Kedves Szomszéd,
Lakótárs!
Tudja-e Ön, hogy:
Mi döbbentette meg a Szolidaritás mozgalmat?
Ismét világméretű botrány van kialakulóban – fogalmaz a Magyar
Szolidaritás Mozgalom. Még az Alaptörvénynek átkeresztelt Fideszalkotmánynak is ellentmond a választói szabadság ilyen korlátozása.
Az már látszik és egyértelmű, hogy Orbán Viktor és a Fidesz megijedt! Megijedt, ez számos interjúból is kiderült, mivel egyre határozottabban körvonalazódik egy ellenzéki összefogás lehetősége.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/dobbenet-lett-urra-aszolidaritas-mozgalman

Nem lesz nyugdíjreform, az egyéni számlák
tervének is vége?
A minisztérium válaszának egyik érdekessége, hogy szó sincs benne
az egyéni nyugdíjszámlák bevezetéséről. Mint emlékezetes, a magánnyugdíjpénztári vagyon államosításakor és azóta többször is kilátásba helyezték, hogy mindenki nyomon követheti majd a befizetéseit, a
szolgálati ideje alakulását és így a várható nyugdíját is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/nem-lesznyugdijreform-az-egyeni-szamlak-tervenek-is-vege-381579

Milyen alacsony a felsőoktatásra jelentkezők
száma?
Szabó Máté ombudsman, az alapvető jogok biztosa szerint törvénysértő az állami helyek ilyen arányú csökkentése, és annak
megváltozatását kéri a kormánytól.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://tenytar.hu/hantameter/felveteli_ponthatarok_vonzo_es_
nyitott_felsooktatas#.UBgAMKAsHFm

Hogyan harcolt egy kiskunmajsai nyugdíjas
asszony az OTP ellen?
Egy kiskunmajsai nyugdíjas Brüsszelig is elment az emberekért az
OTP Bank ellen. Tanulságos és talán követendő menetrend lehet
ez minden bajban maradt, bajban hagyott devizahitelesnek e hazában, mert van, ahol még érdemben szóba állnak és meghallgatják a
magyar embert is, nem válogatva közöttük, és még bűnözőnek sem
tekintik, mert menteni próbálja mindazt, amije van, és azt sem feltételezik, hogy az érintettek egyáltalán fizetni sem akarnak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/a-kiskunmajsai-nyugdijasasszony-harca-az-otp-bank-ellen

Már manipulálja Orbán a választásokat?
A Fidesz választási csalásra készül?
Ami a regisztrációt illeti, erre olyan országokban van szükség,
ahol nincs megbízható népességnyilvántartás. Magyarországon
létezik ilyen. Pontosan tudni lehet, mely állampolgároknak van
szavazati joguk a választás napján, ezt nagyon szigorúan szabályozott adatbázis tartja nyilván. Teljesen felesleges egy másik adatbázist létrehozni és adminisztrálni, hogy megtudjuk, amit már
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amúgy is tudunk. A Fidesz egyszerűbb választási rendszert ígért,
erre hivatkozva törölte el például a második választási fordulót.
Most meg beiktatna egy amolyan „nulladik fordulót”, ami bonyolítja a rendszert, pénzt és energiát pazarolva.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://kapcsolat.hu/
blog/mesterhazy/3488-mar-manipulalja-orban-valasztasokat
Az előzetes választási feliratkozással a Fidesz választási csalást
akar elkövetni. A kormányfő már most elárulta magát. Aki ezt így
megszavazza, mivel megsérti az Alaptörvényt, annak börtönbe
kell kerülnie.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://czegledy.blogin.
hu/2012/08/02/a-fidesz-valasztasi-csalasra-keszul-ii/

Járási biztost küld az önkormányzatok nyakára
a kormány?
175 járás lesz Magyarországon, ezeken felül minden budapesti kerületnek is lesz hasonló hivatala. Egy a minap megjelent kormányrendelet felsorolja, mely település hová tartozik, rendelkezik arról, hogy
milyen hivataloknak kell létrejönniük, illetve előírja, hogy egy úgynevezett járási biztos felügyelje az önkormányzati vagyon átvételét.
A járási hivatalok 2013. január 1-jére tervezett felállítása miatt teljes
vagyonleltárt kell készíteni valamennyi önkormányzatnál – derül ki
egy, a Magyar Közlönyben megjelent, a járások létrehozásáról szóló
kormányrendeletből. A leltárra azért van szükség, hogy pontos kimutatás készüljön az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz kerülő
ingó- és ingatlanvagyonról, illetve az átvett köztisztviselők számáról.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://hvg.hu/itthon/20120813_jarasok_kormanyhivatal_
vagyonleltar

