondolunk, hogy ezekkel a nagy teherautókkal és kamionokkal, amelyekkel a
VÉSZ tagszervezetei rendelkeznek, bármikor előfordulhatnak műszaki meghibásodások,
nem tudjuk kizárni a hasonló esetek esetleg sűrű előfordulását.

A szigetszentmiklósi LIDL Logisztikai Központ félpályás blokádjánál az éjszaka
folyamán az átlagosnál nagyobb erőt vont össze a VÉSZ, de itt gyakorlatilag leállt az
áruforgalom, ezért az akciócsapatok passzívak maradtak.

A blokádot folytatjuk, s a LIDL elleni fellépést minden lehetséges, az Alapszabályunkkal
összhangban lévő módon fokozni fogjuk, s ki fogjuk terjeszteni minden lehetséges
eszközre.

A VÉSZ a mai napon bejelenti a székesfehérvári LIDL Logisztikai Központjának
megközelítési útjaira a félpályás útlezárást.

Budapest, 2011. november 29. - VÉSZ Akcióparancsnokság
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