Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2015. június 15.

Dopeman-Gate
A TASZ közleménye: „Dopemant mi képviseljük az eljárásban. Jogi álláspontunk szerint a politikai vélemény kifejezése, ha az mások jogait nem
sérti, nem lehet bűncselekmény. Akkor sem, ha az ország vezetője áll a kritika célkeresztjében. Egy demokratikus társadalomban az olyan véleményeknek is helye van, amelyeket egyesek taszítónak vagy felháborítónak tartanak.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/6aZkQz

Az egész egy bohóctréfa – Dopeman a bíróságon
Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt áll ma a
Budai Központi Kerületi Bíróság elé a Dopeman előadói néven ismert
Pityinger László. Dopeman a vád szerint az Együtt PM és a Szolidaritás
Egyesület 2013 szeptemberi, fővárosi demonstrációján többször belerúgott az Orbán Viktor miniszterelnököt ábrázoló, az eset előtt már darabokra tépett papírmasé szobor fejébe. A rapper ellen egy másik vizsgálat
is indult nemzeti jelkép megsértése miatt, mert a rendezvényen kifigurázta a Himnuszt, de azt a nyomozást megszüntették ellene. Az egész per
a bohóctréfával egyenlő – így kommentálta a Klubrádió Reggeli gyors
című műsorában azt, hogy ma meg kellett jelennie a bíróságon. Az énekes azt mondta, az ott énekelt dalt is bevonták a garázdaság tárgykörébe.
„Ha ezért elítélnek, akkor én lesz az egyetlen ember az elmúlt 25 évben,
akit egy dal előadása miatt elítélnek” – fogalmazott. Hozzátette, a rendőrség is ott volt a rendezvényen, akik nem léptek közbe.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/nHLXkL

A feljelentőket a hungarocell Orbán-szoborfej
megrugdosása úgy megbotránkoztatta,
hogy 56-ot és a francia forradalmat vizionálták
A Budai Központi Kerületi Bíróságon megvolt Pityinger László
(Dopeman) ügyének első tárgyalási napja, amiben ma nem született
ítélet, a pert szeptemberben folytatják. A rapper ellen nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt indult büntetőper.
Csak azért emelt vádat ellene az ügyészség, mert 2013. szeptember

29-én a Szolidaritás tüntetésén belerúgott a hungarocellből készült,
ledöntött Orbán Viktor-szobor letörött fejébe, és ez szerintük „megbotránkozást és riadalmat válthatott ki azokban, akik akár a helyszínen, akár a tévében látták”. A Hír Tv szerint (http://goo.gl/5S15d2)
Dopeman 15 perces késéssel érkezett, és megtagadta a vallomástételt, majd megismételte a korábbi szavait: nem lépte át a szabad véleménynyilvánítás határát. Ezt egy beidézett tanú is megerősítette. A
tárgyaláson mögötte balra ott ült Kónya Péter független parlamenti
képviselő, a Magyar Szolidaritás Mozgalom társadalmi elnöke. Sorra
jöttek a feljelentők, akiket a hungarocell Orbán-szobor ledöntése és
a fejének megrugdosása annyira megbotránkoztatott, hogy ötvenhatot és a francia forradalmat vizionálták, más szerint Orbán a nemzet
egységének megtestesítője, és ezért nem lehet bántani. Egy idős balassagyarmati férfi arról beszélt, hogy rosszul esett neki, hogy ilyen
Magyarországon megtörténhet. „Egyszerű, keresztény emberek vagyunk, másként gondolkodunk mint a fővárosiak” – mondta a tanú,
aki többször hangsúlyozta, hogy nem tartozik semmilyen párthoz. A
vallomástételekor a tárgyalóban vele volt egy úgynevezett tanúsegítő
ügyvéd. A bíróság tanúként hallgatta meg a demonstráció egyik szervezőjét is, aki arról számolt be, hogy az eredeti elképzelésnek megfelelően a Sztálin szobornál 1956-ban történtek mintájára a miniszterelnök hungarocell szobrát leleplezték, ledöntötték. A tanú viccnek
minősítette a vádlott elleni eljárást, mert az szerinte egy olyan demonstráció miatt folyik, ahol csak a jelenlegi rendszer bálványimádó
jellegét akarták kifigurázni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8NTp74

