Kedves Szomszéd,
Lakótárs!
Tudja-e Ön, hogy:
Mit mondott....
Mit mondott Orbán Viktor Londonban 2012. július 25-én?
„…jó döntés volt a magyar kormány részéről, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) »nagylelkűsége« helyett Magyarország a piaci finanszírozást részesíti előnyben. Ez nagyon kockázatos döntés volt, de
helyes döntés is” — mondta Londonban a miniszterelnök.
A neten itt olvashatja: http://nol.hu/belfold/orban__szeptemberben_jon_vissza_az_imf
És mit mondott 2011.november 15-én?
Az IMF visszatérése esetén nyilvánvalóvá válna, hogy a sajátosan magyar szabadságharcos gazdaságpolitika megbukott. És „egy IMF-hitelre
szoruló ország IMF-diktátumos” megszorításon alapuló politikáját a
miniszterelnök valószínűleg nem szeretné végrehajtani – nyilatkozták
fideszes források a Népszabadságnak.
A neten itt olvashatja:
http://www.168ora.hu/itthon/orban-ha-az-imf-visszajon-en-el-85935.
html

Hogyan döntött az Alkotmánybíróság?
„Az Alkotmánybíróság (AB) alaptörvény-ellenesnek nyilvánította a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elérő bírók kötelező felmentését”
Orbán Viktor miniszterelnök szemernyi kétséget sem hagyott
afelől, hogy nem nagyon érdekli az AB döntése. Leszögezte: „a
rendszer marad”. Kijelentette, hogy a kormány a tervek szerint
még a hét vége előtt javaslatot tesz a parlamentnek az alaptörvény, a bíróságokról szóló jogszabály és a nyugdíjtörvény közötti
összhang megteremtésére. – Az Alaptörvény és a törvények saját
szájízük szerinti ad hoc módosítása tovább folyik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://nol.hu/belfold/
20120717-a_rendszer_megint_marad

Hogyan tűnik el a demokrácia
Magyarországon?
A kormány elégtelen és védhetetlen érvekkel válaszolt a Velencei Bizottság kritikájára az Alkotmánybíróságról és az ügyészségről szóló
törvények kapcsán. A kifogások egy részére pedig egyáltalán nem
reagált. Az érintett sarkalatos törvények továbbra sem ütik meg a
demokratikus minimumot. A kormány válaszát magyar nyelven nem
olvashatjuk.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://tasz.hu/hirek/tovabbra-sem-uti-meg-demokratikus-minimumot-ket-sarkalatos-torvenyunk

Hogyan lett sárgacsekkadó?
Jellemző módon az utolsó pillanatban visszacsempészték a postai
befizetések megadóztatását. Ezzel újabb terhet rak a kormány a
vállunkra. Az egyszerű átutalások adóztatása pedig a kis- és közepes vállalkozásokat hozza nehéz helyzetbe, amivel az egész
gazdaság növekedését ássák alá. Az LMP elutasítja a tranzakciós
adó jelenlegi formáját, és a valódi spekulációs tranzakciós adó
kivetését kéri számon a kormányon.
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A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://lehetmas.hu/sajtokozlemenyek/34971/ne-irja-ala-azallamfo-a-sargacsekk-adorol-szolo-torvenyt/

A számok tükrében még a nagycsaládosok
is vesztettek?
Már nem lehet érv a családi adókedvezmény
Az adóváltozások miatt 2012 első negyedévében a bruttó keresetek
4,4%-os emelkedéséből nettó szinten csak 1,6%-os plusz maradt, és
ezen már a családi adókedvezmény is csak alig tudott lendíteni: nemzetgazdasági szinten az adókedvezmény figyelembevételével a nettó
keresetek 1,9%-kal emelkedtek, a reálbérek viszont 3,5%-kal csökkentek. A magas inflációt a három- vagy többgyermekesek reálbére is
megsínylette, fizetésük vásárlóereje 2,2%-kal csökkent. A témáról
bővebben a neten itt olvashat: http://www.femina.hu/hirhatter/keresetek_csokkenes_csaladi_adokedvezmeny

