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Vasfüggöny
Vasfüggönyt húz a kormány a déli határra
A kormány utasította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy jövő
szerdáig készítse elő a magyar-szerb határ lezárását, amely egy négy
méter magas kerítéssel történhet meg – jelentette be Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter.
A miniszter közlése szerint 175 kilométer hosszú határszakaszról
van szó. Július 1-jén a magyar és a szerb kormány csúcstalálkozót
tart, amelyen részletesen tájékoztatni fogják a szerb felet a magyar
intézkedésekről – közölte Szijjártó.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/jKTeK7

4 méteres fal a határra – ekkora parasztvakítást
még Orbántól se várna az ember
Kezdjük azzal, hogy tényleg nincs szebb, mint ha a rendszerváltás
nagy harcosa, aki csak pár hónapja mesélt arról, milyen volt a
vasfüggöny mögé utazni, építi fel az új vasfüggönyt Magyarország
déli határánál. Ha az index cikke alapján a bolgár-török határon
felépült 30 kilométeres kerítés költségeit vesszük alapul, akkor
175 km alsó hangon 8-9 milliárd forintba kerülhet. Tudjuk, kiknek fog menni ez a pénz, miközben a jövő évi költségvetés így is
hiánnyal rendelkezik, és olyan dolgokra nem jut tétel, mint az
egészségügy vagy az oktatás. Az is érthetetlen, hogy miért költött legalább 1,3 milliárd forintot a kormány nemzeti konzultáció
néven, ha már előtte tudták, mit fognak csinálni. Az egész óriásplakát kampány és nemzeti konzultáció eszerint kamuintézkedés, amiből a haveri nyomdát, a haveri óriásplakát-céget lehetett
tolni pénzzel, miközben a gyűlöletkommunikációt is tolták. De
mi történik, ha felhúzunk a szerb határon egy kerítést? Tegyük
fel, működik is. Visszafordulnak a menekültek? Nem, hanem máshonnan próbálkoznak. Szerbia Romániával és Horvátországgal is
határos, és pár kilométer gyaloglás után már meg is kerülhetik
a kiválóan felhúzott falat. Tényleg azt gondoljuk, hogy aki több
ezer kilométert utazott, majd szomorúan lebiggyeszti az ajkát, és

nem gyalogol még 50 kilométert? De az egészben tényleg az a legviccesebb, hogy ezek az emberek nem akarnak Magyarországon
maradni, és az EU is csupán azt mondja, hogy Magyarországon
legyen több menekült-kérelem elbírálva. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy ők itt is akarnak majd élni. Miért is akarnának?
Ez a fal csak arra jó, hogy ismét iszonyatosan sokat tudjanak
lopni a srácok, és eljátszhassák a kocsma legerősebb gyerekének
szerepét, másra nem. Mindeközben pedig még egy darab emberi
jogi, humanista, vagy keresztény szempontot se soroltunk fel, ami
miatt ez a döntés morálisan is elfogadhatatlan.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/iOlLPR

„Az embertelenség kerítése”
– a magyar vasfüggönyről írnak a külföldi lapok
A Die Zeit (http://goo.gl/3iYsXl) Az embertelenség kerítése
címmel jelentetett meg kommentárt, mely szerint a kerítés terve
éppen beleillik Orbán „brutális politikájába”. Megjegyzik, a magyar kormányfő már régóta bevándorló ellenes politikát folytat.
A Spiegel (http://goo.gl/wZVquC) online kiadása úgy fogalmaz:
Magyarország drasztikus lépéssel igyekszik megakadályozni,
hogy a Szerbia felől érkező menekültek bejussanak az országba.
A Euronews (http://goo.gl/Avzo1a) internetes oldalán azt írják,
hogy az ENSZ Menekültügyi Szervezete is szót emelt a kerítés
terve ellen. „Minden fal, minden kerítés akadály a menekültek
számára, az embereknek joguk van menedéket kérni, ez pedig a
magyar alkotmányban is szerepel, ez egy elidegeníthetetlen jog.
Sokkot kaptak a szerbek a magyarok menekültellenes kerítésétől – írják a holland közmédia (NOS) (http://goo.gl/RHZBBJ)
hírportálján. A szerb miniszterelnök szerint a négy méter magas
kerítéssel nem lehet megoldani a migránsok problémáját. Azt is
mondta, hogy egy modern társadalomban senki sem épít ilyeneket, legalábbis Európában biztosan nem.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8H9GDV

