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2013. május 1.

Hírek
a Szolidaritás Mozgalom életéből

Május elseje

az ország sok helyén
a Szolidaritás
szervezésben, részvételével

Például:
Budapesten a Vajdahunyad vár
és a Kós Károly sétány között,
Egerben a Szépasszonyvölgyében,
Szolnokon Tiszaligeten, Soroksáron a Molnár-szigeten,
Nyíregyháza Bujtoson, Csornán, Debrecenben, Dunakeszin, Szegeden,
Győrött, Hatvanban.
Mindenütt EGYÜTT leszünk más pártokkal, szakszervezetekkel.

Szolidaritás a gáton (2013. április 9.)
Pestiként eddig csak mint katasztrófaturista találkoztam az árvízzel. Idén azonban a híreket hallgatva úgy éreztem, hogy nekem is segítenem kell az árvíz elleni
védekezésben. A Szolidaritás Mozgalom több tagja is gondolt erre, így a tervezést tett követte. Heten, mint a gonoszok (valójában nyolcan) elindultunk ma
kora reggel Pápa felé… A „parton”, amikor pihenőre mentünk, érkezett egy újabb
csoport közmunkás. Bocsánat a kifejezésért, de rossz volt rájuk nézni. Megtört,
megalázott, önbizalom-hiányos embereket láttam. Hozzájuk képest Napóleon
vert serege egy diadalmenet. Nem néztek az egyenruhásokra, az önkéntesekre,

nem is beszélgettek, csak egymás közt. Elkülönültek ők a társadalom többi részétől, igaz, a többiek sem álltak szóba velük. Egy kaszt az övék ebben az országban, és ez itt nagyon szembetűnő volt. A látványuk
megerősített abban: mindent meg kell tenni, hogy leváltsuk azt
a kormányt, amelyik ezt a gyalázatot létrehozta. Mert ez az
életforma, ez a kirekesztettség nem méltó az emberhez, nem
méltó Magyarországhoz. A témáról bővebben a neten itt
olvashat: http://goo.gl/xP5LF

Szolidaritás a pedagógusokkal
A Magyar Szolidaritás Mozgalom szolidaritásáról biztosítja
a magyar pedagógusokat (közlemény)
Kívánjuk, hogy a pedagógus szakszervezetek tárgyalása dr. Hoffmann Rózsa
oktatásért felelős államtitkárral sikeresen végződjön. Kívánjuk, hogy a szakszervezetek kellő asszertivitással tudjanak fellépni az általuk képviseltekért.
Kívánjuk, hogy a pedagógusok a megígért időben megkapják a béremelésüket, a körültekintően kidolgozott életpályamodellt, és ne a választások előtt
dobják oda nekik lekenyerezés gyanánt. Kívánjuk, hogy sikerüljön megakadályozni a munkateher-növekedést. Kívánjuk, hogy sikerüljön elhalasztani a
közoktatás átalakítását. Ha azonban mindezt nem sikerül elérni, támogatjuk
a pedagógusok sztrájkját, és erre hívunk fel minden magyar állampolgárt.
A pedagógusok megbecsülése emberi és társadalmi kérdés, mindenkit érint!
(Ismét, s állandóan aktuális!)
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/1ZQ7A

Szólásszabadság – van-e még?
Nyomást gyakorolnak a tudósítókra

Kihallgatnák a Népszava lap munkatársát

Hosszú összeállításban foglalkozott a német regionális televízió, a
Norddeutscher Rundfunk (NDR) Magyarországgal. A televízió tudósítókat szólaltatott meg, akik egyöntetűen megállapították: bár sok helyen
dolgoztak már a világban, ilyen nyomásgyakorlással még nem találkoztak, mint amilyet a magyar kormány részéről tapasztaltak. A riportban
megszólaltatott Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára azzal védekezett, „csak segíteni” akarnak e médiumoknak, hogy
korrigálják tévedéseiket. Ernst Gelegs 13 éve tudósítja Budapestről az
osztrák közszolgálati csatornát, az ORF-et a magyarországi eseményekről. Elismert újságíró, megfordult már Észak-Írországban, Szíriában és
Irakban is. „Ugyanakkor még egyetlen országban sem tapasztaltam, hogy
a kormányzat akkora nyomást gyakoroljon a munkámra, mint Magyarországon” – mondta el az NDR riporterének. A budapesti kormány már
többször tiltakozott amiatt, ha az Orbán-kormányt bíráló tudósítást tett
közzé. Az egyik ilyen kifogás azonban „mindennél messzebbre ment”
– állapította meg. „A bécsi magyar nagykövet a főnökömnek olyan emaileket továbbított, amelyek általam másoknak küldött magánlevelek
voltak. Némelyeket közülük így zártam: üdvözlet az Orbán-országból”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/EhyaH

Újabb feljelentés miatt kereste meg a Népszavát a rendőrség; ezúttal a
zuglói kapitányság kíváncsi arra, hogy ki írta és ki helyezte el a Népszava
internetes oldalán az Agyaglábú demokrácia című cikket.
A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz rágalmazás alapos gyanúja
miatt. Szerettük volna megtudni, hogy ki és miért jelentette fel lapunk
újságíróját és az anyagot az online felületen elhelyező szerkesztőt, de a
rendőrségen azt válaszolták, hogy ezt nem árulhatják el. A cikk egyébként az NDR északnémet közszolgálati televízió filmjét mutatja be, a
Magyarországról szóló ötvenperces anyagnak volt a címe az „Agyaglábú
demokrácia”.
Lapunk [a Népszava] szerzője azt írja publicisztikájában, hogy hízelgőnek ugyan nem mondható a film, de rossz szándékúnak sem nevezhető. Pontosan olyan, amilyennek egy közszolgálati műsornak lennie kell.
Tényszerű, a valósághoz ragaszkodó – írta a feljelentett újságíró.
Mint az írásból kiderül, a dokumentumfilmben sokatmondó tényanyagok vannak, például Érpatak községről és Orosz Mihály Zoltán jobbikos
polgármester uralmáról.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://goo.gl/GJHSg

