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A hónap mondata
„Attól, hogy emelkedik a vonatjegyek ára, még nincs jegyáremelés”
Fejlesztési Minisztérium

Szolidaritás – Együtt 2014 – PM
Országos szintű kezdeményezés Érden
Érd is részt kér a dohánykereskedelem luxusprofitjából – jelentette
ki a múlt héten dr. Csőzik Lászlóné a 20-30 Egyesület elnöke, közgyűlési képviselő azon a sajtótájékoztatón, amit közösen tartottak az
MSZP érdi, a Meggyesek Civil ÉRDek Egyesület, valamint a Magyar
Szolidaritás Mozgalom érdi szervezetével.
A négy helyi szervezet a város közgyűlésének arra tett javaslatot, hogy
„(…) minden olyan vállalkozás, amelyik a vonatkozó kormányrendelet
alapján az egészségre egyértelműen káros terméket – így különösen dohányterméket – értékesít, forgalmaz, a tevékenységéhez használt ingatlan
után a helyi adókról szóló törvényben meghatározott felső határnak megfelelő maximális mértékű építményadót, de legalább a most hatályban
lévő adójának 300%-át legyen köteles megfizetni.” Ez az új adórendelet
az ország összes önkormányzata esetében is alkalmas lehet pluszbevételek előteremtésére, az önkormányzati adósságok további csökkentésére,
többek között olyan programok megvalósítását szolgálhatná, amelyek a
fiatalok egészséges életmódra nevelését segítenék – mondta a Meggyes
Civil Érdek képviselője.

Ezen kívül a négy szervezet felhívással fordult Magyarország valamennyi
településéhez, hogy csatlakozzon kezdeményezésükhöz, indítványozza
helyi adórendeletének az általuk javasolt módon történő módosítását.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a parlamenti pártok képviselőit is megkeresik törvénymódosítási javaslatukkal. E szerint az adó plafonjának felemelésével – járuljanak hozzá, hogy a dohányértékesítésből keletkező jelentős
luxusprofit egy része visszajuthasson az önkormányzatokhoz is, hiszen az
állam az árrés-növelés ÁFÁ-jával jelentős összeget nyer, a vállalkozó luxusprofitot realizál, csak az önkormányzatok nem kapnak semmit.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom érdi szervezetének vezetője kiemelte:
támogatják a kezdeményezést, annál is inkább, mert Érden volt olyan
pályázó, aki a kiírásban szerepló összes kritériumnak megfelelt. Több
évtizede foglalkozik dohánytermékek árusításával, rokkant, nincs más
megélhetése, viszont pályázatát elutasították. Mint mondta: az intézkedéssel több ezer család megélhetése kerül veszélybe. Csornai Károly a
trafik maffia kiépítése kapcsán elmondta, hogy az Együtt 2014 – PM
Választási Szövetség Zéró Korrupciós programot hirdetett meg éppen
a hét elején.

Megszűnt
Ezt is megszavazták: 120 év után megszűnt
Magyarországon a társadalombiztosítás
Többségük (ti. a parlament) megszavazott zsinórban olyan törvényeket, amit ésszel fel sem fogtak! Pillanatnyi előnyökért, eladták
magukat a tisztesség látszatára sem adva. Egy gombnyomással elvették az egész nemzet jogait, amit még háború után is a szinte teljesen megsemmisített állapotban ez az ország megőrzött és tovább
fejlesztett. Miért nem harsogja minden ellenzéki? A közszolgálat
mindent elhallgat? Miért nem készítik fel az embereket erre? Ebből az is sejthető, hogy a most fizetett járadék is bármikor ötlet
szerűen elvehető, csökkenthető? Miért engedik, hogy valaki kegyelemére szoruljon a nép jogos járandósága helyett? Köztörvényes
bűnöző véleményem szerint, aki ezt elhallgatja és nem tudatosítja az emberekkel: holnap a nyugdíjad töredékét kaphatod, mert

