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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).
Magyarország IMF-tartozása 0 forint.
Igaz
Az IMF-tartozást valóban visszafizette a kormány. Ezután ugyanakkor az államot a piacról kell finanszírozni, ami drágább, mint az IMF-hitel, igaz, a piaci
hitelezőkkel kevesebb a vesződsége a kormánynak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/g16vIH

Rokonok
Lezsák Sándor parlamenti alelnök
vejének cége készítette a köztévének
az ócsai adósparkról szóló sorozatot
A Médiaszolgáltatatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Zrt.
(MTVA) ugyanis Moys Zoltán cégét, a Dextramedia Kft.-t bízta meg, hogy forgasson egy ötrészes sorozatot a bukott devizahiteleseknek felhúzott telepről, bemutatva a beköltözők életét,
mindennapjait – tudta meg az atlatszo.hu. Azt tudni lehet, hogy
a Dextramediának nem ez volt az első köztévés megbízatása: a
tavalyi évben az atlatszo.hu adatai szerint 122 millió forintot kapott az általa szállított produkciókért. A 26 perces rövidfilmeken
sikertörténetnek állítják be a 2,7 milliárd forintért felhúzott, 80
házból álló Ócsa melletti telepet, amelybe november elejéig mindössze 39 család költözött. Korábban minden érdeklődő újságíróval azt közölték, a lakóparkban senki sem szeretne nyilatkozni
arról, milyen körülmények között élnek és hogyan kerültek oda.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/hq72wR

A nagy Fidesz mutyi Nyíregyházán.
Sógor, koma, rokon alapon
A kormány mögött és a törvények felett egy megfoghatatlan gazdasági kör dönt százmilliárdokról. Sőt kiderült, hogy egyenesen
ők írják a törvényeket! A dohány kereskedelemben az állam úgy
teremtett sokmilliárdos piacot és monopolhelyzetet egy cégnek,
hogy a cég által írt papírokat emelték törvényerőre. Lázár János
pedig semmi kivetnivalót nem talál ebben! Ez már nem lobbizás,
mert a lobbisták megállnak a folyosón. Ezek már nem meggyőzik,
hanem megkerülik, sőt maguk jelentik a törvényhozást.
Nyíregyházán a Fatum Property Kft. és a hozzá tartozó
szatelitcégek (TLT Group Kft., „A” Stúdió 90 Kft.) az elmúlt három évben több mint egymilliárd forint értékű, többségében hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzésen indultak, és nyertek.

Gyakorlatilag a legfontosabb Nyíregyházán megvalósuló állami
és önkormányzati beruházásokat megnyerték, esélyt sem adva
azon helyi cégeknek, amelyek szintén képesek lettek volna ezen
projektek munkáit levezényelni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Mtznea

„Pofátlan végkielégítések”: többmilliós karácsonyi
ajándék a jövőre lelépő kádereknek
A komondoros Balogh képviselő csak nettó 567 ezer, de a BKK
vagy a MÁV legjobban kereső menedzserei már kétmillió forinttal
több végkielégítést tarthatnak majd meg a jövő évtől azzal, hogy
az Országgyűlés tegnap botrányos körülmények között, egy agrártörvénybe utolsó pillanatban becsempészve döntött arról, hogy a
98%-os végkielégítési különadó mostantól 75%-os lesz. Az igazi
baj azonban szokás szerint azzal van, amit nem látunk.
Lázár János a módosítást „vállalható kompromisszumnak” nevezve arról beszélt, hogy az Európai Bíróság (helyesen feltehetően az
Emberi Jogok Európai Bírósága, azaz nem Luxemburg, hanem
Strasbourg) döntései miatt elkerülhetetlen a csökkentés. Ez persze
a valóságnak egy elég sajátos értelmezése: a pereket nem elsősorban
az adómérték, hanem a visszamenőlegesség miatt bukjuk, azt meg
– mivel csak a 2014-től szerzett jövedelmekre vonatkozik – nem oldja
meg a törvénymódosítás. Az Átlátszó antikorrupciós szempontból
kifejezetten hasznosnak tartaná, hogyha a magyar politika visszavenne a közpénzből kapott jövedelmek esetében a populizmusból, és
úgy fizetné meg a politikusait, közszolgáit és az állami cégek topmenedzsereit, hogy azoknak ne jusson eszükbe más forrásból, például
külső kapcsolataik építésével jutalékot húzni vagy jövőjüket építeni.
Ehhez azonban el kellene magyarázni pár dolgot a választóknak,
aminél összehasonlíthatatlanul egyszerűbb az agrárminiszter zárószavazás előtti módosítójába belerakatni az eddig foggal-körömmel
védett végkielégítési plafonszabály eltörlését.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Eo4MlZ

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

Oktatás, botrány, hideg
Ezt kell majd Hoffmann Rózsa homlokára
tetoválni
„A kevesebb választék az olcsóbbságot is eredményez”. Ez volt
a tételmondata annak a hátborzongató videónak, amit kedden
este jelent meg a kormány.hu Youtube-csatornáján. Idén egyébként nem volt olyan szórakoztató elektronikai eszköz, ami akkora
örömet szerzett volna nekem, mint ez a kormánycsatorna. A felvételen Hoffmann azt magyarázza, hogy miért volt jó a tankönyvpiac államosítása és megszüntetése. A szöveg tartalmilag annyira
vicces meg ijesztő, hogy az tényleg eltörpül, milyen elképesztően
primitív nyelvi szinten beszél a Jövő Okos Generációinak Záloga.
Pedig ezen a fronton is nagyon adja, a „kevesebb választék” még a
legkevesebb benne. A szövegből az is kiderül, hogy a XXI. század
pestise nem a drog, a szegénység, a hitetlenség, a globális felmelegedés, a régi jó értékek devalválódása vagy a társadalmi egyenlőtlenség, vagy valami hasonló, hanem, ki nem fogod találni, a
VÁLASZTÉK. A „választék” szó többször is elhangzik, nagyjából
annyira pozitív kontextusban, mintha az AIDS-ról lenne szó. Ha
van lehetőség, érdemes meghallgatni a videót, mert nem hosszú.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/XfXsoL