Lázá(r)lmok
Lázár: a föld kinyílt a lábam alatt,
hogy ilyen pofátlanságra képesek vagyunk
Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett a június 8-án, hétfőn Szekszárdon megrendezett Dél-dunántúli Építészeti
Fórumon, ahol meglepő nyíltsággal beszélt a főleg építészekből álló
közönségnek. Orbán Viktor jobbkeze nagy nyilvánosság előtt ismerte
el, hogy még a kormány tagjai sem képesek egymással jól együttműködni, rossz az adószabályozás, az állam túlszabályozott, nem tudja
az ország megtartani a fiataljait, nem kalandvágyból, hanem megélhetésért mennek külföldre a fiatalok, szerinte a „fehér magyarok”
jobban keresnek Spanyolországban, mint a románok, nyomulnak a

frekventált budapesti kerületi önkormányzatok az építéshatósági jogokért (mert az gazdasági konzekvenciákkal járó kérdés, egy befolyásolási pont, az egy szívességi faktor),
Lázár elmesélt egy történetet, hogy megkérdezték, kistéglából miért
nem lehet kéményt építeni, három éve ugyanis a Fidesz-kormány hozott egy olyan szabályt, hogy csak két meghatározott típusból lehet
kéményt építeni. „Hogy ez miért van? És két napi nyomozás után
megtudtam, hogy ki volt az a két külföldi cég, akik ezt a jogalkotásban elérte. A pofámról égett le a bőr, a föld kinyílt a lábam alatt, hogy
ilyen pofátlanságra képesek vagyunk.” – mondta Lázár.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/9mqjDV

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

Riasztó állapotban van Lázár János
Nagyon nehéz lesz kordában tartani a miniszterelnökséget vezető Lázár Jánost, hiszen csak úgy árad belőle a sértettség. Székesfehérvári kormánybírálatát ugyan építészeknek tálalta, de nyilván tisztában volt azzal,
hogy szavai eljutnak a keményen dolgozó kisemberekhez. Egyrészt cáfolta, hogy egyszerűsödött, illetve egységesebbé vált volna a bürokrácia
Magyarországon az utóbbi öt esztendőben. Ezt Lázár János nélkül is
tudtuk, igaz a kormányzati kommunikáció egészen másról harsogott eddig. Lázár ugyanakkor életszerű magyarázatot adott arra is, miért vándorol el az országból egyre több fiatal. A hangzatos győzelmi jelentések és
a kozmetikázott statisztikák ellenére a magyar lakosság életkörülményei
nem javultak (sőt általában romlottak), a fizetések vásárlóértéke lefelé
tendál, a képzett munkaerő pedig töredékét keresi meg annak a pénznek,
amit ugyanazért a munkáért külföldön kapna. Ilyen őszinte beismerését
annak, hogy gyakorlatilag a sarat dagasztotta a kormány öt évig, miközben folyamatosan elrugaszkodásról beszélt még nem hallottunk magas
beosztású kormánytisztviselőtől. Szóval, riasztó állapotban van a magyar
állam, a kormányzópárt és maga Lázár János is. Ha a miniszterelnökség
vezetője folytatja kibeszélő show-ját, az tovább zsugoríthatja a kormány
amúgy is mákszemnyi bizalmi tőkéjét. Amíg Orbán Viktor szokásos pávatáncát ropja, addig az államapparátus tojástáncot jár, mert olyan gyengék már a rendszer tartópillérei, hogy egy komolyabb lábdobbanástól
összeomolhat valamelyik kritikus állapotban lévő ágazat. Ezért vergődik

az egészségügy, az oktatás, ezért nincs banki hitelezés, és ezért van kudarcra ítélve a nemzeti közműszolgáltató tevékenysége is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/rUR9Xq

