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Szolidaritás hírek
Árvíz
Az idei árvíz során a Szolidaritás Mozgalom aktivistái is kivették
részüket a védekezési munkálatokból. A Szolidaritás–Wesselényi
Akciócsoport szervezésével, kinn jártunk a Margit szigeten és a Dagályfürdőnél is. A mozgalom aktivistái dolgoztak Győrben és Baján
is egyaránt. Lelkes csapatunk három ízben lapátolta a homokot a
zsákokba, nagyon jó hangulatban és nagy lelkesedéssel.
A Margit szigeten közösen dolgoztunk Kónya Péterrel, Bajnai Gordonnal és a PM-s képviselőkkel. Ismeretlen civil emberek adták egymásnak kézről-kézre a zsákokat. Derekasan helyt álltak nők és férfiak
egyaránt. Úgy beszélgettünk, nevettünk és rogytunk meg néha a nehéz zsákoktól, mintha mindig ismertük volna egymást. Míg Napóleon és hada vállig érő gumicsizmában hajókázott, hazánk összefogott

és most igazán együtt volt. Derékig a vízben. Kis öröm volt a nehéz
munka közepette, hogy a Belügyminisztériumtól egyetlen üzenetet
sem kaptunk. Illetve csak annyit, hogy „ne lankadjunk, és ne csüggedjünk” –, igaz ezt nem telefonon. Üzenjük, hogy nem fogunk! Sem
lankadni, sem csüggedni!
A Szolidaritás Mozgalom továbbra is kiveszi a részét a helytállásból
és a segítségnyújtásból.
Az ár azóta levonult.
Június 17-én a mozgalom hét tagja már a homokzsákok elbontásában
segédkezett Kisapostagon. Olyan hatékonyan, hogy a mai napon ott
már nem volt szükség önkéntes munkára.
Itt meghallgatható a június 11-én készült interjú Nagy Ágnes
Dorkával: http://goo.gl/7PZGQ

Fidesz mutyi
Iskolagyümölcs-mutyi:
megszereztük a furcsa szerződést.
A milliárdos iskolagyümölcs-program munkáira egy frissen alapított cég jelentkezett be a termelőknél, aki 10%-ot kért volna a „továbbfoglalkoztatásért”. A Hír24 megszerezte a szerződést, benne a
10%-os sarcról szóló résszel. Az iskolákat működtető Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) váratlanul olyan közbeszerzést írt ki, amely teljesen kizárta volna a kistermelőket az ügyletből.
A munkára egy frissen alapított cég jelentkezett be a termelőknél,
aki 10%-ot kért volna a továbbfoglalkoztatásért”. Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatban kiírt pályázaton a kistermelők
szerint csak egyetlen cég nyerhetett volna, a közbeszerzési eljárás
kiírása előtt néhány héttel, április 17-én alakult Magyar Iskolagyümölcs Kft. A cégnek két tulajdonosa van, az egyik az a Paprikakert
TÉSZ Kft., amelyben a ceginfo.hu adatai szerint tulajdonrésszel
rendelkezik Simonka György ﬁdeszes polgármester, országgyűlési
képviselő és felesége, Simonka Györgyné.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/pbdPc

Előre kérték az állami milliókat a trafiknyertesek
Újdonsült trafikosok kaptak milliókat a gazdasági tárcától a munkahelyteremtésre, hogy az alkalmazottaik bérét állami pénzből tudják
fizetni. Így nemcsak az időközben háromszorosára növelt árréssel,
kibővített termékpalettával segíti őket a kormányzat, hanem még az
eladóik fizetését sem nekik kell állni – írja a Blikk. „Nem volt kizáró
ok a kereskedelmi tevékenység, így pályázhattak dohányárut forgalmazó cégek” – ismerte el a Blikk kérdésére a pályázatkiíró Nemzetgazdasági Minisztérium. A Blikk hat ilyen céget szúrt ki, amelyeknek
tulajdonosai összesen 25 trafikhoz jutottak hozzá Heves és Fejér
megyében. Őket összesen 24 millió forinttal támogatja pluszban az
állam. A munkahelyteremtő pályázat leadási határideje április 5-e
volt, míg a dohánypályázatok eredményét április 22-én hirdették ki.

