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Szolidaritás SzoliFÉT
Beszámoló
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
további munka terveit mutatjuk be.
• Tovább folytatjuk a megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossággal élő embereket, illetve családjaikat érintő problémákra való odafigyelést, és további megoldási javaslatokat
dolgozunk ki, melyeket az illetékesek elé tárunk, és ha szükséges, akár törvénymódosításokat is kezdeményezünk
• Tervezzük egy online segítő szolgálat kialakítását, mivel sokan
az ügyeik intézéséhez legszükségesebb információkkal sem
rendelkeznek.

• Kísérő szolgálat létrehozása a megváltozott munkaképességű emberek felülvizsgálatain, az esetleges visszásságok háttérbe szorítása
érdekében. Szakemberek bevonásával segítenénk a felülvizsgálati
kérdőív kitöltését, mely túlságosan bonyolult, és összetett. A nyilvánosságot korrekt módon tájékoztatjuk a nyomon követett esetekről.
• Vidéki támogatóink erősítése a szervezeten belül.
• Együttműködünk a hasonló munkákkal foglalkozó civil-, társadalmi
szervezetekkel
• Fontos feladat a kommunikáció, a sajtókapcsolatok megerősítése.
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

Tiltakozás, petíció
Kérjük, ne vegyen részt
a budapesti Városliget tönkretételében!
A Világörökség részét képező Hősök tere körül elhelyezkedő budapesti Városliget a világ első közparkja volt. A Liget Budapest
nemzetközi tervpályázat öt új múzeumépületet és számos további
turisztikai létesítményt kíván felépíteni itt. Ezt a barbár beépítési
tervet élesen ellenzi sok civil aktivista, építész és urbanisztikával
foglalkozó szakember. Ezúton kérjük, hogy amennyiben Ön is
egyetért érveinkkel, írja alá és terjessze kérésünket saját ismerősei
között, hogy együtt meggyőzzük a döntéshozókat és a potenciális
pályázókat, hogy ne vegyenek részt a Városliget tönkretételében!
Ellenezzük a Városliget meglévő zöld területeinek drasztikus
csökkentését, amely a projekt megvalósításával elkerülhetetlen.

Budapestnek szüksége van a Városligetre, mint KÖZPARK-ra a
következő kétszáz évben is! Ellenezzük, hogy a Városliget múzeumpark, pusztán turisztikai látványosság legyen, amely nyilvánvalóan fenntarthatatlan; Budapestnek nincs szüksége hat új múzeumra egy helyen. Turisztikai szempontból a feladat inkább a
látnivalók átgondolt térbeli elosztása, nem pedig koncentrációja.
Mutassuk meg az egész várost az ide látogatóknak! Alulírottak felhívjuk az építészek, urbanisták, tájépítészek figyelmét a fentiekre,
és kérjük, hogy ne vegyenek részt a pályázaton, mert ezzel hozzájárulnak a Városliget tönkretételéhez. A több mint 1000 válaszoló aktív részvételével megrendezett közvélemény-kutatás szerint
90% ellenzi, hogy bármiféle új épület épüljön a Városligetben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/tgOxc4

A nyertesek
Andy Vajna és Szima Gábor viszi a kaszinókat
A nemzetgazdasági tárca közzé tette, hogy ki alakíthat ki kaszinókat
az országban. A nyertes két kormányközeli vállalkozás érdekkörébe
tartozó társaság lett. A fejlesztési miniszter egyetértésével koncessziós szerződést kötöttek a Las Vegas Casino Kft. képviselőjével összesen öt, budapesti illetve Pest megyei, az Aranybonusz 2000 Kft. képviselőjével egy debreceni és egy nyíregyházi kaszinó üzemeltetésére.
Előbbi társaság Andy Vajna érdekkörébe tartozik, amely már most is
működteti a budapesti Las Vegas Casinót. Így e mellett 4 új termet
alakíthat ki a régióban. Az Aranybonusz Kft. mögött pedig az MSZ
Kaszinó Kft. található. Ezen vállalat mögött ifj. Szima Gábor lelhető
fel. Az MSZ Kaszinó egyébként sokak számára nem lehet ismeretlen, hiszen az OPTEN céginformációs szolgáltató adatai szerint 2012
decembere óta a debreceni laddarúgó klubot a DVSC-t működtető,

DVSC Futball Szervező Zrt. többségi tulajdonosa. Azon csapaté,
amely mögött sokáig a nyerőgéppiacon is érdekelt Szima Gábor állt,
aki egyébként az ország leggazdagabb üzletemberei között van. 2012ben döntött a kormány a szerencsejáték-törvény átalakításáról és a
játéktermi nyerőgépek teljes betiltásáról. A jogszabálymódosítással a
korábbi liberalizált piaccal szemben a kabinet szigorú feltételeket szabott a kaszinónyitásokhoz. A maximum 10 éves időtartamra szóló
koncessziós szerződés különböző ellenőrzési előírások betartatását
írja elő. Kaszinókat kizárólag megbízható minősítéssel rendelkező,
erős törzstőkéjű cégek üzemeltethetnek. A kaszinókban csak bizonyos játékasztalok, gépek üzemeltethetők, a termekben képpel és
hanggal rögzíteni kell, mi történik, így az állami kontroll kizárja a
korábbi visszaélések lehetőségét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/GOSbNQ

