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A hét kérdése

Tudta, hogy Magyarország jobban teljesít?

(Folytatás). Ezzel a jelszóval indított kampányt a kormány. A lényeg harmincnyolc állítás, amely a kormány szerint azt bizonyítja, hogy
minden sokkal jobb Magyarországon, mint korábban. Mi igaz ebből? (Folytatása következik).
Negyven éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint az idén.
Igaz, de
Augusztusban a vártnál is alacsonyabb, 1,3 százalékos volt az éves infláció. Ez tényleg közel 40 éve a legalacsonyabb érték, ennél alacsonyabb inflációt utoljára 1974 júniusában mértek, akkor 1,2 százalék volt a pénzromlás mértéke. A mostani alacsony érték a KSH
elemzése szerint elsősorban a kormány által kitalált és véghezvitt rezsicsökkentéssel magyarázható, de az élelmiszerek is a vártnál
kisebb ütemben drágultak. Az összképet tehát rontja, hogy nincs semmilyen garancia arra, hogy a későbbiekben is alacsony marad az
áremelkedés, hiszen az idei rezsicsökkentés csak egy évig fékezi az inflációt, jövőre már nem.
Hogy hosszú távon az infláció magasabb lehet, azt az úgynevezett maginfláció mutatja. Ezzel a mérőszámmal szűrik ki ugyanis az
olyan egyszeri hatásokat, mint a rezsicsökkentés vagy 2012 elején az áfaemelés. A háztartási energiát, a szabályozott árakat, a támogatott gyógyszerek árát, az üzemanyagok árát nem tartalmazó maginfláció márciusban 3,4 százalék volt, vagyis a gazdaság mélyében a
szükséges szintnél valamivel nagyobb áremelkedés zajlik. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/g16vIH

Erősődik az ellenzék

Lesz egyesülés, de másként: Szakszervezetek
– Pataky Péter lehet az új szuperkonföderáció
vezetője

Hónapok óta tartó előkészítés után december 6-án ünnepélyesen megalakul a negyedmillió tagot egyesítő szakszervezeti
„szuperkonföderáció”. Az új Magyar Szakszervezeti Szövetséget
(MSZSZ) az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ), a

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), valamint a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) hozza
létre. Hosszas – nemegyszer a május 1-jén bejelentett integrációs
folyamat kudarcával fenyegető – vita után most már a három szövetség elnökei által jegyzett, tegnap kézbesített meghívó alapján
is bizonyos: a nézetkülönbségeken sikerült túllépni, és pénteken
megtartják az új szervezet alakuló kongresszusát.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/LTPk6w

Hol tart most Magyarország?
Egyre szegényebbek vagyunk – döbbenetes adatok
Magyarországról

Az idei teljes GDP növekedés a Jóistennek
köszönhető

Az EU 28 tagállamára vetítve 124,5 millió ember, azaz az unió
népességének 24,8 százaléka volt tavaly kitéve a szegénységnek,
vagy a társadalmi kirekesztettség kockázatának a 2011-es 24,3
százalékos szinttel szemben az Eurostat friss adatai szerint. Magyarországon ez a ráta folyamatosan növekszik: míg 2008-ban
28,2 százalék volt hazánkban, 2011-ben már31 százalékra emelkedett, 2012-ben pedig elérte a 32,4 százalékot. Ez azt jelenti, hogy
Magyarországon már 3,2 millióan voltak a szegénységnek vagy
a társadalmi kirekesztettségnek kitéve. Idén pedig a KSH adatai
szerint is a 4 millió szegény országa vagyunk, de vannak olyan
becslések, amelyek magasabbra teszik ezt a számot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5dQIOl

A KSH elfelejtette közölni az első háromnegyedév adatait, mert
összességében csak 0,5%-os növekedésről van szó. Az idei teljes
GDP növekedés a mezőgazdaságból származik, ez a Jóistennek
köszönhető – mondta Vértes András a GKI vezérigazgatója, Ez
egyetlen negyedév jó adata, az idei növekedés alatta lesz a 2011
évinek – tette hozzá. A fogyasztás e közben 0,4 %-kal csökkent,
bár a harmadik negyedévben szerény fogyasztásnövekedés volt tapasztalható. A jövő év közepétől egyértelműen romló tendenciákkal fogunk szembesülni –jósolta a GKI igazgatója, Magyarország
nem lábalt ki a válságból, az üzleti szféra beruházásai csökkennek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/52lme9