A kormány éhezni is enged?
A kormány úgy szigorított a nyári gyermekétkeztetés pályázati feltételein, hogy (pont) a leginkább rászorulók már nem pályázhatnak. A kormányzat harmincezer gyerek étkeztetéséről
mond le a nem létező helyi termelők támogatásáért cserébe. A
Baranya megyei Sásdon és környékén 27 gyerek nyári étkeztetéséről kell lemondania a település vezetésének amiatt, hogy a
kormány szigorított a nyári gyermekétkeztetési pályázatokon. A
sásdi körjegyzőség hét települése be sem adta a pályázatot, mert
az számukra teljesíthetetlen feltételt támaszt. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://magyarnarancs.hu/belpol/nyarigyermeketkeztetesi-palyazat-ehezes-80621/

Mennyi pénzt kap Schmitt Pál?
Amikor Toller László, Pécs polgármestere gépkocsibaleset következtében nem tudta ellátni a munkáját, kórházban kezelték. A Fidesz nagyon fel volt háborodva, hogy a kómában fekvő Toller László részére
kiadják fizetését, ami 650 ezer Ft volt. Most Schmitt Pálnál nem számít a pénz! Schmitt Pál kapja az 1 750 000 Ft fizetését! Kapja nyugdíját, ez csak 432 000 Ft. A tulajdonát képező 3 házát kiadja, ebből
kb. 500 000 Ft bevétele van. Makray Kati, a felesége szintén kiemelt
magas nyugdíjat kap. Ezenkívül az állam 180 millió Ft-ért vett házat
Schmittnek, melyben élete végéig élhet és nem kell rezsit fizetnie.
Ezeket Orbánék közpénzből fizetik neki. A nagy hazafi lányai Amerikában élnek! És hogy a repülőjegy ne terhelje Schmitt saját pénztárcáját, el akar vállalni valami állami tisztséget, és akkor ingyen utazik
lányai meglátogatására Amerikába. Természetesen ez is közpénzből
történne. A zongorát, amit 8 millióért vettek neki, viheti az új házba.
Reméljük, ő is tudja, hogy 47 ezerből is meg lehet élni!

Ki kaphat inzulint?
Egy jó ismerősöm írta az alábbi sorokat:
„Nem írták fel tegnap az inzulinomat a János kórházban. Megvásárolhatom havi 25 ezerért. Amit nem tudok, anélkül pedig

nem élhetek autoimmun inzulindependens diabéteszesként.
Mert 8,3 az átlagértékem és nem 8 alatt, tehát a törvény szerint nem működöm együtt, biztosan nem tartom a diétát és
mozgást. Pedig betartom, és sosem ittam, nem dohányzom, 21
évet versenyszerűen sportoltam… nem azért, mert így helyes,
hanem azért, mert így akarom, így érzem jól magam. És a diéta, mozgás mellett fontos befolyásoló tényező a hormonok,
időjárás, stressz… Nem, a törvény mást állít. A kezelőorvosom
is. Majd közöltem, remélem, mindezen tette után jól alszik
mint ember és orvos. Megkérdeztem, erre esküdött-e fel. De
csak költői kérdés volt, mert a tettei beszélnek helyette.” Nincs
inzulinom, csak jövő keddig. Megyek másik diabetológushoz,
hátha. Ha nem, akkor meghalok.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=49560231
7122537&id=265440083472096

Hova tűnik a pénz?
Egy friss tanulmány szerint összesen több mint 21 ezer milliárd
dollárt menekítettek az elmúlt évtizedekben adóparadicsomokba,
kikerülve az otthoni adóztatást. Magyarországról mintegy 242
milliárd dollár szökött el, ezzel benne vagyunk a top 20-as listában. Sok esetben, köztük Magyarország esetében is, a kiáramló
tőke meghaladja a kiindulási ország teljes külső adósságát.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://index.hu/gazdasag/vilag/2012/07/23/offshore/

Ki árt többet Magyarországnak:
a kormány vagy a kormány kritikusai?
Tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért a kormánytöbbség által pusztulásra ítélt hazai
ombudsmanrendszer védelmében az Európai Unió Bizottságának
elnökéhez fordult azt kérve, hogy az Európai Bíróságnál indítson
eljárást Magyarország ellen. A három jogvédő szervezet szerint
ugyanis a szabadelvű jogállam és a rendszerváltás egyik fontos
intézményének, a független adatvédelmi biztos hivatalának megszüntetése sérti az Európai Unió jogrendjét. Az izlandi forradalom
eszméje terjed az egész világon. Ellenálltak a korrupt és tarthatatlan rendszernek, és a világnak leckét adtak az igazi demokráciából. Azon politikai és gazdasági elitek akarata ellenére, akik az
izlandi, illetve az egész világra kiterjedő válságot okozták.
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közös közleménye
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://ekint.org/ekint/ekint.news.page?nodeid=547