Tényleg terjed a matolcsyzmus Európában?
A tények: A magyar és a francia tranzakciós adónak az elnevezésen
kívül egyetlen közös pontja sincs. A francia tranzakciós adó azoknak
a vállalatoknak az értékpapírjait érinti, amelyek székhelye Franciaországban van és amelyek tőzsdei értéke meghaladta a 280 milliárd
forintot az adott költségvetési év kezdetekor. A tranzakciós adó által
érintett értékpapírok körébe a részvények mellett egyéb részvényből
származtatott értékpapírok is beletartoznak – közölte a KBC. Ezzel
szemben a magyar kormány által bevezetett tranzakciós adó még a
legkisebb banki műveleteket is 0,1 százalékos sarccal terheli.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://index.hu/belfold/igazamiigaz/2012/08/03/tenyleg_terjed_
a_matolcsyzmus_europaban/

A Manyup-jogfenntartó nyilatkozat – ér-e
egyáltalán valamit?
Bár mi már januárban jeleztük, hogy minden bizonnyal „hülyére vett” ország vagyunk, márciusban ebben sajnos már teljesen
biztosak voltunk. És sajnos egy hónapja már az is látszik, hogy a
„cserébe” ígért egyéni nyugdíjszámlának is lőttek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://tenytar.blog.hu/2012/08/02/manyup_jogfenntarto_nyilatkozat_er_egyaltalan_valamit

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

A telefonadót is mi fizetjük?
Eloszlott a kétely: igen, átterhelik a szolgáltatók a fogyasztókra.
A törvény úgy szól, hogy minden perc telefonálás és minden SMS
után 2 forint az adó (áfával: 2 forint 54 fillér), magánszemélyek
esetén 2012-ben havonta ez maximum 400 forint lehet úgy, hogy
az első 10 perc telefonálást nem terheli adó, a szolgáltatók (na jó:
kettő biztosan) 400 Ft plusz áfával megemelik a havidíjat. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://kard.blog.hu/2012/08/03/telefonado_kormany-multi_szovetseg

Drága mulatság lehet a kormány török–azeri
eladósodása?
Szokatlan ötlet a kormánytól, hogy Törökországban és Azerbajdzsánban bocsátana ki devizakötvényt, amely lehet, drága mulatság lesz. Azt viszont végképp nem érti senki, hogyan jutott el a
kormány addig a felismerésig, hogy azeri valutában denominált
magyar devizakötvényt kell kiadnia. Nem sokat lehet tudni ugyan-

Kérdések Orbán Viktor úrhoz
Elküldtem Önnek azokat a kérdéseket, amelyek a magyarok többségét foglalkoztatják, de választ nem kaptam rá! Ön ugyanúgy, ahogyan a többi politikus is,
az adófizetők pénzéből él, így „tőlük” kapja a fizetését. Egyszerűbben megfogalmazva: a magyar állampolgársággal rendelkező, Magyarországon élő és adózó
emberek Önnek és politikus társainak főnökei. A főnökei kérdést küldtek Önhöz,
amire Ön nem válaszolt, ezért felteszem Önnek újra a kérdéseimet itt:
1. Tisztelt Miniszterelnök úr, sokkal rosszabbul élünk, mint 4 éve! 8 évnek bőven elégnek kellett volna lennie arra, hogy egy politikai párt
kidolgozzon egy olyan programot, amivel az országot talpra lehet állítani. Kérem, írja le nekem, mivel töltötték azt a bizonyos 8 évet, amíg
nem Önök kormányoztak, mert láthatóan Önöknek nem sikerült egy
„talpra” állító programot kidolgozniuk, mivel az ország most történelmi mélyponton van.
2. „Most is azt mondom külföldi diplomatáknak, hogy ne figyeljenek
oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek: amit csinálok.” Tisztelt Miniszterelnök úr, nem gondolja, hogy ezt a 2010-es
választások előtt kellett volna elmondani a médiában, hogy a választópolgárok tisztában legyenek azzal, mennyit ér az Ön szava?
3. Tisztelt miniszterelnök úr, többször hallottuk fideszes politikusok,
így az Ön szájából is, hogy Önök a nép többségének felhatalmazásával teszik, amit tesznek. A 2010-es választásokon a szavazásra
jogosult állampolgárok közül 2 666 727 fő szavazott a Fideszre,
ez 33%. Amennyiben ezt a teljes népességre vetítem, az már csak
27%. Kérem, írja le, hogy milyen többségről beszélnek Önök?
4. Tisztelt Miniszterelnök úr! Ön azt mondta a 2010-es választási
kampányában, hogy ha nem Önök kerülnek hatalomra, akkor
elszabadulnak az árak. Önök nyerték a 2010-es választásokat, az
árak mégis elszabadultak… Kérem, nevezze meg az árak elszabadulásáért a felelősöket!
5. „Lesz egyszeri, nagyarányú adócsökkentés! Az adócsökkentésnek két
célja lesz, hogy támogassa a munkavállalókat és támogassa a csalá-