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

Mire megy el a pénzünk?
Nem lesz ingyen az ingyenes készpénzfelvétel

Újabb stadionokra költhetünk milliárdokat

Februártól megnyílik havi két alkalommal a lehetőség, hogy összesen 150 ezer forint összeg erejéig
ingyenesen készpénzt vegyünk fel. Ez természetesen
bevételkiesést jelent a bankoknak. Éves szinten 36
milliárd forint mínuszt jelentene a bankszektornak,
amit már biztosan nem vállalnak fel. Korábban már
előre jeleztük, hogy a bankok számára megoldást
az egyéb tételeken való díjemelés jelentheti. Így nőhet az ára többek között a számlavezetési díjnak, a
bankkártyának, az utalásoknak is. Természetesen a
kedvezmények visszavonása is racionális lépés. A
Sopron Bank is pont ezeket tette – írja a Bankmonitor. Ha nem változnak a bankhasználati szokásaink,
gyakorlatilag ugyanakkora költséggel számolhatunk a
változás után, mint előtte.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Br6C5U

26 futballstadion felújítását és kibővítését irányozzák
elő 2016-ig. Ötmilliárd forint jutna a Honvédnak – értesült a Népszabadság. A kabinet előtt lévő javaslat huszonhat létesítmény felújítását és kibővítését irányozza
elő a 2016-ig terjedő időszakban. A projekt költsége
több mint huszonegymilliárd forint lenne. A legtöbb
pénzt a Honvéd kaphatná, amelynek nyolcezer néző
befogadására alkalmas stadionjára ötmilliárd forintot
szánnak – írja Népszabadság. A liga minden olyan
csapata szerepel a kedvezményezettek között, amely
eddig kimaradt az osztásból. Olyan nagy múltú másodosztályú csapatokra is költene a kormány, mint például
a Nyíregyháza, a Vasas vagy a Zalaegerszeg, amelyek
egy-egy milliárd forintban részesülnének, míg a Békéscsabát 800 millió forinttal támogatnák meg a lap szerint. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/z6MwM2

Felállva kell majd köszönteni Kövér Lászlót

Értelmetlen vagyonnyilatkozatok

Tavasszal új házszabály léphet életbe az Országgyűlésben. A 2014-es
választások után teljesen átalakul a parlament szerkezete és munkarendje. Az eddigi 386 helyett csak 200 képviselő lesz az Országgyűlésben, és új szereplőként megjelennek a hazai nemzetiségek képviselői
is. A most készülő új házszabály szerint a jövőben a képviselőknek
fel kell állniuk, amikor az ülést vezető elnök az elnöki emelvényre
érkezik.
A javaslat szövege:
„kezdéseként az ülést vezető elnök elnöki emelvényre érkezésekor
az ülés résztvevői felállva köszöntik a választópolgárok közösségét”,
vagyis a képviselőknek fel kell állniuk, amikor az ülést vezető elnök
az elnöki emelvényre érkezik. Mesterházy szerint ez olyan, mint amikor az iskolában „osztály vigyázzt” vezényelnek, és az MSZP-elnök
azon is elgondolkozik, hogy vajon jelentést is kell-e majd tenni Kövér
osztályfőnöknek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/WkUQsD

A héten kezdte el tárgyalni az országgyűlés a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló törvény módosítását. Ezt látva halvány reményt éledt bennünk, hogy végre szigorítanak
a gyakorlatilag zéró szankciót kilátásba helyező szabályokon.
(A nemrégiben kirúgott kecskeméti bíró esetét figyelve különösen.) Sajnos csalódnunk kellett. A módosítás semmiféle
komolyabb változást nem vezet be, csak tágabb körben teszi
kötelezővé a nyilvános vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget. (Kiterjeszti például az ÁSZ elnökére, a legfőbb ügyészre, a
Médiatanács tagjaira és a GVH elnökére.) Ettől egész biztosan
nem leszünk előrébb. A probléma ugyanis az, hogy a kötelezettségnek ugyan eleget tesznek, csak nem mindig felel meg
a valóságnak az, ami a nyilatkozatokban szerepel. No persze
úgy nem nehéz, hogy a szabály kiskapukat tartalmaz és valós
szankciója pedig nincs.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2h0bhF

Parlamenti hírek

A hit dolgai – nehéz idők

Itt és most

... Ma reggel megkérdezte tőlem Zsuzsa néni – a másik ovónéni –,
hogy akarjuk e hogy járjon e a gyerek hittanra? Kérdeztem, hogy
miért kérdi. Csak mert, ő legalább 4–5 gyerekről tud, aki nem
akar járni, és azokat akkor át lehet vinni a másik terembe. Hiszen
a hittan nem kötelező, és ezért áttették délutánra. Nagy örömmel,

egyeztem meg vele, hogy akkor mi játszanánk inkább. Aztán délután hívott édesanyám, hogy a fiamat mégis beültették a hittanra.
Évi néni. Aki hittant tanít. És egy csomó szülőnek azt hazudta,
hogy csak az ő gyereke nem akar hittanra járni, és hogy ne tegyük
ez a gyeremekünkkel...
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/XxshA3

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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