Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2013. október 15.

A szabadság összeköt 1956/2013
Október 23.
Gigantikus ellenzéki összefogás 23-án

12:00-kor találkozunk a Széchenyi (Roosevelt) téren,
meghallgatjuk Kónya Pétert, majd együtt elsétálunk a Műegyetem elé.
14 órakor a Műegyetem előtt jöjjünk össze mindnyájan, hogy ők menjenek!
Részt vevő szervezetek:
Együtt 2014
Párbeszéd Magyarországért (PM)
Magyar Szocialista Párt (MSZP)
Szabad Emberek Magyarországért Liberális Párt (SZEMA)
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/mKPASO

A műszobor-döntés

Szolidaritás

Bauer Tamás
Amikor két éve megalakult a Szolidaritás mozgalom, és új színt
vitt az ellenzéki térfélre, már volt egy erős üzenete. Azzal, hogy
emblémának átvette a lengyel Szolidaritás világhíres jelképét, azt
mondta: ahogy a lengyel Szolidaritás egy diktatúra megdöntésére
szerveződött, Magyarországon is ez a feladat. A Fidesz diktatúrát épít, s a szakszervezeti jellegű, megélhetési indítékú harcnak
Orbán Magyarországán is politikai harccal kell párosulnia, mint
Wałęsa és társai idején, Edward Gierek Lengyelországában.
A Szolidaritás második születésnapjára a Clark Ádám térre szervezett tüntetésen az egykori Sztálin-szobor mintájára készített
Orbán-műszobor azt üzente: Orbán Magyarországon önkényuralmat épít.
Ma Magyarországon nincsenek koncepciós perek?
Minden jel szerint vannak. Csak nem ugyanolyanok, mint Sztálin
és Rákosi idején. De hát megy az idő, és már az 1968 utáni csehszlovákiai megtorlás sem volt az 1956 utáni magyar megtorláshoz

Durva áremelések jöhetnek
– mit titkol a kormány?

Modern Magyarország Mozgalom (MoMa)
Demokratikus Koalíció (DK)
Liberálisok
Magyar Szociáldemokraták Pártja (SZocdemek)
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/GMcPHs

hasonlítható, mégis: ez is a kommunista restaurációhoz szükséges megtorlás volt, meg az is, csak az egyiknél kivégezték, a
másiknál bebörtönözték, egzisztenciálisan ellehetetlenítették
a politikai ellenfelet. Ha más nem, Orbán Magyarországán a
büntetőügyekben gyanúsítottak rendszeres zsarolása, a kicsikart vallomások, az alaptalanul megvádoltak hosszú sora jelzi:
szörnyűséges folyamat vette itt kezdetét. Sukoró-per, HM-per,
XI. kerületi vezetők pere, rendőrtábornokok pere …A BKVperben is kizsarolt vallomásokra derül fény, a Hunvald-perben
is megdőlt a fő vádpont. De a koncepciós eljárások csak a legdurvább fejleményt jelentik.
Nem normális parlamenti választás áll előttünk, ahol kormányoldal és ellenzék egyenlő feltételekkel indul, s a tét csupán az,
hogy ki fog kormányozni alapjaiban változatlan közjogi és politikai feltételrendszerben, hanem egy önkényuralmi rendszer
fennmaradása vagy megdöntése a tét, s a harc eszközeit is eszerint kell megválasztani.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Qnar6O

Gazdaság

Az inflációs nyomás most is tetten érhető a gazdaságban, hisz a maginflációs mutató (amely nem tartalmazza a nem feldolgozott élelmiszerek, az egyéb idényjellegű termékek, a piaci áras energiahordozók
mellett a rezsicsökkentés által érintett szabályozott áras termékek
és szolgáltatások árváltozását sem) a KSH szerint augusztusban is
3 százalékos volt. Emlékeztetőül: ebben a hónapban 40 éves mélypontra 1,3 százalékra csökkent a „rendes” infláció. Az MNB a nyári

inflációs jelentésben 4,2 százalékos maginflációval számolt 2014re (3,2 százalékos árszínvonal-növekedés mellett), amit ugyan
mérsékelhetnek a jövő héten publikálandó friss riportban, de ez
a prognózis jól jelzi, hogy az infláció csökkenése átmenetinek és
a kormányzati akarattól függőnek tekinthető. A kabinet ráadásul
számolhat azzal, hogy az idei és a jövő évi reálbér-emelkedés jövőre már a háztartási fogyasztói kiadások növekedésben is lecsapódik, ami elvileg inflációs nyomást is generálhat keresleti oldalról.
A kormány ugyanakkor láthatóan a 2014-es költségvetés tervezésekor nem a legóvatosabb makropályát választja, ugyanis az

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

említett 2,8 százalékos infláció mellett 2 százalékos gazdasági növekedéssel számol, miközben a hiánycélt az Origo.hu értesülései szerint
a korábbi 2,7 százalékról 2,9 százalékra emelte – amely már csak egy
tizednyire van a maastrichti küszöbtől. (Kormányközeli forrásaink
szerint a megemelt hiánycélról külön bejelentés nem lesz, az csak a
szeptember 30-án benyújtandó 2014-es költségvetésben lesz leírva.)
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/dGu8PA