a törvény ezt megengedi! Miért lehet adó a célzottan fizetett, valami fenntartására szedett pénz, ha nem arra fordítják!? Mi ez
ha nem fosztogatás? Ki merik ejteni a szájukon azt a szót: keresztény. Egy szűk rétegnek (mert a maguk járandóságát törvénybe
iktatták!) a luxus minden formája testőr és szolgálati palota is a
kiemelt orvosi ellátás mellett még milliós reprezentálási költséget
is vesznek el adónkból maguknak. Kit képviseltek ezek az emberek? A választóikat? Erre valóban kaptak felhatalmazást? Mikor,
hol közölték ezt nyíltan választóikkal? A „hölgyek, urak” elvették
a 15 éves megtakarításokat is ők valóban eltüntették azt és a beígért egyéni számla meg sehol. Sőt alaptörvényükbe foglalták,
hogy neked kell gondoskodnod hozzátartozódról, miközben minden filléredtől megszabadítanak az adóik tömegével, de semmit
nem építenek, adnak érte... Tiszta feudalizmus!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Shhe2

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

Trafikmaffia megint/még mindig
A Fidesz megvédi a szekszárdi trafikmutyizókat
Egy képviselő vagy polgármester pont addig maradhat posztját, ameddig a
párt ott tartja. A szekszárdi polgármester is addig adhatja elő a kamerák
előtt a teljesen abszurd magyarázatait, amíg valaki a pártból nem telefonál
le, hogy vége. A trafikmutyi újabb fejezeteként pénteken megszólalt Horváth István szekszárdi polgármester és reagált arra a hangfelvételre, mely
akkor készült, amikor ő és a helyi képviselők a szekszárdi trafikpályázatokat
„véleményezték”. A polgármester magyarázkodása mindenképpen dobogós
az elmúlt 25 év legpofátlanabb és legbalkánibb politikusi megnyilvánulásai
között. De az igazi baj az, hogy ezt hagyják neki. A polgármester „elképzelhetőnek tartja”, hogy a beszélgetés, melynek tartalmát a hvg.hu ismertette,
valóban elhangzott. De rögtön hozzátette, hogy az nem valami „tervezett”,
hanem csak amolyan „spontán felmerült” beszélgetés volt, hiszen ők csak
„tájékozottak akartak lenni a városban”. Arról pedig, hogy saját húga és más
fideszes önkormányzati képviselő is nyert a pályázaton, egyszerűen csak anynyit reagált, hogy neki ehhez semmi köze, hiszen nem az önkormányzat,
hanem egy más szervezet írta ki a pályázatot. Ő pedig „nem tudja korlátozni”
sem ismerősi, sem családi körét abban, hogy pályázzanak és nyerjenek. Magyarország méltán lehet büszke ezer éves állami és több száz éves jogállami
hagyományaira. De a polgármester reakciója sajnos annak bizonyítéka, hogy
ha valamire nem lehetünk büszkék, azok a demokratikus hagyományaink.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/4TVdm

A szekszárdi városvezetés egyeztetett
a trafik-pályázatokról
A portál szerint a hangfelvétel alapján a valószínűleg március végén tartott egyeztetés pontosan úgy zajlott, ahogy arról Hadházy Ákos fideszes
önkormányzati képviselő korábban beszámolt. A hvg.hu szerint az
egyeztetésen a helyi fideszesekkel egyenként végigvették, ki ismeri a dohányboltra pályázókat. A cikk szerint a hangfelvételből kiderül, Horváth
Istvánt, Szekszárd fideszes polgármesterét nem zavarta, hogy az egyik
helyi képviselő maga is pályázott, mert szerinte az volt a lényeg, hogy „ne
a szocik győzzenek”. „Az a lényeg, elkötelezett jobboldalinak kell lenni” – idézi a portál a városvezetőt. A cikk szerint a találkozón Horváth

István hozta szóba a trafikok ügyét, majd a képviselőkkel egyenként, nevek és utcák alapján mentek végig a listán.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/JEydX

