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Darálunk és konzultálunk
A Parlament előtt állt neki darálni Kónya
Kónya Péter szerint Orbán Viktor álkonzultációt folytat, hiszen a
kérdések szakmaiatlanok és értelmetlenek. A Szolidaritás Mozgalom a következő hetekben országszerte várja azokat, akik leadnák
kérdőívüket. A papírt bedarálják, majd az összegyűjtött hulladékot leadják, és az abból befolyó pénzt jótékonysági célra ajánlják
fel. A konzultációs leveleket nemcsak Budapesten, hanem Csepelszigeten, Egerben, Szombathelyen és még sok más városban is
gyűjtik és darálják.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/1mzsXT

Pimasz propaganda, amit a kormány nemzeti
konzultáció címén művel
Két alapvető baj van azzal a nemzeti konzultációnak nevezett kérdéssorral, amit a magyar kormány tegnap terrorizmus- és bevándorlásügyben szégyenszemre a nemzet elé tárt: 1. Már a kérdéseivel is hazudik. 2. Eleve manipulálja a válaszokat. A kérdőívkészítő
szakmában sugalmazó kérdésnek (leading question) nevezett kérdésfajta az, ami erősen befolyásolja a megkérdezettet, gyakran
úgy, hogy eleve magában rejti a választ, amit a kérdező vár. Nem
véletlen, hogy aki komolyan veszi a dolgát – mert például szeretné
megtudni, mit gondolnak az emberek –, mindenáron igyekszik
elkerülni a kérdésbeli sugalmazást, hiszen az az egész vállalkozást
ellehetetleníti, és soha nem derül ki az igazság. Akkor meg minek? Teljesen más a helyzet, ha nem az a cél, hogy megtudjuk, ki
mit gondol a bevándorlásról, hanem hogy ügyesen a szájába adjuk
a választ, aztán a borítékolható eredményt lobogtatva kijelentsük:
itt a bizonyíték arra, hogy az egész ország a pokolba kívánja a
bevándorlókat, és ezzel legitimáljuk a törvényt, amit majd holnap
sebtiben meghozunk a parlamentben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/SYcZPk

Szeretem, ha hülyének néznek
Rég voltam ilyen szomorú. Ebben a pillanatban vettem ki a postaládából a Nemzeti Konzultációs kérdőívet, amiről már tudtam
mindent, de mégis: úgy tűnik, egy dolog olvasni gyomorforgató
dolgokról, és egy másik, amikor az ember a saját postaládája előtt
állva szembesül a gátlástalanság, kisstílűség, rosszindulat és hatalomvágy hátborzongató keverékével.

Amit most állami milliárdokon a jóhiszemű állampolgároknak
postáznak, a magyar politika azon gyűlöletkeltő, alantas ösztönöket szító, gyalázatos húzásait idézi, amelyből csak néhányat lehet
felidézni a történelemből, de amely aztán emberek tömeges legyilkolásával végződött. Ebből a kérdőívből soha nem fog kiderülni,
mit gondolnak a magyarok a bevándorlásról, hiszen arra nem is
kíváncsi a kormányból senki. A konzultációból egy dologra derül
fény. De kik vagyunk mi, hogy ezt megmondjuk a Kedves Olvasónak? Legyen inkább erről egy szabadon megválaszolható kérdés:
Sokféle véleményt lehet hallani arról, hogy Orbán Viktor rövid
távú politikai érdekei miatt teszi gyűlölet tárgyává a menekülteket. Ön is egyetért azzal, hogy a hatalomba kövesedett politikusok
hajlamosak mindenfajta morális gátat áthágni, hogy megőrizzék
pozíciójukat?
1. Teljesen egyetértek. 2. Inkább egyetértek. 3. Szeretem, ha hülyének néznek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ERorRS