Vagyis az érintett cégeknek úgy kellett pályázniuk a támogatott munkahelyekre, hogy még nem is tudhatták, hogy jogosultak lesznek-e
dohányt árusítani vagy sem – olvasható a lapban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/cGgav

Mégsem sikerül tisztára mosni
a volt fideszes képviselőt?
Harmadik nekifutásra csak kiderült, hogy összegyűjthető a vádemeléshez elegendő bizonyíték Kovács József egykori fideszes kaposvári
önkormányzati képviselő ellen, aki több mint egy éve autójával garázsa ajtajának szorított egy vele szemben intézkedni akaró rendőrt.
Gálosi feljelentését kétszer is visszadobta a megyei ügyészségi nyomozóhivatal, de a megyei főügyészség mind a kétszer helyet adott
Gálosi panaszának, és a nyomozás folytatását rendelte el. Harmadik
nekifutásra sikerült a nyomozó ügyészségnek a vádemeléshez elegendő bizonyítékot találnia arra, hogy bűncselekmény lehet az, amit az
elmúlt egy évben bárki végignézhetett az interneten, hogy tudniillik
Kovács a rendőri felszólítás ellenére sem áll meg, majd nekihajt a
rendőrnek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/SA0ri

Egyre nyíltabb zsákmányszerzés folyik
Az utóbbi hónapokban a korábbiaknál is nyilvánvalóbbá vált, hogy
a gazdasági intézkedések számottevő részben a hatalomhoz kötődő
érdekcsoportok haszonszerzését szolgálják. A Fidesz-többség már a
látszatra sem ad, egymás után születnek az olyan törvények és rendelkezések, amelyekről azonnal kiderül, valójában kiknek is kedveznek.
Orbánék eleinte még viszonylag óvatosak voltak, inkább a hozzáértők számára volt egyértelmű a zsákmányszerzési szándék például a
közterületi reklámozást érintő új szabályozáskor, a közbeszerzési törvény módosításakor vagy a nagyobb állami beruházási döntésekkor.

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

A hatalmi mámorban azonban az elmúlt hónapokban egyre nyíltabban szolgálják ki a hozzájuk közelállók gazdasági érdekeit, az állam
erejét felhasználva újraosztanak mindent, amit lehet. Az ügyek közül
az első igazán látványos botrányt az állami földek haszonbérbe adása
váltotta ki, amikor is feketén-fehéren kiderült, hogy a meghirdetett
elveket semmibe véve sok helyen a helyi gazdák rovására a Fideszhez
ilyen-olyan szálon kötődő személyek és érdekeltségek nyertek a pályázatokon, méghozzá igen nagy földterületeket
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/jQgOi

Leleplezett Fidesz-manipuláció Csepelen:
haverok, rokonok zsebeinek tömködése közpénzzel
Németh Szilárdot, a XXI. kerület fideszes polgármesterét és Werner
Pétert, a Csevak-utódként kreált Csepeli Városgazda Zrt. vezérigazgatóját gyanús ügyleteiket leleplező írás jelent meg a Magyar

