Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2014. május 15.
„Akkor lesz sikeres Magyarország, ha ember és ember között nem a származás, a világnézet, a vallás, a pártállás, hanem a tudás, a tehetség, a munka tehet csak különbséget” Szent-Györgyi Albert

Beszámoló

Szolidaritás SzoliFÉT

Április 26-án, a Szolidaritás közgyűlése után – kihasználva, hogy
nem pesti barátaink is jelen vannak –, a SzoliFÉT is megtartotta
évértékelő gyűlését, amelyen értékelték az elmúlt év tevékenységét, s ismertették a jövőbeni terveiket. Ebben a számunkban a
tavaly végzett tevékenységet mutatjuk be.
A tagozatunk
• Segítettünk megakadályozni a mozgásjavító iskola bezárását.
• Törvénymódosítást javasoltunk és értünk el a kerekesszékes betegszállítással kapcsolatban. Félmegoldásnak tekinthető, mert
egyelőre a betartásával is problémák vannak, és maga a törvény
pedig gyakorlatilag különbséget tesz elektromos és mechanikus
kerekesszékes között, tehát diszkriminál egészségi állapot alapján, így további teendők szükségesek.
• Képviselői irodaház előtt 2013. július 8-án „Néma tüntetés”
néven flashmobot szerveztünk.

• Részt vettünk a Pető Intézet bezárása elleni tüntetésen.
• Az Együtt párt számára javaslatot állítottunk össze a fontosabb megoldandó feladatokról.
• Karácsony előtt a Dankó utcai óvoda gyerekeit támogattuk
ruhaneművel és ajándékkal a kispesti és erzsébeti csoport segítségével.
• Az akadálymentesítést folyamatosan figyeljük.
Az együttműködés keretében a gyűlésen részt vett a ROSTA mozgalom vezetője is, aki elmondta: létrehoztak egy perközösséget 107
fővel a magyarországi rokkant-törvény igazságtalansága ellen.
(következő számunkban folytatjuk az idei tervekkel)
A SzoliFÉT elérhető:
levél: Magyar Szolidaritás Mozgalom Fogyatékossággal és megváltozott munkaképességgel Élők Tagozata, 1068 Benczúr utca 45.;
email: szolifet@gmail.com; telefon: +36 70 311 0347; facebook:
http://goo.gl/R38eE1, vagy http://goo.gl/0FZhNr

Hogyan is teljesítünk?
Minden második fiatal
végleg elköltözne Magyarországról
A 20–35 évesek többsége szerint soha nem volt még ilyen nagy a
bizonytalanság és kiszolgáltatottság, 48 százalékuk végleg elhagyná az országot – derül ki egy friss felmérésből. A fiatalok úgy
vélik, leginkább a szerencsén és a kapcsolatokon múlik minden.
Egyre többen tartják fontosnak a külföldi tanulást vagy munkatapasztalat-szerzést, a megkérdezettek 40 százaléka dolgozna külföldön a következő 10 évben. Döntésüket elsősorban a magasabb
kereset motiválja, de fontos még a nyelvtanulás és a tapasztalatszerzés is. Nem változott a fiatalok pesszimizmusa: kétharmad
szerint itthonról nehezebb érvényesülni. A 20–35 évesek fele
szerint Magyarországon nem érték, ha valaki sikeres, kétharmad
szerint minden a szerencsén és a kapcsolatokon múlik, nem pedig
a teljesítményen és a tudáson. Bizalmatlanok is a megkérdezettek:
kétharmada tart tőle, hogy ellophatják az ötletét. 48 százalékuk
mégis végleg elköltözne az országból, ha lenne erre lehetősége.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/lGmC16

Rosszabbul élünk, mint hat éve?
A Ténytár blog több írásában is foglalkozott a magyar társadalom
polarizációjával és hazánk régiós versenyben való lemaradásával.
Arról is írt, hogy a kormány „Magyarország jobban teljesít” szlogenjéhez képest az életszínvonal nemhogy nem javult, de romlott
is. Persze, már akinek. A Fidesz társadalompolitikájával a felső középosztálynak nevezett réteg járt jól. A számok sem igazolják vissza

egyértelműen az új adórendszer sikerességét. A családok tavalyi reálkeresete átlagosan másfél százalékkal maradt el a tavalyelőttitől. Ez annak is köszönhető, hogy 3,3 millióan 360 milliárd
forinttól estek el az adójóváírás megszüntetése miatt, a családi
adókedvezménnyel viszont csak 184 milliárdot tudtak érvényesíteni. Ahhoz képest, hogy az ország jobban teljesít, a Hay Group elemzése szerint – a kedvező inflációs várakozások valóra válása
esetén – is 2014 végén a bruttó reálbérek csupán a 97,3 százalékát
érik el a 2008-as fizetéseknek. A lakosság legalább 70, más számítás szerint 90 százalékának alacsonyabb volt a jövedelme 2013
végén, mint 2009 végén.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/CdcYtS

Búcsú a közmunkától
Április végén befejeződött a téli közmunka-program, csaknem
100 ezer ember búcsúzhatott el a munkájától. A hír24 beszámolója szerint csak Borsodban számítások szerint ezernél is több ember lesz újra munkanélküli, és van olyan település, ahol eddig 160
ember dolgozhatott közmunkásként, május 1-jétől viszont csak
40 fizetésére maradt pénz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8tqkAN

Nincs pénz a jelenlegi nyugdíjak kifizetésére
Az MSZP szerint úgy néz ki, hogy a jelenlegi mértékű nyugdíjakra nincs elegendő pénz az államkasszában és a Fidesz-kormány

