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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).
Idén az Erzsébet-program több mint 40 ezer hátrányos helyzetű gyermek üdülését biztosította.
Igaz, de
Nyolc helyszínen több mint ötvenféle Erzsébet-táborban nyaralhattak az idén az általános- és középiskolások, főleg balatoni és más
vízparti üdülőhelyeken. A nyaralás azonban nem volt ingyenes: a nehéz anyagi helyzetben élőknek az egyhetes táborok részvételi díja
teljes ellátással ezer-kétezer forint, a többiek tízezer forintot fizettek.
Az összképet rontja, hogy az Erzsébet-táborokat finanszírozó Erzsébet-program elindításához az kellett, hogy a kormány teljesen átalakítsa a béren kívüli juttatások rendszerét. Az adókulcsok megváltoztatásával a kormánytöbbség kiszorította a magyar piacról azokat a
francia cégeket, amelyek az étkezési utalványokat kiadták, és helyette bevezették az Erzsébet-utalványt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/g16vIH

Jog van, vagy nincs?
A Fideszt már bírói úton sem lehet
megakadályozni a lejáratásban
A Kecskeméti Törvényszék nem jogerős ítéletében megállapította, hogy a fideszes Zsigó Róbert a Hajdú-Bét felszámolásáról tett
nyilatkozataival megsértette Bajnai Gordon jó hírnévhez való jogát. Az elsőfokú bírósági ítélet szerint a Fidesz szóvivője tavaly
április 24-ei, majd május 12-ei sajtótájékoztatóján több valótlan
állítást tett Bajnai Gordonról a Hajdú-Bét felszámolása ügyében.
Zsigó Róbert valótlanul állította, hogy a Hajdú-Bét baromfifeldolgozó cég vagyonát Bajnai kiszervezte, és nem igaz az a vád sem,
amely szerint ezzel félezer embert tett tönkre. A Fidesz-szóvivő
hamisan állította azt is, hogy a Hajdú-Bét károsultjainak pénze
Bajnai Gordon kampányát szolgálná. A közleményt szombaton 9
óra 31 perckor ismertette az MTI.
Két órával később már ott volt a Fidesz közleménye, amelyben ha
a konkrét rágalmakat nem is, a bíróság ítéletével hamisnak minősített állításokból szerintük levonható (hamis) általánosításokat
megismételték. Egyben beintettek a magyar bíróságnak, amennyi-

ben közölték, hogy (a bíróság ítéletével szemben) egyedül Bajnai
tartozik bocsánatkéréssel. Újabb nyomorult háromszázezer forintot (plusz perköltség) megérnek nekik ezek a közlemények. Nem
saját zsebből fizetik őket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/0bsfI2

A fideszes Szájer megkerüli a bankadót?
Szájer reakciója érthető: az Orbánék miatt megnövelt banki költségek miatt nem akarja itthon tartani a pénzét. Csak kissé félrevezető, hogy ezt teljesen a bankok nyakába akarja varrni. A banki
költségek növekedését főként a kormány bankadója és tranzakciós
adója okozza. Varga Mihály júniusi „nem-megszorító” csomagja
például a következőkkel növelte a bankolás terheit: „duplájára nő
a készpénzfelvételi illeték és eltörlik a 6 ezer forintos maximumot
0,2%-ról 0,3%-ra nő a nem készpénzfelvételhez kötött tranzakciók
adója EHO kiegészítés kerül a kamatadó mellé a kamatjövedelmekre”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/lqXKYN

Paks

Nem tárgyalják: elkaszálta a paksi népszavazást az NVI
elnöke

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke elutasította Szigetvári Viktor, az Együtt – a Korszakváltók Pártja társelnöke és Jávor Benedek,
a Párbeszéd Magyarországért Párt társelnöke közös, az atomerőművi
blokkok építése ügyében tett népszavazási kezdeményezését. A Nemzeti
Választási Iroda (NVI) elnöke elutasította Szigetvári Viktor, az Együtt
– a Korszakváltók Pártja társelnöke és Jávor Benedek, a Párbeszéd

Magyarországért Párt társelnöke közös, az atomerőművi blokkok építése ügyében tett népszavazási kezdeményezését. Pálffy Ilona azért döntött úgy, hogy nem terjeszti a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elé a
kezdeményezést, mert az előterjesztők nem a jogszabály mellékletében
előírt aláírásgyűjtő ív mintapéldányán terjesztették be kezdeményezésüket, valamint még azelőtt gyűjtötték össze a beadáshoz szükséges támogató aláírásokat, hogy kezdeményezésüket – illetve az azzal járó adatkezelést – az adatvédelmi hatóság nyilvántartásba vette volna. Az NVI

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

elnöke most első alkalommal hozott olyan döntést, hogy
egy népszavazási kezdeményezést nem terjeszt
az NVB elé. Az elutasítási jogkört az új (január 18., az országgyűlési választás kiírása óta
hatályos) népszavazási törvény tette lehetővé
számára. A határozat ellen jogorvoslatnak
nincs helye, de a kérdést a szervezők ismételten
benyújthatják. Az NVI-hez pénteken érkezett meg a
két politikus közös népszavazási kezdeményezése.
A kérdés, amelyben népszavazást tartanának, így
szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államadósságot növelő hitelből ne
épüljenek új atomerőművi blokkok Magyarországon?”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/vIH0ni

