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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).
A kormány intézkedéseinek eredményeként 1300 gyógyszer ára csökkent 2011 óta.
Igaz
Valóban csökkent számos készítmény ára, mert a kormány bevezette a vaklicit rendszerét, ahol a kereskedők nem látják egymás ajánlatait.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/g16vIH

Szolidaritás – Szolifét
A SzoliFÉT és az MSZF nyílt levéllel fordul a köztársasági elnökhöz, melyben személyes segítségét, befolyását kérték a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességű személyek
ellátórendszerének átalakítása nyomán kialakult helyzetben.

A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/4dyUU3
Az ATV Startban Rónai Egon vendége volt a SzoliFét vezetője,
König Mónika.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/kijeqn

PAKS
Blöffök és hazugságok a paksi bővítésről –
Ez az elmúlt 40 év legnagyobb átverése
Blöffök és hazugságok sorozatával igyekeznek Orbánék védeni a paksi bővítésről kötött megállapodást. A pénzügyi és
szakmai kérdőjeleken túl a legnagyobb veszély az, hogy a világ
energiapiacának várható, jelentős átalakulását teljesen figyelmen kívül hagyják, aminek súlyos következményei lehetnek a
következő nemzedékekre. Az Orbán–Putyin paktumban kendőzetlenül benne van minden, ami a Fidesz kormányzását
jellemzi. Először is a gátlástalan akarnokság: ha elgondoltam
valamit, mindegy, ki mit mond, tűzön-vízen át véghezviszem,
nem törődöm az ellenérvekkel és kritikákkal. Másodszor a diktátori allűrök, a jogállamiság nagyvonalú átlépése: nincs ugyan
felhatalmazásom ilyen horderejű megállapodásra, de majd
utólag jóváhagyatom a szavazógépezettel. Harmadszor az átláthatóság teljes hiánya: titokban tárgyaljuk végig, a tartalmát
titkoljuk. Negyedszer az előkészítetlenség, a szakmai elemzések és hatástanulmányok elhagyása, a meggondolatlan kapkodás. Ötödször félrevezető és a tényekkel gyökeresen szemben
álló propaganda, hogy a laikus tömegekkel elfogadtassam az
egészet. Hatodszor, de nem utolsósorban saját hatalmi érdekeim gátlástalan érvényesítése, a hozzám kötődő gazdasági

érdekcsoportok helyzetbe hozása. A témáról bővebben a neten
itt olvashat: http://goo.gl/Jto7en

Orbán–Putyin: az oroszok bővítik Paksot
Oroszország és Magyarország együttműködési megállapodást írt
alá az atomenergia békés célú felhasználásáról, mely magában
foglalja két új atomerőművi blokk megépítését Pakson – írja az
Interfax orosz hírügynökség. A projekt megvalósítására 10 milliárd eurós keretösszegű hitelt kap Magyarország. A finanszírozás
80 százalékát az oroszok adják, 20 százalékát viszont Magyarországnak kell előteremtenie. Orbán Viktor magyar miniszterelnök
rövid hivatalos látogatásra érkezett Moszkvába, ahol Vlagyimir
Putyin orosz elnökkel több fontos kérdést is áttekintettek, ennek
képezi részét a Paksról szóló aláírás.
Lázár János hangsúlyozta, hogy nem csak orosz közreműködéssel és technológiával épülnek az új blokkok, hanem az építéshez
szükséges pénzt is Oroszország teremti elő. Moszkva államközi
hitelt biztosít. Már a végső fázisban van a hitelről és annak feltételeiről történő megállapodás a két ország pénzügyminisztere
között, annak általános határértéke 10 milliárd euró.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/D4thQr

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

Választás 2014. április 6.
Áder engedelmeskedett Orbánnak
Nemcsak a Fidesz által kialakított, s erősen neki kedvező választási rendszerben, de a kormányoldal által jó előre kiszámolt, s megrendelt időpontban lesz a 2014-es országgyűlési
választás.
Áder János államfő ugyanis egy dagályos, ám cáfolható érvekből álló közleményben teljesítette Orbán Viktor tavalyi utasítását, s április 6-ra írta ki a voksolást. Az államfő „hazánk
demokratikus és alkotmányos berendezkedésének fundamentumát a szabad választás jogát és lehetőségét” tartja, ehhez képest elsőként olyan komikus érvet hozott fel az április 6-i időpont mellett, hogy „az utóbbi három országgyűlési választás
alkalmával Magyarország polgárai minden egyes alkalommal
április első felében juttathatták kifejezésre akaratukat”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/f68D3V

