Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2013. október 1.

Clark Ádám tér – Andrássy út

D–Day 2.

Itt az idő. A Szolidaritás mozgalom
két évvel ezelőtt partra szállt egy
megszállt, megosztott, elfáradt, országban azért, hogy egy egységes
ellenzék végre valódi eséllyel vehesse
fel a harcot az Orbán rezsim ellen.
Most – miután az ellenzéki összefogás
körvonalazódni látszik – az a dolgunk, hogy újra
az utcára hívjuk a rendszer ellenzékét: az átlag
magyar állampolgárt!
Ha máról holnapra élsz, ha nem tudod miből neveld fel a gyermeked, ha inkább élnél
300 kilométerre nyugatabbra, ha nem tudod,
hogy lesz e nyugdíjad, ha nem érted, hogy
miért tanul a gyermeked hittant, ha frusztrál, hogy a munkahelyeden megfélemlítenek, ha csak kétezerért tankolsz a kocsiba,
ha hála imát rebegsz este, hogy megúsztad
a mai napot, ha a megemelt fizetésed mégis kevesebb lett, ha a gyermekedet már csak
skype-on látod, ha már nem mered felnyitni
a banktól jött levelet, ha elvették a trafikodat, ha többet keresel, mégis rosszabbul érzed magad, ha
kirúgtak az állásodból, akkor várunk téged a Clark Ádám
téren! Várunk, hogy együtt mondjuk ki: Elég volt! Elég
volt az elnyomásból, a nyomorból, és a megfélemlítésből.
Elég volt az uszításból, hazudozásból, pitiánerségből! Elég volt a
történelemhamisításból! Elég volt a pofátlanságból! Orbánnak és
haverjainak mennie kell!

Döntsük el szeptember 29-én közösen, hogy véget vetünk az
Orbán rezsimnek. Tegyünk közösen fogadalmat, hogy a választásokon legyőzzük az ország rosszabbik arcát! Fogadjuk
meg, hogy ebből az országból, egy vidám, boldog, gyarapodó országot teremtünk! Együtt! Közösen!
Gyere velünk, mert rajtad is múlik! Gyere velünk,
mert az összefogásnak szüksége van rád! Gyere velünk, ha tudod szavazni fogsz, de akkor is, ha még
nem vagy biztos benne!
Azt hiszed, nem tehetsz semmit azért, hogy egy
normális országban élhessünk? De, tehetsz.
Segítsd az összefogást! Győzz meg másokat,
hogy el kell menni szavazni, az összefogás
jelöltjeire és a korszakváltásra! Menj el szavazni, és vigyél még egy embert!
Kelj föl a fotelből, gyere velünk tüntetni, gyere velünk szavazni!
Dönts: harcolsz vagy passzolsz!
A kétéves Magyar Szolidaritás Mozgalom
14:45 – Gyülekezés a Clark Ádám téren
Beszédet mond:
Bajnai Gordon
Kónya Péter
Szalóczi Géza
Székely Sándor
Veszprémi Erzsébet
A döntésben segít (speaker): Dopeman
Várunk mindenkit, minden demokratikus pártból, hogy együtt
mondhassuk ki: Elég volt! Orbánnak és haverjainak mennie kell!

Gazdaság
Egyre többen menekülnek külföldre

75 milliárdos bírságot kaptunk Brüsszeltől (2.)

A legfrissebb osztrák adatok szerint júliusban megdőlt az abszolút rekord: már több mint 62 ezer honfitársunk dolgozik a „sógoroknál”.
Az Orbán által tönkretett országból egyre többen menekülnek
külföldre – állapította meg közleményében az MSZP. Winkfein
Csaba, a párt elnökségi tagja rámutatott: a legfrissebb osztrák
adatok szerint júliusban megdőlt az abszolút rekord: már több
mint 62 ezer honfitársunk dolgozik a sógoroknál. Júliusban közel
háromezer magyar állampolgárral dolgozott több Ausztriában.
Semelyik másik ország polgárai körében nem volt ekkora a növekedés.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/E3BejW

Ahogyan arra korábban rámutattunk, az uniós kifizetések felfüggesztése érintette az idei költségvetést. A kormánynak ugyanis ki
kellett fizetnie a nyertes pályázóknak a támogatást, amit azonban az Európai Bizottság utólag nem finanszírozott meg, mert
visszatartotta a kifizetéseket a feltárt szabálytalanságok miatt. A
finanszírozás szerkezete változott tehát meg, és a Bizottság által
át nem utalt forrásokat a kormány átmenetileg többlet állampapírfinanszírozással biztosította.
Napokon belül elindulhatnak a kifizetések a leállított operatív
programokban – tudatta Johannes Hahn a közös sajtótájékoztatón. Közölte, hogy a korrekcióra azért van szükség, mert egyes
korábbi, már elszámolt szerződéseknél hiányosságokat találtak.