A politika főszereplője a polgár,
és nem a politikus
Izland új alkotmánya
Az új alkotmányban rögzítették, hogy a politika főszereplője a polgár,
és nem a politikus. Jelenleg Izland a legjobb példaképe a polgárok
békés és tisztességes, de elsöprő erejű reakciójának a jelenlegi hatalom ellen, amelyik az országot és a világot a válságba vezette. Az
izlandi modell megmutatja, hogyan kell elérni, hogy a politikusoknak
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tartaniuk kelljen a nép reakciójától, ha nem a nemzet érdekében tevékenykednének. Ne az életüket féltsék, hanem a politikai karrierjüket,
de azért legyen veszítenivalójuk. 2010-ben a nép az utcára vonult,
és kiharcolták maguknak az általános népszavazás törvényét. 2010
januárjában a köztársasági elnök elutasította ennek a törvénynek a
ratifikálását, és bejelentette, hogy konzultálni fog az Európai Unióval. Ezután következett a válságért felelős emberek felelősségre vonása, bebörtönözése, egyenesen a nép képviselői (és nem pártok) által
átírt alkotmány elfogadása.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://mr-moto-velorex.blogspot.hu/2012/01/izland-az-elhallgatott-polgari.html

Ki nyer pályázatot?
A legdrágább pályázó, aki ráadásul érvénytelen pályázatot nyújtott
be, egyetlen dologban verte társait. A cég a Fidesz-oligarchiához
tartozik. Közel 200 millió forinttal ajánlott többet a HunGast DélMagyarország Kft. a pécsi étkeztetésért, mint amennyivel tavaly
a drágaságra hivatkozva visszautasították a pályázatát. Míg 2011ben évi 1,3 milliárd forintot sokallt a baranyai megyeszékhely önkormányzata az iskolák és a szociális otthonok ételeinek tízéves
biztosításáért, idén 76 millióval ki is egészítették az erre szánt
keretet, hogy a HunGast majdnem másfél milliárdos ajánlatát ki
tudják fizetni. Mindezt úgy, hogy a vesztes Mecsekhús ajánlata jó
200 millióval olcsóbb volt – az ő pályázatukat érvénytelenítették,
mert nem egy, hanem három konyhából oldották volna meg az
étkeztetést. A HunGast egyébként hiányos pályázattal nyert.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
www.vg.hu/gazdasag/onkormanyzatok/botranyos-menzauzlet200-millioval-dragabb-volt-megis-nyert-a-hungast-380571

A magyar kilátások a legrosszabbak a régióban
A szakértők változatlanul rossz véleménnyel vannak a magyar
gazdaságról, annak jelenlegi helyzetére adott értékelésük alapján
mínusz 62,5 pontot kapott. Ez a legrosszabb a régióban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://www.napi.hu/tozsdek-piacok/a_magyar_kilatasok_a_legrosszabbak_a_regioban.526112.html

Krémer Ferenc bátorságáért állásával fizetett?
– Nem tűrhetjük szótlanul
Krémer Ferenc szociológust, történészt legutóbbi, márciusi
nyilatkozata miatt elbocsátották állásából.
A 168 Órában megjelent interjú után az akkori dékánunk, dr. Sárkány István többször felszólította a tanszékvezetőmet, dr. Kozáry
Andreát: a tanszék határolódjon el tőlem. Andrea ezt azzal utasította el, hogy elégedett oktatói és tudományos tevékenységemmel.
Majd április elején az NKE-ben értekezletet hívtak össze, ahol
dr. Sárkány bejelentette: lemond dékáni posztjáról. Egyértelműen
érződött, hogy ez összefügg az én interjúmmal. Hangsúlyozta is:
megengedhetetlennek tartja, hogy egy közalkalmazott ilyen politikai véleményt tegyen közzé.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://www.168ora.hu/itthon/kremer-ferenc-kozszolgalat-orbangyurcsany-horthy-fidesz-egyetem-99711.html
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