Kedves Szomszéd, Lakótárs!
Szeretném elmondani, hogy:
Itt a nyilam!
Mibe lőjjem?
Petőfi Sándor

Piros bársony köpönyege,
Ide vele, hamar ide,
Lesz belőle lótakaró,
Ugyis épen arra való,
Éljen,
Éljen a köztársaság!

Itt a nyilam! mibe lőjjem?
Királyi szék áll előttem,
Belelövöm bársonyába,
Hogy csak ugy porzik kínjába’.
Éljen,
Éljen a köztársaság!

Arany pálca a markában,
Csavarjuk ki hamarjában;
Ásót, kapát a kezébe,
Ássa meg a sírját véle!
Éljen,
Éljen a köztársaság!

A korona nagyon drága,
Nem való az a királyra;
A királyra! ugyan minek
Szamáron a bársony nyereg?
Éljen,
Éljen a köztársaság!

Ez egyszer csak annyit mondok:
Jó soká voltunk bolondok,
Legyen egy kis eszünk végre,
Másszunk a király képére.
Éljen,
Éljen a köztársaság!
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Hazugságok és nagyívű ígéretek
Évet értékelt Orbán Viktor
A hagyományoknak megfelelően immáron 15. alkalommal értékelte a miniszterelnök hazánk teljesítményét. Bár épp február 22én hozta nyilvánosságra az Európai Unió, hogy nem bízik a magyar hiánycél 3 százalék alatti tartásában, illetve az 1 százalékos
gazdasági növekedésben, az évértékelő a „Magyarország jobban
teljesít” címet kapta. Nézzük a tényeket:
1. Orbán Viktor tavalyi évértékelőjében mondta azt, hogy „2010
az összefogás éve volt, 2011 a megújulás esztendeje, 2012 az
elrugaszkodás, 2013 az emelkedés, 2014 pedig a gyarapodás
éve lesz”.
Azt már most biztosan tudjuk, 2012 nem az elrugaszkodás, hanem a recesszió éve volt. Olyannyira, hogy ilyen mértékű gazdasági mélyrepülést nem sikerült produkálni 2009 óta.
2. „Magyarország ma jobban teljesít, mint korábban, és eredményesebb a válság kezelésében, mint a legtöbb európai ország.
Ez Magyarország sikere.” – mondta.
Valójában – sajnos – mindössze három ország, Ciprus, Portugália és Görögország teljesít rosszabbul, mint hazánk. Sőt, ha
a szűkebb régióra tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy Magyarország messze lemaradt a régió országaitól és szégyenpadra kerültünk a gazdasági növekedésben. A magyar gazdaság 2012ben katasztrofális évet zárt, és a gazdaság összes komponense
rosszul teljesített. Hiába az egykulcsos adó, a belső fogyasztás

visszaesett, ami nem meglepő, hiszen az alacsonyabb jövedelmű
rétegek egyáltalán nem jártak jól az adóátalakítással.
3. „2012-ben 90 300 gyermek jött világra, 2251-gyel több, mint
egy évvel korábban [...], ez pedig a gyerek- és családvédelmi
intézkedéseknek köszönhető.”
Nos az elmúlt évtizedekben tavaly született a legkevesebb gyermek – így önmagában az nem jelent semmit, hogy idén némileg
több. Másrészt a demográfiai folyamatokat évek trendjeivel szokás mérni, és egy intézkedésre visszavezetni lehetetlenség – mert
ennél sokkal összetettebb folyamatokról van szó.
4. „A közfoglalkoztatottak átlagkeresete minden ellenkező híreszteléssel szemben meghaladta a 73 ezer forintot.”
Ez igaz, csak épp a miniszterelnök ügyesen összemosta a nettót a
bruttóval: a 73 200 forintos átlagos bér bruttó kereset, amiből a
közmunkás kezébe nettó 47 946 forint kerül, a maradék 25 254
forint az államkasszába folyik be.
5. „2013 januárjától minden magyar háztartásban 10 százalékkal kevesebbet kell fizetni a gázért, a villanyáramért és a
távhőért.”
Valóban, a kormány 2012 decemberében megígérte és az év elején bevezette a 10 százalékos rezsicsökkentést. Ez egyaránt érinti
az elektromos áram, a földgáz és távhő árát. A miniszterelnök
csak azt hallgatja el, hogy a lakosság ettől még nem lélegezhet fel, hiszen a mesterséges hatósági árszabályozásnak komoly