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

A biztos hangsúlyozta: Brüsszelnek is érdeke, hogy Magyarország
ezt a pénzt ne veszítse el, hanem az év végéig megfelelően el tudja
költeni.
Hahn megjegyezte: a források felfüggesztése mindig súlyos ügynek számít egy olyan uniós tagországban, amely nagymértékben
van ráutalva a strukturális támogatásra, de a bizottság szemszögéből nézve az ilyen felfüggesztés – bár nem örömteli dolog – nem
számít szokatlannak. Idén már több mint száz program tekintetében nyúltak ehhez az eszközhöz és csaknem mind a 28 tagország
érintett volt ilyen felfüggesztésben. Az osztrák politikus kiemelte,
hogy Magyarországon a strukturális alapokból finanszírozzák a
közberuházások több mint 90 százalékát.
„Harminc százalékos szállítói előleget biztosítunk a vállalkozóknak, és külön fogjuk támogatni az önkormányzatokat, hogy le tudják hívni a projekteket” – közölte. Kitért arra, hogy a környezetvédelmi célú programoknál nagy a lemaradás. Ahol a települések
nem boldogulnak, ott az állam a saját kezébe fogja venni a programokat – jelezte. Szerinte az ösztönzés és a szigor eszközével
egyaránt élni fognak. Emlékeztetett arra, hogy a miniszterelnök
kilátásba helyezte: azon tárcáknál, ahol idén forrásvesztés lesz
– például egészségügyi vagy oktatási beruházások terén -, ott ezt a
forrásvesztést jövőre az érintett tárca költségvetése bánhatja.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5pl5FP

Durván csökkentek a bérek
– a magyarok a legnagyobb vesztesek között
A felmérés – ami egy interaktív infográfon mutatja a bérek alakulását az EU tagállamaiban – a 2000 és 2008 közötti, valamint

a 2009 és 2012 közötti időszakokat vizsgálta. Az összehasonlításból kiderül, hogy míg Magyarország a 2000-2008 közötti időszakban a Top 10 tagállam között volt a reálbérek növekedését
tekintve, addig a válság kitörése utáni időszakban a legnagyobb
reálbércsökkenést elszenvedett országok közé került a harmadik
legnagyobb mértékkel – Görögország és Litvánia után.
A reálbérek alakulása az EU-10-ben (százalék)
2000-2008
Magyarország

2009-2012

3,5792

-3,1882

Románia

13,3481

-1,7307

Szlovákia

2,9893

0,1280

Szlovénia

2,4171

0,0138

Cseh Köztársaság

3,8986

0,2251

Lengyelország

1,3646

0,3507

Bulgária

2,1449

5,4336

Litvánia

6,7860

-4,0165

Lettország

9,3509

-1,6941

Észtország

8,1407

-2,2232

Forrás: ETUI, AMECO
Megjegyzés: éves százalékos változás 2000-2008 és 2009-2012
időszakok átalgában
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/UTTJdz

Iskola
Bűnös vagy! Keress templomot! Vigyél pulóvert!
…Avagy: még egyszer az erkölcstankönyvről
Négy koncepcionális hiba határozza meg a „tankönyv” egészét,
amelyek mindegyike már önmagában, külön-külön is méltatlanná
teszi a szöveget a tankönyv névre (példamondatok a blogban):
1. Magánvélemény. A laikusként a világról alkotott saját véleményüket, buta közhelyeket és zagyvaságokat összetévesztik a
tankönyvvel.
2. Hittérítés: A szerzők véleménye szerint a kereszténység a „helyes út”, és ezt sugallja az egész könyv.
3. Illemtan: A szerzők az etika alapvető kérdéseivel sincsenek
tisztában, összetévesztik az erkölcstant az illemtannal.
4. Bűntudat-ébresztés: A szöveget áthatja a mai fiatalokkal (a
kötetből tanulókkal!) szembeni idegenkedés, életformájuk és
szokásaik előítéletes, leegyszerűsítő, téves, rosszalló, elítélő interpretációja.
Mások is elemzik a szöveget; az Átlátszó Oktatás blog pl. többek
között azt, hogy az irodalmi idézetekkel hogyan csalnak a szerzők...
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/sRKRBI

Nincs mese: Ideológiai nevelést kapnak a gyerekek is
Már Erdő Péter bíboros is élesen kritizálta a kormányt a hittanoktatással kapcsolatban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kijelentette, ők nem kérték az új, „intézményesített hittant”, egyébként, pedig a kormánynak másfél év nem volt
elég arra, hogy pontosan kidolgozza a feltételeket. Az erkölcstan
órára járó gyerekek viszont tankönyvből tanulhatják meg, hogy
ma nincs megbízható értékrend, és hogy a „sok befogadott nép
szétbomlasztotta az országot”.
A szülők és a pedagógusok is kaotikus állapotokról számolnak be.
Van olyan iskola, ahol a hittanos gyerekeknek be kell ülniük a délelőtti erkölcstan órára, máshogy nem tudják megoldani a felügyeletüket. Máshol a hittanos gyerekek a folyosón várakoznak, míg
tart az erkölcstan óra. Egy fővárosi általános iskola pedagógusa is
„őrült káoszról” számolt be. Az erkölcstan órát egy új történelem
szakos tanár tanítja náluk. . A lapunknak nyilatkozó tanár azt is
elmondta, nem is tudja, hol vannak azok a diákok, akiket nem
kértek ki a szüleik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Q3QITb

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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