Gyűlöletplakátok
Teljes fordulatszámra kapcsolt a kormány
menekültellenes kampánya
Még egy hónapig lehet kitölteni a bevándorlásról szóló nemzeti konzultációt, az utolsó heteket megnyomja a kormány. Kovács Zoltán kormányszóvivő a napokban jelezte, tájékoztató kampányt is indítanak, amivel a
kabinet alapvető elveire hívják fel a figyelmet. Ezek között szerepel, hogy
minden Magyarországra érkezőnek tiszteletben kell tartania az ország és
az unió kultúráját, törvényeit, továbbá nem veszélyeztetheti a magyarok
munkahelyét – mondta Kovács. Már ebből érezni lehetett, hogy konzultációból áradó xenofóbiára rá fognak tenni még egy lapáttal. Így lett, de a
késztermék minden képzeletet felülmúl. A szöveg annyiban is figyelemre
méltó, hogy még a Jobbik 2010-es kampányszövegénél is durvább. Ők
akkor addig merészkedtek, hogy Magyarország a magyaroké. A most
formálódó kampányban, amellett hogy végtelenül szomorú, van egy humoros momentum is. Vajon hány menekült fogja tudni elolvasni a nekik
szóló, de magyar nyelvű szöveget?

A közpénzből finanszírozott gyűlöletkampány egyébként a teljes letámadást tűzte ki célul. Médiavásárló cégektől mindeközben úgy értesültünk,
hogy a kormány direkt a határ menti magyarok megdolgozására írt ki
kommunikációs tendert. Információink szerint a kormány a vasárnap
bejelentett internetes kérdőívet akarja kitöltetni az emberekkel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/jtXTKL

Nagyot rúg Orbánba a válasz
a készülő kormánypropagandára
A kormány bejelentette vasárnap (http://goo.gl/nkrju3): mostantól
interneten is kitölthető a bevándorlókról szóló nemzeti konzultáció,
illetve a következő napokban egy, a konzultáció témakörével kapcsolatos tájékoztató kampány is elindul. Az Index (http://goo.gl/oN1Tm8)
egy olvasója már el is küldte a lapnak a készülő óriásplakátok tervét, amin az a felirat fog szerepelni: „Ha Magyarországra jössz, nem
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veheted el a magyarok munkáját”. Az internet pedig már válaszolt is
erre. Köztudott, hogy Orbán Viktor elképesztően imádja a futballt,
ahogy az is, hogy a kedvenc csapata a Videoton. Ezért különösen
fájhat neki a Hírcsárda fricskája (https://goo.gl/sBIiq9). A képen

ugyanis az áthúzott játékosok a Videoton nem magyar származású játékosai, akik a kormány logikája szerint „gazdasági bevándorlóknak”
számítanak és csak foglalják a helyet a magyar munkavállalók elől.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/4hlGMD

Kilátástalanság
Már alig lehet gyógyítani
Természeti katasztrófákhoz hasonló helyzet alakul ki a magyar betegellátásban, ha nem kapnak tisztességes béremelést az egészségügyi dolgozók – állítja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke. A
szakmai testület a miniszterelnökhöz fordult, hogy még a jövő évi
költségvetés elfogadása előtt megállapodás szülessen a tarthatatlanná
vált helyzet megoldására. A MOK a hét elején Orbán Viktornak címzett levélben gyűjtötte össze az érveket, hogy miért okoz az ágazaton
messze túlmutató társadalmi és politikai károkat, ha a kormány nem
foglalkozik érdemben az egészségügyi dolgozók tarthatatlan bérhelyzetével. A MOK legfőbb érve az egészségügy rendbetételére, hogy
ha az ellátórendszer a szakemberhiány és a megmaradt dolgozók túlterheltsége miatt nem képes meggyógyítani, munkaképes állapotban
tartani a magyar munkavállalókat, akkor nem bővülhet tovább az épp
növekedési pályára állt hazai gazdaság. Az ország stabilitása és fejlődése szempontjából tehát nem halogatható tovább a kritikus szintet
már meghaladó munkaerőhiány megszüntetése, aminek egyetlen eszköze a tartós és kiszámítható béremelés. A MOK véleménye szerint a
gazdaság bővülése most megteremti a hátteret ahhoz, hogy évente 30
milliárdot szánjon a kormány az egészségügyi béremelésekre, amivel
néhány év alatt el lehetne érni a tisztességes bérszínvonalat. A levél
hangsúlyozza, hogy az Orvosi Kamara támogatja a jogos és szakszerű kritikákat megfogalmazó szakmai és érdekvédelmi szervezeteket,
függetlenül attól, hogy azok tárgyalóasztalnál, vagy demonstrációkon
próbálnak eredményt elérni. Kérdésre válaszolva az elnök megerősítette, hogy a július 1-jére tervezett újabb nagyszabású utcai demonstráción is ott lesznek, bár méltatlannak tartják, hogy az ápolók,
orvosok, a betegek és hozzátartozóik az utcán kénytelenek kifejezni a
helyzetük tarthatatlanságát.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/dj3AcL

