Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2015. március 15.

Március 15.

Felvirradt.
Március 15-ike volt 1848.
Tízedik évfordulója annak a nagy katasztrófának, mellyel a korszellem óriás keze a régi Budapestet a föld színéről eltörölte a jeges árvízzel, hogy helyet csináljon az újan emelkedő dicső főváros számára.
Másodszor követelte a korszellem azt a csodát, mely eltörölje a régi,
korhadt Magyarországot s alapot teremtsen az új, az Európában számot vető, szabad Magyarországnak.
Jókai Mór: A márcziusi fiatalság (Visszaemlékezés).

Csatlakozz te is! Gyere velünk!
Találkozzunk március 15-én délután 3-kor
A Fidesz ellopta a köztársaságot még a hazánk nevéből is, ezért
mi egy új köztársaságot akarunk. Március 15-e a szabadság, a polgári jogegyenlőség, a közteherviselés és a függetlenség szimbóluma. Egy olyan Magyarországé, amely minden polgáré és nem egy
párt látványosan gazdagodó politikusaié. Egy olyan köztársaságé,
amelyet a Fidesz kormányzása megszüntetett. A célunk, hogy a
hazánk újra erős és gyarapodó legyen. Hogy szabad és szolidáris
köztársaságunk legyen. Ahol nem az állam, hanem a polgárai szabadok! Olyan új magyar köztársaság kell, ahol nem árokba taszítják azt, akinek nincs semmije, hanem felemelik. Ahol az egyén
tisztában van a saját és mások sorsa iránti felelősségével.
Olyan alkotmányos köztársaság, ahol senkinek nincs lehetősége

a hatalom kisajátítására. Ahol minden választópolgár szavazata
ugyanannyit ér. Ahol fel sem merül, hogy elvegyék bárkinek a magántulajdonát.
Ünnepelj velünk! Mutasd meg magad! Állj ki Te is az új magyar
köztársaságért!
TALÁLKOZZUNK MÁRCIUS 15-ÉN DÉLUTÁN 3-KOR a
Keleti pályaudvarnál és vonuljunk együtt az Astoriához! Várunk
mindenkit, akinek fontos a demokrácia és a közös európai értékek. Gyertek el a barátaitokkal. A családotokkal, a szerelmetekkel.
Azokkal, akik fontosak nektek. Civil szervezetek, vagy demokratikus pártok szimpatizánsaiként. Zászlókkal, transzparensekkel.
Mutassuk meg a sokszínű, európai Magyarországot!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/M8ysWi

Hírünk a nagyvilágban
„Törölve” –
Putyin miatt nem jönnek a lengyelek március 15-én
Nem jönnek lengyel támogatók a magyar kormánypárti megemlékezésekre Budapestre március 15-én. A Nagy Utazás Magyarországra programot a Gazeta Polska lengyel újság támogatói klubja 2012. március 15-ére
szervezte először, akkor a lap főszerkesztője is felszólalt az egyik megemlékezésen Budapesten. A beszámolók szerint összesen ezer-kétezer
demonstráló érkezhetett a szervezésükben. Azóta többször is jöttek Magyarországra Orbán Viktort támogatandó, például tavaly március 15-én is.
A programnak saját honlapja is van, ezen fedeztük fel, hogy az idei utat
hirdető banneren egy nagy, sárga átlós „Törölve” kifejezés szerepel. A
szervezők meg is magyarázzák, miért döntöttek úgy, hogy idén inkább
mégsem jönnek. Mint a honlapon elhelyezett közleményben áll, még a
látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy „mindazok, akik egyébként
eddig hűen kiszolgálták Vlagyimir Putyint, most úgy állítsák be a részvételünket, mint egy »oroszbarát megmozdulást«”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/puoVwS