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

Rogán elismerte:
Nem lesz kormányprogramja Orbánnak
Az elmúlt 24 év hagyományát megszakítva idén nem terjeszt kormányprogramot a parlament elé a köztársasági elnök által felkért
miniszterelnök-jelölt, Orbán Viktor – ez derült ki Rogán Antal
sajtótájékoztatóján.
A Fidesz egy évre újraválasztott frakcióvezetője a hvg.hu kérdésére ugyanis azt mondta, a parlament az alaptörvény szerint a miniszterelnök személyéről kell szavazzon, és „alaptörvény-ellenes
lenne ezt mással kiegészíteni”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/47Qy8i

Elmeszelte a fideszes szóvivőt
a Kecskeméti Törvényszék
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. A törvényszék Zsigó Róbertet bocsánatkérésre kötelezte,
valamint arra, hogy az ezt tartalmazó nyilatkozatát saját költségén tegye közzé a Magyar Televízióban, a Hír TV-ben, a Magyar
Nemzetben és ezek internetes oldalán. A törvényszék arra is kötelezte a kormánypárt szóvivőjét, hogy nem vagyoni kártérítésként
fizessen meg 300 ezer forintot és a teljes perköltséget. A volt miniszterelnök által vezetett Együtt-PM szövetség az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a szombaton kézbesített elsőfokú
bírósági ítélet szerint a Fidesz szóvivője tavaly április 24-ei, majd
május 12-ei sajtótájékoztatóján több valótlan állítást tett Bajnai
Gordonnal kapcsolatban a Hajdú-Bét felszámolása ügyében.
Zsigó Róbert valótlanul állította Bajnai Gordonról, hogy a HajdúBét baromfifeldolgozó cég vagyonát kiszervezte, és nem igaz az a
vád sem, amely szerint ezzel félezer embert tett tönkre – közölte
az Együtt-PM az ítéletre hivatkozva, hozzátéve: a Fidesz-szóvivő
hamisan állította azt is, hogy a Hajdú-Bét károsultjainak pénze
Bajnai Gordon kampányát szolgálná.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5NqbcI

A vesztesek
Sokkoló valóság: Magyarországé a 10 új EU-tag
egyik legpocsékabb teljesítménye

Nem kell Norvégia pénze,
ha nem Lázár János oszthatja

A The Economist megnézte, hogyan teljesített az EU-hoz 2004
májusában csatlakozott országok gazdasága az elmúlt tíz évben.
2004 óta Litvánia gazdasága fejlődött a legtöbbet, több mint 50
százalékkal nőtt az egy főre eső GDP kumulálva az időszakban.
Negyven százaléknál nagyobb növekedést ért el Lettország, Lengyelország és Szlovákia is.A sor végén ciprus áll, ahol az elmúlt tíz
évben összességében visszaesett a GDP. Ciprust a világgazdasági
krízis, az euróövezet válsága, valamint saját bankválság is sújtotta. Magyarország a tíz 2004-ben EU-hoz csatlakozott országból
a nyolcadik helyet érte el a The Economist szerint. Hazánkban
összesen 10 százalékkal sem nőtt a GDP, vagyis éves alapon átlagosan egy százalékkal sem bővült az egy főre jutó GDP.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/PdVVRy

Magyarország a 2014–2020-as pénzügyi ciklusban 20,5 milliárd euró
támogatást fog kapni Brüsszelből (kb. 6300 milliárd forint). Ez idáig
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül került szétosztásra, de
a Fidesz tavaly nyáron a Miniszterelnökségre szervezte át, és az NFÜ
meg is szűnt 2013. december 31-jével. Az EU-s pénzek szétosztása
így Lázár János kezébe került. A Norvég Civil Alap támogatást NEM
Lázár János osztja, de osztaná. Lázár János a norvég külügyminiszternek írt levelében pártpolitikai kötődéssel vádolta meg az Ökotárs
Alapítványt. A magyar nyelvű változatot Lázár János közzétette a
kormany.hu-n. Csakhogy a norvég miniszter nem ezt, hanem az angol nyelvű változatot kapta meg, amit megszereztünk. Ennek a szövege nem egyezik meg a nyilvánosságra hozott magyar nyelvű szöveggel. Éppen a magyar változat legkeményebb bekezdése hiányzik
belőle. Véletlen lenne?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8O2C9B

Tortával jópofizott Varga, pedig hatalmas bukás
az online pénztárgépek bekötése
Tortával jópofizott Varga, pedig hatalmas bukás az online pénztárgépek bekötése. Matolcsy költségvetése úgy számolt, hogy
százmilliárdos bevételt hoz a tavaly áprilisi határidő. Ezt már
akkor sokan lehetetlennek tartották, de a minisztérium bénázása
miatt még most sincs minden gép bekötve. Tavaly novemberben
felmerült, hogy módosítják a sokadik határidőt, de akkor Varga
keménykedett. Büntetést ígért azoknak, akik decemberig nem kötik be. Az egyik kései bekötő büntetés helyett most tortát kapott.
Oszd meg, hogy más is lássa mennyire komolytalanok Orbán emberei.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/tV5xUJ

Mégsem a befagyasztott milliárdokat utalja Brüsszel?
Hosszabb szünet után pénteken (2014. 05. 16.) újra pénzt utalt az
Európai Bizottság Magyarországnak, ezúttal 150 milliárd forintot a
közösségi forrásból társfinanszírozott projektekre. A BruxInfo szerint ez az utalás szerint nem függ össze a támogatások menedzseléséért felelős hazai intézményrendszer átalakítása kapcsán Brüsszel
és Budapest között folyó egyeztetésekkel. Az Európai Bizottságtól
pénteken újabb, mintegy 150 milliárd forintnyi uniós forrás érkezett
pénteken Magyarországra – tudatta egy rövid közleményben a Miniszterelnökség, hozzátéve, hogy egy hét múlva újabb utalás várható
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/L8Yvww

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

1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom
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