„Ha most nem lesz lincselés, akkor soha!”
Amíg itthon folyamatosan demonstrálnak az egészségügyi dolgozók,
akik a béremelés mellett emberibb munkafeltételeket szeretnének,
addig Zombor Gábor ma bejelentette a Magyar Nemzetben, hogy
a kormány egy intenzív és sürgősségi osztállyal is rendelkező kórház
építését tervezi Erdélyben. Az egészségügyi államtitkár azt is elismerte a közelmúltban egy konferencián, hogy az Európai Unióban az
egészségügyre fordított GDP-arányos költés még mindig Magyarországon a legalacsonyabb, az egészségügyi dolgozók bére az európai
uniós átlag alatt van. Hozzátette, kiegyensúlyozott helyzetet teremtene, ha 200-300 milliárdot még „bele lehet tenni” a rendszerbe,

azonban erre nincs lehetőség. „A magyar egészségügy romokban, a
magyar egészségügyi dolgozók már régen túl vannak a teljesítő képességük határán, dolgoznak, közben nyomorognak, a kórházakban
nincs pénz semmire. Ehhez képest a magyar kormány azt találta
ki, hogy a magyar adófizetők pénzéből épít, és tart majd fenn egy
kórházat Erdélyben? Ha most nem lesz lincselés, akkor soha...” –
nyilatkozta lapunknak egy jászberényi származású szakápoló, akinek
másfél évvel ezelőtt úgy kellett Németországban munkát vállalnia,
hogy két kiskorú gyermekét nem vihette magával. „Mélyen tisztelem
a Romániában élő magyarokat, de nyilván a román büdzsébe fizetik
be a tb-t, és az ottani ellátás jár nekik. Vagy ez a kórház csak a magyarokat szolgálja majd ki, és a szívinfarktusos román nemzetiségű betegeket elküldik? Egyszerűen nem értem! Ennek megint az lesz a vége,
hogy az ügyben vétlen csoportok esnek egymásnak hülye politikusok
ötletei miatt. Értem, hogy a friss kettős állampolgárok szavazatainak
megszerzése a cél, de ezt már nem fogják lenyelni az emberek...” –
tette hozzá.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/CWjPyj

Elfelejthetik az idősek az ingyen segítséget
Újabb hullámban készülnek szigorítani a házi segítségnyújtás nevű
szociális ellátás feltételeit. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kedden nyújtotta be a parlamentnek azt a salátatörvény-tervezetet, amelyben erről is szó van. A házi segítségnyújtás azoknak a
rászoruló, többnyire idős embereknek fontos, akik már nem boldogulnak teljesen egyedül az olyan mindennapi dolgokban, mint például a gyógyszerek pontos szedése, a takarítás, a csekkfeladás, mosakodás vagy főzés, de ha kapnak naponta néhány órányi segítséget
az otthonukban, nem kell, hogy beköltözzenek egy intézménybe. A
KSH adatai szerint 2013-ban összesen 131 791 ember részesült Magyarországon házi segítségnyújtásban. A dolog úgy működik, hogy a
házi segítségnyújtást a helyi önkormányzat köteles biztosítani annak,
aki kéri ezt, és az állapota alapján rászorulónak minősül. Az állam
ad erre normatívát, amit az önkormányzat kipótol, ha szükséges, és
az pedig helyenként változik, hogy a rászorulótól kérnek-e pénzt vagy
sem, ha igen, mennyit. A rendszeren januárban keményen szigorítottak már, amikor durván megemelték a rászorultsági küszöböt. A
most tervezett újabb megszorítás a pénz felől közelít. A terv szerint
viszont be fognak vezetni egy óránként 285 forintos minimumdíjat.
A minisztérium szerint túl sokan kapják ok nélkül ingyen ezt a szolgáltatást.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2wzeFj

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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