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Népszavazás
Július 18-án indul a „Rendszerbontó Népszavazás”. Gyere, segíts szavazatokat gyűjteni a családodban,
a barátaid között, vagy idegenektől a kitelepüléseinken. Segíteni jelentkezhetsz, ha az alábbi linken
megnyíló kérdőívet kitöltöd: https://goo.gl/mvOEsy. Gyere, szavazz a kitelepüléseinken.

Így is lehet – így kellene
Így segítenek civilek a migránsoknak Szegeden
Éjszaka néhány perccel az utolsó gyorsvonat indulása után állt meg egy
autóbusz a pályaudvar előtti téren, melyről több mint ötven ember, többségében gyerekes szíriai családok szálltak le. Az érkezőket az ott várakozó taxisok arról igyekeztek meggyőzni, hogy folytassák velük útjukat,
az önkéntesek – köztük több arabul is beszélő fiatal – pedig felkínálták
segítségüket – tapasztalta a helyszínen az MTI tudósítója. A szíriai családok határsértőként érkeztek Magyarországra, azt követően pedig, hogy
menekültstátusz iránti kérelmet nyújtottak be, a hatóság elindította őket az
ország valamelyik befogadó állomása felé, ahol kivárhatják, hogy ügyükben
döntés szülessen. A téren már több mint egy hete dolgozó önkéntesek ételt
és italt adtak az érkezőknek, és igyekeztek őket információval is ellátni. Egy
begyulladt szemű szíriai kislányhoz gyermekorvos érkezett. A menedékkérők ellátásához folyamatosan érkeznek az adományok: étel, ásványvíz,
pelenkák, ruhák, gyerekjátékok, szerdán pedig kiszállították az első olyan
támogatást, melyet külföldön dolgozó magyarok rendeltek meg az egyik kereskedelmi láncnál az interneten keresztül. A térre a szegedi önkormányzat
cégei 24 négyzetméteres tárolóhelységet, ivó- és mosdókutakat, mobilvécéket és ingyenes hálózat nélküli internetelérést telepítettek. Botka László szegedi polgármester arra utasította az önkormányzati cégeket, hogy vizsgálják
meg, miben tudnak segíteni a migránsokat már napok óta támogató szegedi
civileknek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/c19Z8W

A szerb határfalu volt fideszes polgármestere
vajaskennyérrel várja a menekülteket
Kübekháza egy falu a román-szerb-magyar hármashatáron, fekvéséből
adódóan kemény történelme van. Polgármestere Molnár Róbert, volt
kisgazda, majd független, majd fideszes országgyűlési képviselő, 2002

óta vezeti a falut. Őt interjúvolta meg a Hír TV, mit gondol, mi lesz a
szerb-magyar határzár után. Azt válaszolta, hogy mindnyájuknak adnak vajas kenyeret paradicsommal, de nem tudnak ennél többet tenni.
(Kübekháza 1600 lelkes falu.) És nem is nekik kellene megoldani a migráció problémáját (a riporteri nyomás ellenére), hanem a kormánynak.
De nem úgy, ahogy tervezik, a fallal, és nemcsak azért nem, mert az
nem oldja meg, és náluk abszurd módon látszik, hogy mennyire nem,
hanem, mert ez nem egy számszaki kérdés. A migránsok nem statisztikai tényezők, hanem emberek, akikkel kezdeni kell valamit. Kübekháza
polgármestere szerint Magyarország már eddig is bezárkózott szellemileg, a fizikális határzárral tovább gettósodunk. Ami nem jött be, ahogy
fogalmaz, a „keménykedés”, Spanyolországban, Olaszországban, az nem
fog bejönni itt sem, csak odébb toljuk eggyel a problémát. Már csak ezért
is nemzetközi szinten kellene kezelni. És nem uszítani a migránsok ellen
óriásplakátokon. Bölcs, tehát nem ösztönös (alantas ösztönökre rájátszó
– a szerk.) döntést várna el a kormánytól.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Z0cxy5