Nem hívták meg Kijevbe Orbánékat
Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese vett részt a békefelvonuláson az ukrán fővárosban, miután

sem a magyar kormányfő, sem az elnök nem kapott meghívót – derült ki a VS.hu cikkéből. A VS.hu ennek kapcsán megkérdezte a
Miniszterelnökséget és a Köztársasági Elnöki Hivatalt is, hogy Orbán Viktor vagy Áder János kapott-e meghívást a megemlékezésre.
A KEH azt válaszolta, „nem érkezett személyre szóló meghívó” az
eseményre, ezután született az a döntés, hogy Szabó László menjen.
Ukrajnában még 2013-ban kezdődött el a forradalom. November 21én a kormány lemondta a társulási szerződést az Európai Unióval.
24-én több tízezren tiltakoztak a kijevi Függetlenség terén (Majdan)
a döntés ellen, a 30-ai tüntetést a rohamrendőrség erőszakosan oszlattatta fel. Kijevben 2014. február 18-án újultak ki az összecsapások:
két nap alatt 28-an haltak meg.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/wHj0Xi

Orbán a világ második legkorruptabb politikusa
A szervezett bűnözés és korrupció kutatásával foglalkozó szervezet ismét kiosztotta „Az Év Embere” díjat a világ legkorruptabb
politikusának, aki 2014-ben szerintük Vlagyimir Putyin volt. A
szervezet szerint az „elismerés” az orosz elnök egész életművét
megilleti, miután sikeresen ötvözi a hidegháborús mentalitást
a modern szervezett bűnözés stratégiáival – idézi az indoklást

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

a Világgazdaság. Az állami hátterű pénzmosás bevételeit a Putyinpárti külföldi politikusok támogatására fordítják. A második helyezett Orbán Viktor magyar miniszterelnök lett, mögötte még
Milo Djukanovic montenegrói kormányfőnek sikerült felkerülnie
a dobogóra. 2012-ben Orbán egyik jóbarátja, Ilham Alijev azeri
diktátor lett a legkorruptabb, tavaly pedig a teljes román parlament kapta az „elismerést”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/wHj0Xi

Orbán feldühítette a horvát gazdasági minisztert
A horvát gazdasági miniszter közvetve hazugsággal vádolta meg
Orbán Viktort – írja a nol.hu. Ivan Vrdoljak az uniós tárcavezetők
csütörtöki brüsszeli tanácskozását követő sajtóértekezletén a portál

kérdésére valótlanságnak nevezte Orbán azon megjegyzését, miszerint a Magyarországra történő gázszállítás Horvátország (és Románia) irányából blokád alatt van. „Ha egyes politikusok szomszédos
országokat szólítanak meg, akkor beszéljenek őszintén. Ne hazudjanak” – mondta Vrdoljak.
Szerinte azért nem érkezik Horvátországból gáz Magyarországra,
mert nincs belőle elég, nem pedig azért, mert blokkolják. Magyarország kompresszorállomásának köszönhetően már most is kaphatna
gázt a horvátok felől. Zágráb pedig azon dolgozik, hogy legkésőbb
2017 elejére elkészüljön egy új kompresszorállomás, ami segítségével a később megvalósuló Krk szigeti cseppfolyós földgáz (LNG)
terminálból, vagy szlovéniai importból származó gázt szállítana Magyarországra.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KlDjrG

BUDA-CASH
Hatalmas fideszes baki
a „szocialista” brókerbotrány
Rogán Antal és Varga Mihály megpróbálta összemosni a Buda-Cashbotrányt a kilencvenes évek hírhedt csalásával, a Globex-üggyel. Nem
sikerült. A Népszabadság már a múlt héten megírta, pénteken pedig
az Index is feldobta, hogy összekevertek két Gyarmati Jánost, akiknek
semmi közük egymáshoz. Múlt csütörtökön Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt (Buda-Cash: Rogán megint hátrafelé mutogat,
http://goo.gl/bVjuH3), hogy a Buda-Cash-ügy „újabb szocialista brókerbotrány”, és Rogán név szerint is megtámadta a cég egykori érintettjeit,
köztük Gyarmati Jánost. Rogán érdekesnek nevezte, hogy „hosszú ideig
lehetett a Buda-Cash vezérigazgatója az a Gyarmati János, aki korábban
a Globex-ügy gyanúsítottja volt.” Másnap Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a TV2 Mokka című műsorában szintén Gyarmatit támadta.
Az Index kiderítette, hogy Rogán Antal és Varga Mihály összekevertek
két Gyarmati Jánost. A Globex-ügy érintettje a portálnak elmondta, semmi köze a Buda-Cash-hez, csak névrokonságról van szó. A céginfó adataiból ki is derül, hogy a globexes Gyarmatinak más a születési dátuma,
adóazonosítója, anyja neve, mint a Buda-Cash egykori vezérigazgatójának. A globexes Gyarmati azt is mondta, hogy Varga Mihály kijelentésével ellentétben soha nem volt a Globex vezetője.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/xeHPH3