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

következményei lehetnek, és nem csak a következő években, hanem már idén is. A rezsicsökkentés az országgyűlési választás
előtt jó PR-fogásnak tűnik, azonban a többszörös áthárításoknak
és a minőségi romlásnak köszönhetően végül mégis a lakosság
fog rosszul járni.
6. „Magyarország jobban teljesít az érdekérvényesítésben, mint 2010
előtt. Uniós csatlakozásunk óta még nem tudtunk annyi forrást kiharcolni magunknak az unió költségvetéséből, mint most.”
Igaz, hogy a 2012-es állásponthoz képest Magyarország komoly
eredményeket tudott elérni, az eredetileg tervezett 30 százalékos
csökkenéshez képest, mindösszesen 9 százalékkal csökkent a
hazánknak járó támogatások mértéke. Reálértéken számolva ez
25 százalékos csökkenést jelent, ami már komoly visszaesésnek
számít. Így némileg nehezen értelmezhető Orbán Viktor azon
kijelentése, hogy Magyarországnak több pénzt ítélt oda az EU,
mint a mostani ciklusban.
7. „Hazánk 2012-ben is csökkentette adósságát.”
Az MNB legfrissebb statisztikája szerint az államadósság 2012.
december végén 79 százalékon állt, pontosabban ezen a szinten
stagnált. Hiába ugyanis a megszorító politika, az unortodox gazdasági növekedés – közismertebb nevén: recesszió – miatt nem
tud csökkenni a mutató.
8. „A közfoglalkoztatottak átlagkeresete minden ellenkező híreszteléssel szemben meghaladta a 73 ezer forintot.”
Ez igaz, csak épp a miniszterelnök ügyesen összemosta a nettót a
bruttóval: a 73 200 forintos átlagos bér bruttó kereset, amiből a
közmunkás kezébe nettó 47 946 forint kerül, a maradék 25 254
forint az államkasszába folyik be.
9. „Az átlagos kereset elérte a 223 ezer forintot.”
A Központi Statisztikai Hivatal február 21-i frissített adatai
szerint a nemzetgazdasági bruttó átlagbér 2012-ben valóban
222 990 forint volt, de a nettó bér csak 144 040 forint, nagyjából
háromezerrel több, mint 2011-ben. A magas infláció miatt azonban a bérek értéke 2012 első három negyedévében átlagosan 3,6
százalékkal csökkent.
10. „A kormányváltás óta 3500-zal több a rendőr.”
Nem tudjuk, honnan tud ilyen pontos adatot Orbán Viktor, mivel azt sem a BM, sem az ORFK nem tudja. A rendőrség állományába csak 778 főt véglegesítettek az elmúlt évben. A tavaly
meghirdetett képzésre jelentkezők közül 539-en lettek próbaidős
rendőrök.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/FDwCK

Újabb eszközhöz fordult a Fidesz hazugságai
terjesztésében
Mi minden esetben el fogjuk mondani a hazugsággal szemben a
valóságot, mert arra vállalkoztunk, hogy visszaadjuk Magyarországnak a reményt!
A Fidesz anyagi és médiafölényét kihasználva, udvari álciviljei és
saját nevében eddig is számos hazugságot terjesztett – részben
közpénzből – az Együtt 2014 és Bajnai Gordon terveivel kapcsolatosan. Most újabb eszközhöz fordult.

Az interneten keringő, impresszum nélküli kiskátéban többek
között olyan hazug állítások szerepelnek, mint hogy a változást
akaró erők 2014-es győzelme után visszatérne a múlt. Többször
elmondtuk már, de ismét leszögezzük:
Az Együtt 2014 Választói Mozgalom nem akarja és nem is fogja
restaurálni a 2009 előtti idők politikáját, mi korszakváltásra törekszünk. Ez pedig nemcsak abban nyilvánul meg, hogy szakítani
kívánunk a rendszerváltás óta meggyökeresedett szekértábor-felfogással, de abban is, hogy megalapozott szakpolitikai javaslatokat és programokat teszünk az asztalra.
Konkrét válaszokat adunk a hazugságokra, hiszen a Fidesz állításai
a legtöbb esetben pont ellentétei a valóságnak. Ha az Együtt 2014
programja valósul meg 2014 után: a minimálbéresek havi 8-10 ezer
forinttal jobban járnak, a nyugdíjak vásárlóértékét megőrizzük, a
bankadót és más különadókat csökkentjük, de nem szüntetjük meg,
így újraindulhat a lakossági és vállalati hitelezés, erősödhet a fogyasztóvédelem, javulhat az infrastruktúra, a kétkulcsos progresszív
adórendszerrel négymillió adófizető jobban jár majd, és ezek nem a
gazdagok lesznek, hanem a szegények és a középosztály, országos
értékalapú ingatlanadó továbbra sem lesz, Magyarországnak világnézetileg semleges alkotmányt adunk, mely senkit nem sért, a magyarokat összefogja, nem pedig szétválasztja. A kétharmados rezsim
a hatalomvesztéstől és a lelepleződéstől való félelmében nem tehet
mást: továbbra is hazudni fog. Mi minden esetben el fogjuk mondani
a hazugsággal szemben a valóságot, mert arra vállalkoztunk, hogy
visszaadjuk Magyarországnak a reményt!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/tR3hK

Egymilliárdért veri a mellét Orbán
A környezetvédelem és a kultúra menő dolog, a fiatalokat az itthon maradásra kell rávenni, a nők figyelmét a népesedésre kell
felhívni, és a bulvársajtót is tematizálni kell – így képzeli el a miniszterelnökség a hamarosan induló tájékoztatási akciósorozatot,
amelyet két cég irányít majd összesen 700 millió forint plusz áfáért, de az összeget további 90 százalékkal meg lehet emelni, így
akár 1,2 milliárd forint plusz áfáról is lehet szó.
A kormány kampányt indít, hogy bemutassa a lakosságnak az elmúlt
két és fél évben elért eredményeit. Ezt tájékoztatási akciósorozatnak
nevezték el a miniszterelnökségen, és Giró-Szász András kormányszóvivő külön sajtótájékoztatón ismertette a részleteit. A kormány
azt akarja kommunikálni, hogy „az elmúlt két és fél év eredménye
az, hogy Magyarország ma jobban teljesít, és nemcsak az előző kormányoknál, hanem sok európai országnál is”. A többlépcsős akció
első üteme ezen a héten kezdődik, és Giró-Szász szerint körülbelül
egy hónapig tart majd. Ennek során a kabinet minden háztartásba
eljuttat egy tájékoztató füzetet, és óriásplakátokon, a médiában – televíziókban, rádiókban és a nyomtatott sajtóban –, valamint online
felületeken is beszámol az eredményekről. A kampány 24-25 területet, szakpolitikai kérdést ölel fel. Tavaly márciusban a kormány kötött
már egy ehhez nagyon hasonló tartalmú szerződést az IMG-vel, annak értéke 800 millió forint volt, a szerződés 2013 nyaráig szólt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/JxjyV

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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