Nagy trafiklenyúlási akcióterv,
vagy ezért tartjuk el a képviselőket és családjukat?
Háromnapos ülést tart az országgyűlés, amelyen minden párt a kedvenc témájával jelentkezett. A Fidesz a Hajdú-Bét üggyel és a túlzott deficit-eljárással foglalkozott, az MSZP tovább ütötte a kormányt a trafikokkal, a Jobbik
pedig halálbüntetést szeretett volna kérni a súlyos bűnözőkre. Budai Gyula
egy földpályázatokról szóló vitában tehén-paparazzinak nevezte Gőgös Zoltánt, Zagyva Gyulának elmagyarázták a fizetős városi parkolás lényegét,
Navracsics Tibor pedig a szekszárdi trafik-ügy kapcsán azzal próbált érvelni,
hogy egy párt belső ügyei nem biztos, hogy a közre tartoznak. Az ülés hátralevő részében a kormánypártok szupersebességgel tárgyalják az útdíj javaslatot, és szavaznak arról is, hogy lehet-e a Nemzeti Dohányboltban fagyit kapni
majd. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/LBwzP

Trafikot kap érettségire Édua?
Mutyifilter Kiskunmajsán?
Hogy, ki Szabó Édua? Nos, ha nagyon egyszerűen akarunk erre válaszolni,
gőzünk sincs. Ha, kicsit többet szeretnénk róla mondani, akkor valamennyi
fellelhető adatból két dolgot tudunk összekotorni:1., Két trafikja is lesz a
közeli jövőben 2., Most érettségizik, középiskolás. A rosszindulatú pletykák
szerint – melytől a Hírhatár elhatárolódik – Édua sikerét anyucija idézte
elő. Anyuci nem más, mint Szabóné Csábrády Anikó, aki a 2010-es választásokon, Kiskunmajsa 5. számú választókerületében, a Fidesz színeiben indult, és nem mellékesen, a Fidesz Kiskunmajsai alapszervezetének elnöke.
Jászszentlászlón, még csak nem is hallottak róla. A cirka 2600 lelket számláló Jászszentlászlón két trafik lesz. Az egyiket a „helyi zöldséges” fogja nyitni,
a másikat Szabó Édua. A zöldségbolt vezetőjét – Hornyákné Szalai Erikát
– ismerik a településen, igen régen üzemelteti a boltját. De Éduáról, még
csak nem is hallottak. A témáról a neten itt olvashat: http://goo.gl/NprRK

Hogyan is él az ország nagy része?
Árut pakolnak a rokkantak egy hűtőházban
Budaörsön
Háromhavonta váltják rokkant alkalmazottaikat a magyarországi cégek,
miközben felveszik az uniós pénzeket rokkantak foglakoztatásáért. Súlyosabb gond, hogy hűtőházban árupakolásra használják őket, mínusz 20
fokban dolgoznak. Papíron 6 óra a munkaidejük, de aki nem dolgozza
le a 8 órát, azt kirúgják Új rokkant mozgalom szerveződik, aminek most
alakulnak ki a testületi és egyéb formái. Már szerkesztik az SZMSZ-t.
Hol tartanak most? A Híd a Demokráciáért Egyesület kebelébe került
a szervezet, így nagyon egyszerű lett a testületi formává válás. Célunk

a rokkantjogok visszaállítása, ezenkívül a rokkantak érdekképviselete.
Tervezzük a ROSTA2 percsoport létrehozását, mert nagy az érdeklődés
ez irányban. És meg akarjuk szervezni a rokkantak közvetlen érdekvédelmét aktuális kérdésekben. Ez annyit jelentene, hogy lényegében jogi
segítséget, tanácsot adni, elkészíteni beadványokat a különböző felülvizsgálatokra, hogy az szakszerű legyen, sőt olyan elképzelések is vannak,
hogy betegkísérő szolgálatot szerveznénk, ami annyit jelente, hogy a rokkantakkal egy szakképzett kísérő menne felülvizsgálatra, aki ellenőrizné
az ott történtek jogi helyességét vagy helytelenségét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/tjOsB

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
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