Lázár: elvesszük ami kell!
Pákh Imre visszautasította a visszautasíthatatlan ajánlatot, amit
a Golgotára tettek neki? Minden joga megvolt hozzá, elvégre az
övé. Nevezhetik kapzsinak vagy bárminek, de ettől még a tulajdona felett szabadon rendelkezik. Aha, csak nem Magyarországon,
ahol Lázár János megszerző úr hatásköre az ilyesmit intézni. Ha
kell, bevallottan nem sportszerű lépésekkel. A védetté nyilvánítás utáni üzenete is „barátságos lépés”, vagy mi. „Szerettük volna
Pákh urat meggyőzni ezzel a barátságos lépéssel, hogy minden
körülmények között érdemes megállapodni a magyar állammal”
– mondta Lázár János miniszter, megszerzésekért felelős kreatív
kormányhivatalnok. Nem voltunk sportszerűek – mondta még –
de a sportszerűséget a magyar kormány le is szarja, ha kell neki
valami. Tegnapelőtt a manyupok, tegnap egy megkerülhetetlen
szellemi termék, ma egy Munkácsy festmény. Mindegy mi az, ha
kell akkor kell és kész, ha nem adják önként és annyiért amennyit
a kormány rászán a bulira, akkor jön Lázár és elintéz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/GULMMh

Vakáció
Nyári szünetben is ingyenbenzin jár
a politikusoknak
Sőt a vezetési kedv a nyári szabadságok idején sem lankad, tavaly augusztusban például 110 honatya több mint 9 millió forintért tankolt a
személyre szóló benzinkártyával. A nyári rekorder Ágh Péter (Fidesz)
237 ezer forintot költött benzinre tavaly augusztusban, pedig ez idő alatt
a parlament nem ülésezett. Mindeközben például az óvónőknek a nyári
időszakban még a tízezer forintos bérlettámogatásukról is le kell mondaniuk. Az abszolút tankolási csúcstartó Tilki Attila (Fidesz), ő például
2014 decemberében 291 ezer forintért tankolt, ami 360 forintos benzinárral és 8 literes átlagfogyasztással számolva mintegy tízezer kilométeres
futást jelent. Tekintve, hogy a parlament szempontjából a május csonka
hónap volt az ünnepek miatt, ez napi 300–350 kilométeres futást feltételez, ami egy profi sofőrnek is becsületére válna.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/1iPdmx

Megrövidítené a vakációt az Emmi,
de hosszabb évközi szüneteket adna
A nyári vakáció előbbre hozásán és lerövidítésén, de hosszabb őszi,
téli és tavaszi szüneten gondolkodik az Emmi köznevelési államtitkársága, derült ki az ATV reggeli műsorában. Azt gondolom, hogy
ideje gondolkodni sok ok miatt a hosszú nyári szünidőn. De inkább
fogalmazzuk meg arról az oldalról, hogy a tanítási napok számát egy
picit másképp rendezni lehet, hogy okszerű volna. – ezt válaszolta

az ATV reggeli műsorában Czuinyiné Bertalan Judit köznevelési
államtitkár arra a kérdésre, hogy nem túl hosszú-e a két és fél
hónapos nyári szünidő. Az államtitkár később nem mindig jól
érthetően fogalmazott. Először azt mondta, hogy sokszor már
június közepén borzasztó meleg van (köztudott, hogy az iskolákban egyáltalán nincs légkondicionáló). Később viszont a tanév
átrendezése kapcsán azt mondta, „át kell gondolni, hogy a nyári
meghosszabbítás miként valósítható meg”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/z16Ggf

A mezőgazdasági idénymunkások
is közmunkások lesznek
Ezentúl a mezőgazdasági vállalkozók a helyi polgármesteren keresztül igényelhetnek közmunkásokat idénymunkára a VS (http://goo.
gl/fLWt1U)cikke szerint. Ráadásul a Pintér Sándor belügyminiszter
jegyezte módosító indítvány előírná, hogy három hónapra ki kell
zárni a közmunkából azt, akinek „egyéb foglalkoztatási jogviszonya
munkavállalói felmondással vagy közös megegyezéssel szűnt meg”.
Tehát azokat zárna ki a közmunkából, akik idénymunkásként felmondanának. A közmunkás vagy elfogadja az idénymunkát, vagy kizárja
magát három hónapra a további közmunkából. Elegáns. Végtére is a
robot intézménye is könnyítette a munkáltatók szezonális munkaerőigényének kielégítését. Üzbegisztánban négy millió embert kényszerít a kormány arra, hogy a gyapotföldeken dolgozzanak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/AnMlgP

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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