Húsz év múlva visszaküldik
a paksi atomhulladékot az oroszok

és amelyet pénteken délután nyújtott be az Országgyűlésnek Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter. Egyebek mellett kiderül, hogy a nukleáris hulladéknak minősülő kiégett kazettákat
kezelés céljából Oroszországba szállítják, ahol
tárolják, vagy újrafeldolgozzák azokat. A húsz
év elteltével viszont – áll a szerződésben – a kiégett kazettákat, vagy az újrafeldolgozás után maradt hulladékot visszaszállítják Magyarországra.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://goo.gl/wQMY6v

Sosem tudjuk meg,
hogy tényleg az évszázad üzlete-e a paksi bővítés?

Benyújtotta a kormány a parlamentnek a Moszkvában aláírt orosz-magyar szerződést a Paksi Atomerőmű bővítéséről. Ebből kiderül, hogy
Oroszország csak húsz évig vállalja az elhasznált fűtőelemek tárolását
vagy feldolgozását, ez után a hulladékot visszaszállítják Magyarországra.
Pénzről és határidőkről viszont nincs szó a megállapodásban. Az orosz
fél húsz évig vállalja a Paks 2 atomerőmű nukleáris fűtőanyaggal történő ellátását, de a megállapodás meghosszabbítható – derül ki abból az
orosz-magyar szerződésből, amelyet január 14-én írtak alá Moszkvában,

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem adja ki azokat a számításokat,
amelyekből kiderülne, hogy mire alapozta a kormány a paksi beruházás
szükségességét. Az iratok még 10 évig titkosak lesznek. Az Energiaklub
közérdekű adatigénylést nyújtott be még január közepén, hogy láthassák
az atomerőműről, bővítéséről szóló döntést megalapozó dokumentumokat. Ezek alapján lehetne eldönteni, hogy igaz-e a Lázár János által is
használt, az évszázad üzlete a paksi bővítés szófordulat. Az fejlesztési
minisztérium szerint tíz évig nem hozhatóak nyilvánosságra a dokumentumok, amikre a 3000 milliárdos beruházást alapozzák.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/kuEbDu

„Mindenki annyit ér, amennyije van” –
Képviselői vagyonnyilatkozatok 2013

Osztogat a kormány:
most a szociális dolgozók kapnak béremelést

Értékpapír, szántók, antik bútorok, ingatlanok, készpénz, bankbetétek. A
magyar családok zöme csak álmodozik arról a vagyonról, amit az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatukban feltüntetnek. Ha igaz az a Lázári
tétel miszerint „mindenki annyit ér amennyije van”, akkor elmondhatjuk,
képviselőink nem tétlenkedtek 2013-ban. Pintér Sándor vagyonnyilatkozatában már 2012-ben is 22 ingatlant birtokolt, amelyek között volt több 100
négyzetméter feletti II. kerületi lakás, garázsok, egy siófoki ház, továbbá
szántók, legelők. Ezek mellé már 2014-ben vásárolt több mint százezer
négyzetméternyi szántót, legelőt és erdőt Pásztóban és Szurdokpüspökiben.
Matolcsy Györgynek az elmúlt évben sem keletkezett adóssága, az MNB
elnökeként havi bruttó 2,1 millió forintot keres.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ljsGzr

Ágazati bérpótlékban részesülnek a szociális ágazatban dolgozók, ennek köszönhetően 5,4–11,4 százalékkal növekedhet a
dolgozók bruttó bére, derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményéből. Az emelés közel 90 ezer embert érint
a közlemény szerint. Havi bruttó bérük 6000–17 200 Ft közötti
összeggel emelkedik, a munkában eltöltött évektől és az iskolai
végzettségtől függően. A kormány összesen 11,8 milliárd forint
többletforrást biztosít erre a célra 2014-ben. Megemelt bérüket
első alkalommal 2014 márciusában kapják kézhez – 2014. januárig visszamenőleg. Hasonló módon, márciustól kapnak januárra
visszamenőleges béremelést a tiszthelyettes rendőrök, derült ki.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/U8Az0j

Pénz, pénz, pénz

Elindult a Pacsirta rádió
„Aki igazat akar hallgatni”: február elsejétől megkezdte működését az interneten a Pacsirta rádió. Ismert rádiósok készítik az új online
rádiót szűk anyagi lehetőségek között, magyarán fizetség nélkül. A stúdió egy magánszemély által rendelkezésre bocsátott lakásban
van. A Pacsirta Rádió talán legfontosabb célja, hogy arra buzdítson, menjünk el a választásra, szavazzunk! De ehhez ismerni kell a
világot és azt, hogy mi igaz, mi nem. Segít az eligazodásban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/yYBgWl
A rádió honlapja, ahol a meghallgatás lehetőségeit is feltüntették: http://goo.gl/OEQktM
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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