Orbán felesége adományt vitt a menekülteknek
Lévai Anikó jószolgálati nagykövetként vett részt egy adományosztó
akcióban. A nagyfai ideiglenes befogadó központ menekült gyerekeinek
segített. Az Ökumenikus Segélyszervezet bébiételt, pelenkát, gyermekruhát és gyermekápolási cikkeket tartalmazó adományt adott át a nagyfai
ideiglenes befogadó központban. Lévai elmondta, kiemelt fontossággal
bír az eljárás alatt álló családok kisgyermekeinek megsegítése, hiszen ők
a leginkább sérülékenyek és kiszolgáltatottak. Lévai a feladatok pontos
elosztását emelte ki, a karitatív szervezet feladata ebben az esetben az,
hogy konkrét segítséget nyújtson a migránsok számára.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7RwvtI

Mutyi mutyi hátán
Tiborczék milliárdjai után nyomoz az unió is?
Az egykor a miniszterelnök vejének kezében lévő Elios Zrt. őrületes sikerszériája felkeltette az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatalnak is a figyelmét – írja az Index annak ellenére, hogy
értesülésüket az OLAF hivatalosan nem erősítette meg. Annyi
biztos, hogy a magyar Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó

Iroda korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztálya nyomozást indított az Elios Innovatív Zrt. négy közbeszerzési ügyében
– derült ki még március elején. Az ORFK tájékoztatása szerint
a nyomozás „versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és
koncessziós eljárásban” bűntett elkövetésének gyanújával indult.
A lap úgy tudja, hogy a nyomozás azóta több tanúmeghallgatással folytatódott, amelyekkel a rendőrök főként az Elios szekszárdi
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üzletének hátterét próbálták feltárni. Tiborcz István ma már nem
tulajdonosa a Green Investment & Solutions Kft.-n keresztül az
Elios Zrt.-nek, eladta a West Hungária Bau Kft.-nek., így a cégek
a 79. leggazdagabb magyarhoz, Paár Attilához kerültek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/b0d8ov

azóta rendeződni látszik, a szerződésszegéssel kapcsolatban azonban a szállítóval egyeztetések folynak, amelyek kihatással lehetnek a
szerződés időtartamára is”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Btxxy4

Nyugdíj: sokakat átvert az Orbán-kormány

Mészáros Lőrinc új ásványvizes cége
egyből MÁV-beszállító lett
Márciusban számolt be a HVG arról, hogy Mészáros Lőrinc, Felcsút
milliárdos polgármestere, Orbán Viktor bizalmasa megvette egy felszámolás alatt lévő ásványvizes cég, a Vivien Zrt. eszközparkját, és
új ásványvizes céget jegyeztetett be Vivienvíz Kft. néven. A Napi.hu
(http://goo.gl/iQRW73) most azt írja, hogy a MÁV a várható hőségriadóra hivatkozva védőitalra szóló rendkívüli beszerzést hirdetett 2
millió forint értékben, három ajánlattevő részvételével, ezen pedig a
legalacsonyabb összegű ajánlatot a Vivienvíz Kft. adta. A dolognak
az az érdekessége, hogy a MÁV-nak van saját ásványvíz-beszállítója, az Immofix Kft., ez a nagykereskedő cég nyerte ugyanis a MÁV
2014-ben ásványvizek szállítására kiírt közbeszerzését, egy plusz egy
évre összesen nettó 403 millió forint keretösszegben, továbbá a tea
és édesítőszereinek szállítását nettó 87 millió forintért. A cikk szerint
az Immofix mindig időben szállította az előre ütemezett ásványvízmennyiséget, csak a rendkívüli, azonnali rendelés okozott gondot. A
cikk szerint elképzelhető, hogy a fenti szerződésszegésre hivatkozva
próbálják a jelenlegi beszállítót kiebrudalni az üzletből, legalábbis a
MÁV azt közölte a gazdasági portállal, hogy „a szállítási probléma