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

Nyugdíjasok
A nyugdíjasok sem utazhatnak ingyen
2013. március 15-től már senki sem utazhat ingyen, aki autópályán
közlekedő buszra száll, kivéve a hadirokkantakat, hadiözvegyeket
és három év alatti gyermekeket. Meglepődve tapasztaltam, hogy
az amúgy is borsos árú Balatonfüred–Budapest Volán járatokon
az Orbán-kormány húsvéti meglepetése várt, amivel valószínűleg
nem csak engem sikerült meglepni, hanem inkább az eddig legalább ingyenesen utazó nyugdíjasokat és a rokkantigazolvánnyal
rendelkezőket. A Volánbusz weboldalán 2013. január 1-jei dátummal közlemény jelent meg, mely szerint: A Volán társaságoknál
érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján 2013. március
15-étől az országos személyszállítási szolgáltatás díjaihoz kapcsolódóan Budapestet érintő autóbuszvonalakon kötelező a kiegészítő jegy váltása. Kiegészítő jegyet mindazok kötelesek váltani, akik
olyan járatokat vesznek igénybe, melyek autópályán (is) haladnak
az utazás alatt, tehát jóformán mindenki, aki vidékről Budapestre
igyekszik és fordított esetben is természetesen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/S9aK4

Megszavazták:
Nyugdíjszámlák lenullázva
A hétfő (2013. 04. 08) délután elfogadott, az egészségügyet érintő salátatörvényben kaptak helyet azok a törvénymódosítások is,
amelyek a magánnyugdíjpénztárakból az állami egypilléres rend-

szerben átlépett emberek befizetéseinek nyilvántartásáról rendelkeznek. Az, hogy az államosított nyugdíjpénztári megtakarításokat nem tartják majd nyilván a számlákon, ellentmond annak,
amit a kormány az elmúlt években kommunikált. A legfontosabb
változás az, hogy a korábban megígért adatoknál lényegesen kevesebb információt tartanak majd nyilván az egyéni számlákon.
Nem szerepel majd rajtuk, hogy pontosan mekkora vagyont adtak
át az egykori pénztártagok az államnak, csak a biztosított személyi adatai és a 2012. december 31. után bevallott nyugdíjjárulékok összege, amihez az adatokat az adóhatóságtól veszi majd át
a nyugdíjbiztosító.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7MIDJ

Kényszernyugdíj:
itt a katasztrófa
Átverte az Orbán-kormány a nyugdíjas korú egészségügyi közalkalmazottakat, miközben újabbat rúg a súlyos betegekbe is. Tömören így értékelhető, hogy tegnap kiszivárgott: sorra kapják az
egészségügyi intézmények a nyugdíjazás alóli kérelmek elbírálásáról szóló elutasító határozatokat. Állítólag van olyan kórház, ahol
a nyugdíjas korú, de tovább dolgozni kívánó érintettek mindöszsze egyharmada maradhat, de olyan fővárosi intézmény is akad,
ahol a kérelmek 80 százalékát, és olyan megyei kórház is, ahol 50
százalékát engedte át a kabinet. Minderről a Népszabadság és a
Világgazdaság értesült. Mindkét lap úgy tudja: az Országos Onkológiai Intézet (OOI) 152 érintettje közül mindössze ketten kaptak
felmentést a kötelező nyugdíjazás alól.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/lGMP4

Most akkor pontosan hány adó is van?
Új adók/tervezett új adók a 2. Orbán-kormány megalakulása óta

Bankadó

bevezetve

Burkolt ingatlanadó

bevezetve

Energetikai különadó

bevezetve

Ingatlanspekulációs adó

bevezetve

Telekommunikációs különadó

bevezetve

Kamarai regisztrációs hozzájárulás

bevezetve

Kereskedelmi láncok különadója

bevezetve

Szociális hozzájárulási adó

bevezetve

Végkielégitések 98 százalékos különadója

bevezetve

Szolgálati nyugdijak adója

bevezetve

Népegészségügyi termékadó/chipsadó

bevezetve

On-line szerencsejátékadó

bevezetve

Kommersz szeszek büntetőadója

bevezetve

Élelmiszerlánc-felügyeleti dij

bevezetve

Külföldi rendszámú autók különadója

bevezetve

Katasztrófavédelmi hozzájárulás

bevezetve

Játékgépadó

bevezetve

Igazgatási szolgáltatási pótdij

bevezetve

Dízeladó

bevezetve

Biztositási adó

Elfogadás előtt

Energiaellátók jövedelemadójának fenntartása

bevezetve

Forditott adózás a mezőgazdaságban

Elfogadás előtt

Pénzügyi tranzakciós adó*

bevezetve

E-útdij

Elfogadás előtt

Telefon- és sms-adó*

bevezetve

Dugódij

Elfogadás előtt

Baleseti adó

bevezetve

Diplomásadó

Elfogadás előtt

* Az eredeti összeállítás óta elfogadva

A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/l23HB

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/ClDw0
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8

1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom

Magyar Szolidaritás Mozgalom
Magnet Bank: 16200010-00168250

telefon:
e-mail:
skype:

36-1-461-2400 (központ)
kapcsolat@szolidaritas.org
szolidaritas.informacio