Ide nem teszi be a lábát egy se…
Mármint menekült, legalábbis a Brüsszelben elképzelt kvótarendszer szerint nem – jelentette ki a napról napra undorítóbb
„kormány” egyik legvisszataszítóbb alakja, bizonyos Lázár János.
Ide nem teszi be a lábát egy se Ez ránk ég, s le nem vakarhatjuk
magunkról, csak a szörnyeteg „kormánnyal” együtt. Az ügy nyilvánvalóan uniós szinten igényel döntéseket. Brüsszel erre tesz kísérletet, amikor kvótarendszerben, a tagállamok teherbíró-képességének arányában elosztaná a menekülteket. A javaslat szerint
Magyarországnak 307 menekültet kellene befogadnia – de ez az
ország már nem Magyarország, hanem Orbánia – ezért aztán ide
nem teszi be a lábát egy se! Nem térek most ki a menekülés magyar hagyományaira – csak arról beszélek, hogy Orbánia egy értelmesnek, tisztességesnek látszó elképzelést akar eleve, minden
érdemi vita nélkül megtorpedózni. Hogy mi az elvi kifogása a közös, méltányos teherviselés ellen, az nem világos. Illetve annyi világos, hogy a társaság „politikája” vagy 20 éve ignorál mindent, ami
demokratikus, ami elvszerű, ami emberi. Az igazi szégyen azonban
a miénk: azoké, akik ezért a minősíthetetlen szemétségért is készek
lesznek akár békamenetre is; meg azoké, akik ezt a gyalázatos magatartást, ezt a kirívó embertelenséget eltűrik. Eltűrjük. Ezt is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/flP2TA

Parabotrány

„Miért a saját jólétedre fordítottad azt a pénzt,
ami nekünk járna?” Tiltakoznak a paralimpikonok

Csütörtök délután pár paralimpikon gyűlt össze a Magyar Sport
Háza előtt, hogy átadják nyilatkozatukat a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnökének, Gömöri Zsoltnak, akivel kapcsolatban

két napja fény derült arra, hogy a bizottság fizette ki devizahitelének fennmaradó, 3 millió forintos részét. A jegyzék átadása után
az épületben folytatódott az elnök és a sportolók beszélgetése, a
sajtó jelenlétében. Gömöri először rápillantott a nyilatkozatra, és
úgy vélte, ez más szöveg, mint a tegnap megjelent. Majd megpróbálta először számszerűleg bagatellizálni a megjelent sportolókat,

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

majd rátért a látens fenyegetés eszközére: sorban odafordult a
megjelentekhez, és felsorolta, mit köszönhetnek a MPB-nek hogy
segítette a felkészülésüket a szervezet, és azt sugallta, most lényegében hálátlanságot követnek el a tiltakozással. A sportolók, miután felocsúdtak, kifejezték, hogy a pénzhiány miatt nem tudnak
versenyekre menni, és a pénzhiány miatt nem tudnak rendesen
felkészülni. A sportolók legnagyobb gondja, hogy tavaly május
óta nem jutnak hozzá a Gerevich-ösztöndíjakhoz, amelyek lényegében az egyetlen bevételük a komoly felkészüléshez.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/fjexTh

Paralimpia: kibukott egy újabb 2 millás számla
A Bors birtokába került egy olyan 2015. január 15-én kelt, 6250
eurós, nagyjából kétmillió forintos, megbízásról szóló szerződés,
amelyet Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke írt alá, mint megbízó. A megbízottnak, bizonyos H. Attilának
– aki a lap információi szerint Gömöri üzlettársa – a szerződés
szerint az volta a feladata ennyi pénzért, hogy helyismeretének,
tapasztalatának köszönhetően segítse a Kanári-szigeteken edzőtáborozó paralimpikonok munkáját. Részletesen: a válogatottak tájékoztatása a helyi lehetőségekről, az edzés helyszínek, a szálloda
kiválasztása, javaslatot tegyen a rekreációs programra, segítség az
utazás szervezésében és képviselje a megbízó érdekeit, különösen
az árak kialakításában, stb..

A lap úgy tudja, a március 14-28 közötti edzőtábor után Gömöri
további öt napot ott maradt a Kanári-szigeteken – családostul.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/w9L5PQ