Orbán:
ha én irányítanék, már mind börtönben lenne
A miniszterelnök a Buda-Cash-botrány kapcsán mondta mindezt. A
veszprémi vereségről és az ezt követő időszakról is beszélt a Kossuth Rádiónak adott interjúban. A műsorvezető kérdésére, hogy kinek üzent, kit
akart felébreszteni az évértékelő beszédében, azt mondta: mindenkit, de
nem üzengetni akart, hanem beszélt azzal, akivel kell. Arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a következő négy év más lesz. Tele lesz belpolitikai
harcokkal, amelyeket vállalni kell, bele kell állni. A veszprémi vereséggel
kapcsolatban elmondta, ez azt jelenti, hogy „nem elégedettek velünk”.

Két következtetést vont le. Egyrészt lassítani kell az ütemen, egyeztetni, konzultálni kell. Másrészt nem harcoltak elég jól, nem vették fel a kesztyűt, több
harcosság kell. A veszprémi vereség másik hozadéka volt az elbukott kétharmad, amely miatt a kormányfő nem esett különösebben kétségbe: „25 éve
vagyok képviselő, csak négy év volt, amikor kétharmadunk volt, menni fog
ez” – mondta. – „Ha nincs kétharmadod, dolgozz többet.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/HEa1dU

Újabb brókerbotrány:
futhatnak a pénzük után az ügyfelek
A Magyar Nemzeti Bank azt ígéri, a Hungária Értékpapír Zrt.-nél kipattant
ügy nem lesz akkora, mint a Buda-Cash-botrány. A brókerház ügyfelei ettől
még nem nyugodtak meg, és pénteken reggel többen odamentek a brókerházhoz, hogy megtudják, biztonságban van-e a pénzük. Az MNB ugyanis
csütörtök este részlegesen felfüggesztette a Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységi engedélyét, és felügyeleti biztost rendelt ki az intézményhez. Az
MNB a brókercéggel szemben indított célvizsgálata során talált szabálytalanságokat. Ezek valószínűleg nem kis ügyek, ugyanis a jegybank egyből büntetőfeljelentést is tett. Azóta kiderült, hogy négy embert őrizetbe is vettek egy
MNB-s feljelentés nyomán, de hogy a Buda-Cash-üggyel vagy a Hungáriával
kapcsolatban, azt egyelőre nem tudni. Voltak, akik meglepődtek a brókercég
engedélyének felfüggesztésén. Az ügyfelek pozitívan beszélnek a cégről, azt
mondják, mindig megfelelőnek érezték a tájékoztatást. Egy olvasónk, aki
részvényeket ad-vesz a társaságnál, azt írta, évek óta korrekten jártak el az
üzleteiben. Azt írta, a közelmúltban eladott részvényt, de az ellenértéket nem
vette fel, és az intézmény kötvényében is van kb. 2 millió forintja. Olvasónk
érdeklődött az MNB-nél is. A jegybanki vizsgálat lezárásáig az ügyfelek értékpapírjai és pénzeszközei feletti rendelkezési jogosultság szünetel, és azt
szerette volna megtudni, ki mondja meg, hogy ez meddig tart. Az MNB-nél
nem tudtak más felvilágosítást adni neki, mint a sajtóban megjelent közleményt. Arra sem kapott választ, hogy az értékpapírszámláján levő eladatlan
részvények veszélyben vannak-e.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ouBrh4

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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