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

nem sokáig teheti meg, hogy nem vesz erről tudomást. Korózs
Lajos sajtóhírekre hivatkozva közölte, jövőre 42 milliárd forint
hiányzik majd a nyugdíjkasszából, két év múlva több mint 75 milliárd forint, míg évek múlva már a több százmilliárd forintot is

eléri a hiány. Vagy csökkentik a nyugdíjakat, vagy a dolgozó embereknek nyúlnak a zsebébe és emelik a járulékaikat – összegezte
a lehetőségeket, megjegyezve: „mindegyik fájni fog”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/91PqC6

10 éves az EU tagságunk
20 dolog, ami nem lenne az EU nélkül
Tíz vívmány, amit a magyarok is élvezhetnek:
1. Szabad utazás – Schengen. 2. Külföldi tanulás – Erasmus.
3. Munkavállalás külföldön. 4. Olcsó repülés. 5. Nincs roaming.
6. Egészségesebb a környezetünk. 7. Magyar tudomány, kutatásfejlesztés. 8. Fogyasztói jogok… 9. Magyar föld és mezőgazdaság.
10. A magyar gazdaság fejlődése.
10 beruházás, ami nem valósult volna meg EU támogatás nélkül:
1. Budapest szennyvíze majdnem egészének tisztítása (Csepeli
szennyvíztisztító, Élő Duna Projekt) 2. Autópályák: 340 kilométer autópálya megépülése és felújítása valósult meg túlnyomórészt
uniós pénzekből a legutóbbi közös hétéves keretköltségvetésből.
3. Tiszai árvízvédelem – Velencei-tó méretű víztározó Cigándnál,
mely másfél millió ember biztonságát biztosítja a Tisza partvidékén. 4. Biztonságosabb villany és gáz energia-ellátás. Ausztria felé
áramhálózat és kétirányú gázvezeték, Szlovákia és Horvátország
felé gázvezetékek épültek, valamint Magyarországon található a régió legnagyobb gáztárazó kapacitása is. 5. Szegedi Lézeres Kutatóközpont – Az ELI Attoszekundumos Fényimpulzus

Forrás (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezés elsődleges küldetése
az, hogy ultrarövid impulzusokat szolgáltató fényforrások széles
skáláját tegye hozzáférhetővé a hazai és a nemzetközi tudományos világnak. 6. Kerékpárút fejlesztések: annak ellenére, hogy
egy tavalyi ÁSZ jelentés szerint az uniós pénzből finanszírozott
kerékpárutak kilométere majd 4 millió forinttal volt drágább,
mint az állami pénzből készülteké (31 millió forint), 7. Debreceni
villamoshálózat – Évtizedek villamosjárat kurtításai után először
villamosjáratot nyitottak Debrecenben. A kettes vonal felélesztése 20 milliárd forintba került s a beruházás költségeinek túlnyomó
hányadát uniós forrásból fedezték. 8. Négyes metró. Egy adat: az
első szakasz 452 milliárdos összköltségének, több mint a felét az
EU dobta be a kalapba. 9. Észak- és Dél-Budát összekötő villamoshálózat összefonása, mellyel jelentősen kevesebb átszállással
juthatnak el A-ból B-be a Budán utazók. 10. Vasúti fejlesztések
Magyarországon: 540 kilométer vasútpálya épül 2007-2015 között többek között a Balaton déli partján, esztergomi és váci vonal, debreceni vonalon Püspökladányig, és Békéscsabáig.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/gDXpRm

Szobor a Szabadság téren
Orbán levele: történelemből elégtelen
Orbán Viktor pár napja egy hosszú, négy oldalas levelet írt Dávid
Katalin művészettörténésznek, a Magyar Művészeti Akadémia
tagjának, amelyben kifejtette, hogy mit is gondol a „szoborügyről”, mint „bonyolult, történeti, erkölcsi, politikai szövevényről”.
Orbán úgy fogalmaz az emlékmű körül kialakult vitáról, hogy az
nem haladja meg az „olcsó politikai lökdösődés kocsmapultját.”
A miniszterelnök levelében szereplő kocsmai hasonlat nagyon is
helytálló. Az egyetlen apró probléma az, hogy maga a miniszterelnök kezdett el részegen lökdösődni a kocsmapultnál. Még tavaly
év végén született döntés arról, hogy az emlékmű, ha törik, ha

szakad, de „fel lesz állítva” a német megszállás 70. évfordulójára. Azonban a Mazsihisz reakciói miatt, illetve az országgyűlési
választásra tekintettel Orbán tollat ragadott és megüzente, hogy
majd csak húsvét után kívánja folytatni a szobor körül kialakult
vitát. Ideje lenne a miniszterelnöknek szembenéznie azzal, hogy
hiába vallott a Horthy-rendszer keresztény-konzervatív értékrendet, már jóval a német megszállás előtt történtek Magyarországon olyan intézkedések, amelyek teljesen elfogadhatatlanok voltak. Ennek belátása nélkül, a kormányfő szavait idézve: „nehezen
képzelhető el őszinte és bizalomra épülő együttélés a jövőben.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/NLiSiD

Vidám hírek
Nem lehet politizálni a felcsúti stadionban
A lő- és szúrófegyverek, robbanóanyagok és tiltott önkényuralmi
jelképek mellett „aktuálpolitikát” is tilos bevinni a felcsúti stadionba, írja a Cink. A létesítmény honlapján olvasható házirend

alatt piktogramok jelzik, mi minden tilos a Pancho Arénában.
A felsorolás szerint az „aktuálpolitika” mellett tilos a símaszk, a
vécépapír és a zászlólengetés is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/RI2Olc

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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www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom
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