Az Orbán-kormány egyik legfőbb ígérete volt még 2010-ben a nyugdíjrendszer átalakítása, amit rövid időn belül meg is valósítottak. Igaz,
nem úgy, ahogy sokan várták: 3000 milliárd forintostul államosították a
magánnyugdíjrendszert. Matolcsy György, akkor még nemzetgazdasági
miniszterként ekkor ígérte meg, hogy mindenkinek lesz egyéni nyugdíjszámlája. Ezt később kormányhatározatban is megerősítették, majd
2013-ban Rogán Antal megígérte, hogy legkésőbb annak az évnek a végéig mindenkinek jóváírják a magánnyugdíjpénztári befizetéseit az egyéni
számláin. tavaly novemberben az adó- és pénzügyekért felelős államtitkár
bejelentése újabb fordulatot hozott: Orbán Gábor azt nyilatkozta, hogy a
kormány szerint most nem prioritás az egyéni nyugdíjszámla bevezetése.
Simonovits András nyugdíjszakértő a portálnak elmondta: teljesen értelmetlen ígéretet tett korábban az Orbán-kormány, ugyanis „teljesíthetetlen ígéret”, hogy azoknak, akik visszaléptek a magánnyugdíjrendszerből
a társadalombiztosítási rendszerbe, nyilvántartsák minden befizetését.
Ráadásul csak 1988 óta van jelentősége, hogy az embernek mennyi a
fizetése, az az előtti időszakot csak a ledolgozott évek száma szerint veszik figyelembe, így akinek a rendszerváltás előtt jól fizető munkája volt,
azóta viszont kevesebbet keres, nagyon rosszul jár.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5GY6Xv

Olimpia?
Olimpia 2024 – Az adófizetők nyögik majd
az újabb kormányzati blöff terheit

A budapesti olimpia fedezné
a magyar egészségügy rendbetételét

A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-i ülésén elfogadta (http://goo.gl/
Q8veri) azt a szándéknyilatkozatot, amely alapján Budapest megpályázhatja a 2024-es nyári olimpiai játékok rendezési jogát. A döntést nagy
valószínűséggel az országgyűlés is megerősíti.A budapesti olimpia támogatói gyakran érvelnek azzal a pályázat mellett, hogy a NOB Agenda
2020 programja olcsóbbá teszi a rendezést, megnyitva ezzel az utat a
kisebb városok előtt is, amelyeknek eddig esélyük sem lett volna pályázni. A valóságban azonban az Agenda 2020 önmagában nem képes arra,
hogy olcsóbbá tegyen egy olimpiai rendezést. A program értékét majd
az határozza meg, amit megvalósít belőle a NOB, illetve a pályázó városok. Mi úgy látjuk, nincs olyan szempont, amely alapján Magyarország
készen állna egy olimpia megrendezésére. Arról nem is beszélve, hogy
1984 óta nem volt olyan, hogy megtérült volna az olimpiaszervezés a
rendező országnak, a rendező állam költségei pedig átlagosan 179 százalékkal rúgnak magasabbra a játékok végére, mint amennyit a rendező
országok eredetileg beterveztek. No persze (a realitások talaján állva) a
rendezési jog elnyerésére minimális az esély, de egy vesztes pályázat is 10
milliárdos nagyságrendű tétel, amit a költségvetés áll majd.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ieaiH2

Fideszestől ennél nagyobb marhaságot rég hallottunk. Rogán
Antal (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) a nevükre vettek egy
országgyűlési határozati indítványt, amelyen valószínűleg még sokáig fogunk hüledezni, mégpedig azért, mert a címben olvasható
állítás is szerepel benne. A szöveg szerint „az Országgyűlés a sikeres olimpiai pályázat előkészítése érdekében (...) felkéri az olimpiai pályázat előkészítőit, illetve a Kormányt, hogy biztosítsák,
hogy az olimpiai játékokból származó költségvetési többletbevételeket elsősorban és döntően az egészségügy fejlesztésére lehessen fordítani, és e bevételek nyilvántartására és felhasználására
a Kormány tegyen önálló intézkedéséket és azokról tájékoztassa
az Országgyűlést”. Eszerint a budapesti olimpia megrendezéséből
származó pénzeket a magyar egészségügybe tennék. A javaslatban
az is szerepel, hogy a kormány részvénytársaságot hozna létre. Ez
lenne felelős a pályázat koordinálásáért és a nemzetközi tájékoztatásért. A részvénytársaság tevékenységét a parlamenti frakcióval
rendelkező pártok ellenőrizhetnék.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8XLvDJ

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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