Hatályba lép az új népszavazási törvény
Az új jogszabály több ponton megváltoztatta a korábbi szabályozást, így mostantól legalább húsz támogató aláírás szükséges
a kérdés benyújtásakor, a külképviseleteken is lehet szavazni a

referendumokon, és megszűnik az országos népi kezdeményezés
jogintézménye. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://
goo.gl/cNv48i

A Magyar Szolidaritás Mozgalom
ott lesz a Parlamentben!
Közlemény
A Szolidaritás négy egyéni jelöltet indít, és képviselői a közös listán is
ott lesznek. A Szolidaritás Mozgalom üdvözli a demokratikus ellenzéki pártok között létrejött széleskörű kormányváltó összefogást. A
Szolidaritás a kezdetektől szorgalmazta az orbáni rendszerrel szembenálló erők közös indulását a 2014-es választásokon. A Szolidaritás
a mai megállapodás értelmében, a demokratikus erők támogatásával
és az Együtt PM színeiben, négy egyéni jelöltet indít az országgyűlési
választásokon (Miskolcon, Csepel – Soroksáron, Egerben és Körmenden). A Szolidaritás Mozgalom országos aktivistahálózatával
minden választási körzetben támogatni fogja a demokratikus ellenzéki erők jelöltjeit a 2014-es választási győzelem érdekében. Magyar
Szolidaritás Mozgalom Kónya Péter elnök
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/hwtG5f

Azok a szegények....
Dolgozó szegények, szegény dolgozók
„Talán az volt a legfurcsább, hogy a kollégáim többsége még csak nem
is sejtette, milyen súlyos gondjaim vannak. Hogy sokszor egy héttel a
fizetésnap után már csak pár ezer forint volt a zsebemben. Hogy a befizetetlen csekkek miatt hónapról hónapra nőttek adósságaim. Hogy
szinte mindenre azt kellett mondani a kislányomnak, erre sincs most
pénzünk – így idézi fel legkeservesebb éveit a fővárosban élő, negyvenhez közeledő Anett, és keserűen fűzi hozzá: – nagyon sokáig azt
gondoltam, szegény csak az lehet, aki lusta, nem dolgozik, iszik, segélyből él”. A férje néhány évnyi házasság után elhagyta. Ott maradt
egyedül az akkor ötéves kislányával – és szinte reménytelen anyagi
helyzetével. „A kormány szerint mi nem számítottunk szegénynek.
A kettőnkre eső havi jövedelem ugyanis tízezer forinttal meghaladta
azt az összeget, 79 900 forintot, amelynél még járnak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmények”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Gvw0bG

Bürokratikus szabotázzsal akadályozzák
az ételosztást
Valakit nagyon zavarhatott, hogy rendszerint tömegek állnak sorban a Blaha Lujza téren, vagy a város más pontjain, ha ételosztás

van. Talán nem is gondolná, de az ételosztás is engedélyhez kötött
tevékenység: mivel közterületen történik, a terület tulajdonosától kell
használati engedélyt kérni. Na, ezeket az engedélyeket nem adja ki
napok óta a főváros illetékes bizottsága. „a közterületi ételosztás kérdése vezetői szinten eldöntendő”. Tekintettel arra, hogy ő maga a
második legfőbb vezető, vezetői szint alatt minden bizonnyal Tarlós
Istvánt értette. Az Index nem kapott választ a kérdésre, hogy mi lehet
az a – főpolgármester-helyettes feletti – vezetői szint.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/I9Wds7

Castro forradalmi ötletével eteti Orbán
a magyarokat
Orbán Viktor miniszterelnök a fülkeforradalom vívmányainak
védelmére létrehozandó hadtestének ötletét (Magyar Csapat)
Fidel Castrótól kölcsönözte, és ültette át a magyar valóságba. A
kubai diktátor már évtizedekkel ezelőtt létrehozta a lakókörzeti
Forradalmi Védelmi Bizottságokat (CDR) olyan aktivistákból,
akik magukévá tették a Castro-féle forradalmi ideológiát. Ezek az
önkéntesek ott amolyan besúgófélék. A tervek szerint a létszám
február közepére elérheti a százezer főt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5Y70Xx

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/Pwm07z
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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