Narancs legfrissebb számában. A 18. és a 21 kerület városgazda cégei
közti személyi átfedések rokoni munkavállalók keresztbefoglalkoztatását éppen úgy lehetővé teszik, mint rokoni tulajdonú cégek egyenes
és keresztmegbízásait. Feltűnnek mindkét kerületben a városgazdák
vezetőinek egykori céges érdekeltségei is. A tavalyelőtti év vége felé
a XVIII: kerület önkormányzata megbízott egy várpalotai illetőségű
céget, a Mechatherm Kft-t a Kondor Béla Közösségi Ház „meglévő
légtechnikai rendszerének” felújításával. A cég előző év áprilisában
alakult, 2011-es teljes árbevétele alig volt több 7 millió 200 ezer forintnál, ezért a megbízásáért viszont áfá-val együtt hozzávetőleg
8 milliót kasszírozhatott. A vállalkozást meghívásos pályázat keretében
választották ki és a helyi MSZP-frakcióvezető, Kőrös Péter beszámolója
szerint mindössze egyetlen érvényes pályázat érkezett, értelemszerűen a
későbbi győztesé. A szerencsés cég tulajdonosa, Horváth Péter Csomó
Tamás KDNP-s kerületi alpolgármester sógora.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KADCz

Költekezés
Már 18-an koordinálják a nemzetstratégiát
a fantomintézetben
Bár a munka egy ideiglenes irodában folyik, a fejesek már megvannak: az állománytáblán szereplők mintegy fele vezető beosztásban
dolgozik a Szász Jenő-féle Nemzetstratégiai Kutatóintézetben. Bár
két hete még nem volt székháza a Szász Jenő-féle Nemzetstratégiai
Kutatóintézetnek, az NSKI állománytábláján máris 18 személy koordinálja a nemzetstratégiát – ezek mintegy fele vezető beosztásban. Az
alkalmazottak közt az elnök és helyettese mellett van két főosztályvezető, egy főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, gazdasági vezető
és egy sor referens – „egyszerű” munkavállalóból vagy gyakornokból
ezzel szemben összesen három akad. Mindez azért különös, mert
amikor május végén a hvg.hu megpróbálta felkutatni az NSKI-t, kiderült: az 1,3 milliárd forintos (4,3 millió euró) költségvetési támogatással induló intézet gyakorlatilag elérhetetlen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/54imq

57 millióért üti az ellenzéket a kormány
Június elején a kormány újabb tévés hirdetéseket rendelt, amelyekben a rezsicsökkentés reklámozása mellett a korábbi szocialista
kormányokat kritizálja. A három csatornán vetített videók 57 millió forintba kerülnek, a kormány szerint tárgyilagosan be kell mutatni az előzményeket. Új kormányzati hirdetéseket láthatnak múlt
hét óta három tévécsatorna nézői. Az M1-en, a TV2-n és a HírTv-n
a kormány a rezsicsökkentési intézkedését ismerteti, és emellett a
korábbi szocialista kormányok hibáit sorolja. A hirdetési kampány
eddig nagyjából 57 millió forintba került a Kormányzati Információs Központ szerint. Ebből a videó tervezése és gyártása bruttó
7,2 millió forintba került, a tévéknek pedig eddig nagyjából 50 milliót
fizetett a kormány. „A költségek nem véglegesek, mivel a kampány
jelenleg is zajlik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/0c7SN

Megélhetés
Meghökkentő számok:
százból 98 embernek vannak anyagi problémái
Az elmúlt években 17 százalékra emelkedett a relatív szegénységben
élők aránya, elsősorban a jóléti állam kényszerű fogyókúrája miatt.
A diplomások közül csak minden ötvenedik szegény, a romák közül
négyből három, a gyermekek közül pedig minden negyedik. Százból
98 embernek vannak anyagi problémái. Elértük Európát – sajnos.
A válság kitörése óta közel harmadával, mintegy 420 ezer fővel

emelkedett Magyarországon a (relatív) szegénységi küszöb alatt
élő népesség száma – derül ki Gábos András, Szívós Péter és Tátrai Annamária nemrég megjelent közös tanulmányából1. A nemzetközi szakirodalom alapján 2012-ben a szegénységi küszöb évi nettó
792 ezer forint, azaz havi 66 ezer forint volt. Míg 2007-ben csupán a
teljes népesség 12,6 százaléka élt a relatív szegénységi küszöb alatt,
addig ez a mutató 2012-re 17 százalékra emelkedett, ami azt jelenti,
hogy a szegények száma tavaly már 1,7 millió volt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/HpB9r

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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