Botrányosnak minősítették a tankönyvterjesztést
– eddig 59 ezer hiba
Még voltak olyan iskolák, ahol decemberben hiányoztak tankönyvek, az e-mailen jegyzett hibák száma meghaladta az 59 ezret. A
kormányzat szerint mesterségesen nagyítják fel a hibákat, a rendszer jól működik. „Botrányos!” – így jellemezték egy szakmai fórumon a tankönyvterjesztés központosított rendszerét a könyvkiadók, a pedagógusok és a szülői szervezetek is káoszt emlegetve.
„Még decemberben is voltak olyan iskolák, ahová nem érkezett
meg minden tankönyv, munkafüzet, olyanok is, amelyeket júliusban kifizettek” – közölte a Könyvtáros tanárok Egyesületének
elnöke. Szakmári Klára elmondta: a problémákat jelezték az Emberi Erőforrások Minisztériumának és Könyvtárellátó Nonprofit
Kft-nek (Kello), de sehonnan nem kaptak választ.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/RbTuVy

az autómat is megnézték”. Horváth András elmondta: tanulmányait,
elemzéseit, valamint Rogán Antalnak, a Fidesz frakcióvezetőjének és
Lázár Jánosnak, a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak eljuttatott leveleit is azon a számítógépen írta, amelynek merevlemezét elvitték a rendőrök. A műsorban hangsúlyozta: a kormányzat részéről
bárki elkérhette volna a zöld dossziét, ő odaadta volna. Célja, hogy
a dossziéban szereplő cégekkel szemben folytassák le a vizsgálatot.
Elmondta: a dossziéban több cég is nevesítve van, köztük egy „kulcspozícióban lévő” is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Ma3xrF

Döbbenetes adatok
– tovább nőtt a szegénység Magyarországon
Tavaly az EU 28 lakosságának mintegy negyede volt kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának. Ez 124,5
millió főnek felel meg, közülük 3,2 millióan Magyarországon
élnek. Az EU-ban és hazánkban is romlott a helyzet. Magyarországon a szegénységnek vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek aránya a válság kitörése óta nőtt. Míg 2008-ban ez
a ráta 28,2 százalék volt, addig ez az arány 2011-ben 31 százalékra emelkedett, ahonnan tavaly tovább nőtt 32,4 százalékra. Így
tavaly már 3,2 millióan voltak e kockázatoknak kitéve. Az EU
28 tagállamában a lakosság 10 százaléka tartozik az anyagilag súlyosan depriváltak közé (a meghatározást lásd a keretes írásban).
A súlyos anyagi nélkülözésben élők aránya szintén széles skálán
szóródik a tagállamok között: míg Svédországban és Luxembourgban ez az arány 1 százalék, Hollandiában 2, Dániában és
Finnországban 3, Ausztriában 4 százalék, addig Bulgáriában 44,
Romániában 30, Lettországban és Magyarországon 26 százalék
él ilyen körülmények között. Hazánkban e téren jelentős romlás
történt, hiszen 2011-ben még 23 százalék tartozott ebbe a kategóriába. Amint arról korábban beszámoltunk, a súlyos anyagi nélkülözés kockázata különösen veszélyezteti az egyszülős, valamint a
három- és többgyermekes háztartásokat és a munkanélkülieket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/qhk0WZ

Huszonhatan fagytak meg Magyarországon

Horváth üzent a többi NAV-osnak:
„gyertek, a hidat már fölépítettem”
A NAV-botrány kirobbantója arra kéri a volt munkatársait és azokat,
aki az ő általa ismertetett ügyekről tudnak, hogy kövessék az ő példáját, és ne hallgassanak. Reggel halkan kopogtattak, négy nyomozó
külsejű ember állt az ajtó előtt – emlékezett a december 19-i, csütörtök reggeli házkutatásra a hivatal volt alkalmazottja, akit a házkutatás nem ért váratlanul, inkább erőt adott neki a folytatáshoz. A család viszont nagyon nem örült, mert mindenki aludt még. Hozzátette:
„nem hiszem, hogy a NAV önmagától döntött a feljelentés ellen. Még

Nem csak az utca veszélyes, az áldozatok nagy része fűtetlen otthonában hunyt el. Az ősz kezdetétől december 15-ig huszonhatan
fagytak meg Magyarországon – közölte a Magyar Szociális Fórum. December 1-jéig 11-en haltak meg a hidegben, azóta pedig
további tizenöten lelték halálukat kihűlésben. A legtöbb áldozatot
a december szedte. Az áldozatok között három nő volt. Közterületen, a szabad ég alatt tízen fagytak meg, saját fűtetlen otthonukban pedig kilencen. Kórházba szállításuk közben, vagy után heten
vesztették életüket, mert már nem tudtak rajtuk segíteni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/qhk0WZ

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