Orbán állami pénzmosót nyitott a gazdagoknak: a
NAV nem vizsgálhatja a bűnözői pénzek eredetét!
Az Országgyűlés 2013. június 14-én szavazta meg a májusban benyújtott T/11398/4 törvénymódosító javaslatot, mely által a 2011. évi
CXCIV. (Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló) törvény keretében létrejöhet Stabilitás Megtakarítási Számla (SMSZ).
A NAV nem tudhat a befizető kilétéről!
39/C. § (2) A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet
a Stabilitás Megtakarítási Számla megnyitásáról, az arra történt
befizetésről – a számlatulajdonos azonosítása nélkül – külön jogszabály szerint adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.
A dölt betűvel kiemelt rész az igazán érdekes! Ez annyit jelent,
hogy bárki, aki erre a számlára befizet, annak semmilyen személyes adatát a NAV-nak a számlát vezető bank nem adhatja át!
Csupán a számla megnyitásáról ad tájékoztatást a bank az ügyfél kiléte nélkül. Az igazi pénzmosás törvényi háttérrel. Szegény
bűnözők mit szórakoztak eddig össze-vissza, milyen trükkökkel
mossák tisztára a drogból, korrupcióból, fegyverekből, adócsalásból stb. származó pénzüket. Attól a pillanattól, amikor az illető
(bűnöző, adócsaló stb.) erre a számlára befizeti a milliókat, az
adóhatóságnak kötelezően leadózott és tisztességes jövedelemnek
kell ezt tekintenie. A bank állít ki erről egy igazolást a befizetőnek,
arra az esetre, ha majd később a NAV esetleg egy vagyonosodási
vizsgálatkor rákérdezne, honnan is van ez a pénz, amiből a 200
milliós villádat vetted? És hopp, a feketén megtermelt jövedelem

azonnal fehér jövedelemmé válik, amiből villát, 50 milliós autókat, bármit lehet vásárolni! Na? Hányan anyáznának már?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/tN0mXb

Az áramár háromnegyede az államé
A magyar háztartások által fizetendő villamosenergia árát az állam
határozza meg. A szolgáltató pontosan ezeket az árakat számlázza.
„Üdvözöljük, hogy a kormány – javaslatainkat meghallgatva – a
2008-ban hatóságilag túlbonyolított energiaszámlák egyszerűsítését
is célul tűzte ki” – áll a cég magyarázatában. Magyarországon a villamos energia ára alacsonyabb, mint Európa legtöbb országában,
azonban a magyar átlagfizetés csak töredéke az európai béreknek,
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„A számla összege három fő részből tevődik össze: az energia ára,
a hálózati rendszer üzemeltetésének költsége, valamint az adók. A
lakossági piacon a szolgáltatók árambeszerzési költségeinek és maximális árrésének – melyből az üzemelést oldják meg – elismert mértékét jogszabály határozza meg, melynek betartását a Magyar Energia
Hivatal rendszeresen ellenőrzi. A hálózati díjak minden eleme szabályozott, az adó mértéke pedig jogszabályban meghatározott.” Hangsúlyozzák, ezektől a fix tarifáktól a szolgáltatóknak nincs lehetősége
felfelé eltérni, ezért a „trükközés” kizárt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/E7MiTc

Nyugdíj
Szolgálati nyugdíjak:
az Ab elutasította a beadványokat

Átverték a nyugdíjasokat,
nem lesz pluszpénz novemberben

Az Alkotmánybíróság (Ab) javarészt elutasította a korkedvezményes szolgálati nyugdíjak megszüntetésével kapcsolatos beadványokat hétfőn (2013.09.23.) – közölte a testület kedden
(2013.09.24.) a honlapján.
A főként rendőröket, katonákat érintő korhatár előtti öregségi
nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény egyebek mellett arról rendelkezett, hogy 2012 januárjától az 57 évesnél fiatalabb szolgálati
nyugdíjasok az szja-val csökkentett összegű ellátást kapják, ha
nem mennek vissza dolgozni a rendőrség úgynevezett szeniorállományába.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/hXOS4o

Orbánék az alacsony inflációval magyarázzák az átverést. Az átlagos
infláció a csökkenő vásárlóerő miatt valóban alacsony, a nyugdíjasak
napi kiadásait azonban nem a tartós fogyasztási és divatos ruházati
cikkek adják, hanem az élelmiszerek, a gyógyszerek és egészségügyi
szolgáltatások, amelyek az elmúlt három évben a plazmatévével és
divatáruval szemben töretlenül drágultak. A nyugdíjasokat három év
alatt közel 20%-os inflációval sújtotta a Fidesz, mivel az átlaginflációnál eddig minden orbáni évben jóval magasabb nyugdíjas-infláció
volt. Idén az élelmiszerek kétszer, az egészségügyi kiadások pedig háromszor magasabbak az átlaginflációnál, de a Fidesz által mindenkinek újra fizetőssé tett tömegközlekedés is több mint 5%-kal drágult.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/qvK1mr

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 16200106-11517878

telefon:
e-mail:

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