Lemond a paralimpia-botrány miatt?
Itt van Deutsch válasza
„Az MPB sajtóját megkeresed, az MPB elnöke örömmel áll a rendelkezésedre” – ezt mondta Deutsch Tamás, a Magyar Paralimpiai Bizottság
alelnöke arra a kérdésre, hogy lemond-e ő és az elnök. Deutsch legutóbb
a MOB ülésén válaszolt a Gömöri Zsolt 3 milliós végtörlesztésének forrását firtató kérdésre. Május 7-én elismerte: ő javasolta, hogy kapjon a
szövetség plusz támogatást, mert az elnökség a devizahitel terhe mellett
nem tud teendőire koncentrálni. Egy hete egyebek mellett szponzori
pénzekből történt kifizetésről beszélt. 5 nappal később az RTL Klubnak
már más forrásról nyilatkozott: „Nem szponzori pénzből tettük ezt, hiszen a szponzorok a támogatást azért adják, hogy a Magyar Paralimpiai
Bizottság fő tevékenységét, a fogyatékosok sporttevékenységét segítsük”
– mondta. Az elnök két hónapja arról panaszkodott a bizottság honlapján, hogy vannak olyan sportolóik, akik három műszakban dolgoznak, és csak az edzőtáborban tudnak megfelelően enni, a támogatásból
ugyanis nem tudnak kifizetni naponta csak egy-egy párizsis zsömlét vagy
egy pár virslit. Azóta kiderült, hogy Gömöri 9 milliós luxusautóval jár, és
saját cége állt megbízásban a Paralimpiai Bizottsággal.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/gGRIU1

Ők sem számítanak

Kilakoltatás Ózdon: „Down-kóros gyerekemmel
együtt tettek utcára”

Az egyik, szociális bérlakásából az utcára küldött édesanya,
Paternák Lászlóné a lapnak elmondta: „Down-kóros gyerekemmel
együtt tettek utcára, most 14 800 forintból élünk hárman, és ha a
Németországban dolgozó két lányom nem támogatna bennünket,
már éhen haltunk volna. Így csak hajléktalanok lettünk.” Paternák
Lászlóné a lapnak kifejtette: fogyatékossággal élő fia speciális iskolába jár, de emellett további felügyeletet is igényel, így az édesanya nem tud dolgozni, míg másik gyereke még középiskolás. 68
ezer forint adósságuk gyűlt össze, ebből 50 ezret befizetett, de
azóta megtudta, hogy nem adhat be lakásigényt, mivel nincs jövedelme, amiből befizetné a kauciót és kiegyenlítené a fenntartási
költségeket.
A lap megszólaltatta Ózd jobbikos polgármesterét, Janiczak Dávidot is, aki hangsúlyozta: mintegy két évtizede érthetetlen folyamat indult el Ózdon, ami máig tart. Néhányan rombolni kezdték
a város tulajdonában álló házakat, lakásokat: a város mintegy 750
lakást veszített el ilyen módon. Ózdon a bérlők mára 38 millió
973 ezer forint lakbérhátralékot és 24 millió 680 ezer forint egyéb
adósságot halmoztak fel, azaz ez a két összeg bőven meghaladja
a 60 millió forintot is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/MnWKLd

Így köpi szembe a Fidesz a fogyatékkal élőket
Több ezren vonultak május 17-én „a fogyatékossággal élő emberek
életminőségének javításáért”, az esemény szervezői megfogalmaztak
egy kiáltványt is, amely így kezdődik: „Elvárjuk, hogy az ember ne
csak a vélt gazdasági hasznossága alapján, hanem emberi mivolta
alapján legyen számba véve! Ez alapján mindenkinek biztosítsanak
egyenlő esélyt, egyenlő bánásmódot!” A felvonuláson sem a kormány, sem a kormánypárt nem képviseltette magát, ám azzal egy
időben jelentetett meg egy közleményt, amelyben azt írják: „a Fidesz
a fogyatékossággal élők mellett áll és minden támogatást megadunk
azért, hogy életkörülményeik javuljanak. A kormány megemelt ös�szegű pénzügyi ellátásokkal, a szolgáltatások fejlesztésével, foglalkoztatási adókedvezményekkel és foglalkoztatási programokkal segíti a
fogyatékossággal élőket, amelynek köszönhetően közülük ma már
kétszer annyi embernek van munkája, mint 2010 előtt.” Ezek után
tényleg érthetetlen, hogy miért volt tegnap ez a nagy felhajtás. Vagy
éppenséggel nagyon is érthető. Vajon tényleg azt gondolják, hogy a
hazug sikerpropagandájukkal megvezethetik azokat az elesetteket,
akik nap mint nap a saját bőrükön tapasztalhatják ennek az ellenkezőjét? Mi járhatott annak a fejében, aki ezt kitalálta? Szégyen, lelkiismeret-furdalás? Ó, dehogy! Maximum ennyi: „Addig örüljetek, amíg
vonulhattok.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/4r6uPS

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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