is az azeri kötvénypiacról, mint egy elemző fogalmazott, nem csak
nem ismer, nem is lát ilyet. Mindenesetre annyit már tudunk, hogy
az azeriek pénzét manatnak hívják. A témáról bővebben a neten
itt olvashat: http://hvg.hu/gazdasag/20120803_torokorszag_
azerbajdzsan_magyar_devizakot

Megismerhetetlenek lesznek a közpénzes
szerződések?
A T/7971. számú javaslat szerint semmi akadálya nem lesz annak,
hogy a jövőben az állami és önkormányzati szervezetek valamennyi
szerződésükkel és beruházásukkal kapcsolatos kérdést üzleti titokra
hivatkozva hárítsanak el. A Polgári Törvénykönyv jelenleg kimondja, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami és az önkormányzati
költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával
vagy az állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos adat. Ezt a szabályt azonban a kormány által a parlament elé
benyújtott T/7971. számú javaslat kihagyná az új Ptk.-ból. A témáról
bővebben a neten itt olvashat: http://tasz.hu/node/2806
dokat! Minél nagyobb bajban vagyunk, annál inkább adót kell csökkenteni!” Tisztelt Miniszterelnök úr, ezeket Ön mondta 2009 novemberében az Egyenes beszéd című műsorban. A kérdésem az lenne,
hogy ezt miért nem valósították meg, hisz az új adórendszer a nagy
keresetűeknek kedvez, nem a munkavállalóknak és a családoknak.
6. Tisztelt Miniszterelnök úr, miután Önök hatalomra kerültek, azt mondták,
hogy sok „csontváz” esett ki a szekrényekből, nagyon nagy az államkaszszában a hiány. Kérem, adjon nekem választ arra, hogy ha valóban nagy
volt a hiány, akkor a hatalomra kerülés után miből költekeztek? Gondolok
itt az Audik vásárlására vagy pl. a Mol-részvények visszavásárlására.
7. Tisztelt Miniszterelnök úr, amikor 300 Ft volt az üzemanyag ára,
Szijjártó Péter úgy nyilatkozott, hogy az akkori kormányzati politika miatt olyan magas a benzinár. Kérem, nevezze meg a mostani
magas benzinárakért a felelősöket.
8. Tisztelt Miniszterelnök úr, Semjén Zsolt 2009-ben azt nyilatkozta,
hogy: „Államcsőd után már országcsőd is fenyeget!” Most sokkal
rosszabb a helyzet, mint 2009-ben volt, de sem államcsőd, sem
országcsőd nincs, egyelőre. Kérem, írja le a véleményét a közvélemény effajta félrevezetéséről.
9. Tisztelt Miniszterelnök úr, amennyiben emlékeim nem csalnak,
Önök az előző kormányzati ciklusban (MSZP–SZDSZ) rendszeresen nem vettek részt a parlamenti üléseken. A kérdésem az lenne, hogy ezen időszak alatt felvették-e a képviselői fizetésüket, és
ha igen, milyen jogcímen?
10. Tisztelt Miniszterelnök úr, Önök az előző kormányzati ciklusban
(MSZP–SZDSZ) rendszeresen azt mondták, hogy az MSZP–
SZDSZ kormánykoalíció mondjon le és adja át a helyét egy szakértői
kormánynak, pedig akkor korántsem volt ilyen rossz a helyzet, mint
most! A kérdésem az lenne, hogy ezt Önök magukra miért nem tartják kötelező érvényűnek?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=503894292960006&set=a.334092996606804.100876.265440083472096&type=1&theater

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumaink linkjei a neten:
(google dokumentumok): https://docs.google.com/document/d/1XpRSga2j3stFymQ-P5H9LelbLNW3-J0U0HzaGG2zArA/edit
(dropbox dokumentum): https://www.dropbox.com/s/cx183eea3sxcj6a/Kedves%20Szomsz%C3%A9d-linkjei.doc
(facebook dokumentum): https://www.facebook.com/groups/204585996337890/permalink/217775958352227/
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