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Kis magyar abszurd
55 millióért hallgatott
a parlament Néma Leventéje
Bíró Márktól (Fidesz) távol állnak a parlamenti szópárbajok, hiszen eddig még egyszer sem szólalt fel. Az Országgyűlés Néma Leventéje pedig
nem is újonc már. Még 2010-ben választották be, vagyis öt év is kevés volt
neki, hogy valami fontos problémára hívja fel a figyelmet. Ennek ellenére
a kormánypárti képviselő felmarkolta a neki járó fizetést és juttatást, s
nem is kis összegbe került az adófizetőknek. Az előző ciklusban Nógrád
megyei listáról jutott be, ezért négy éven át havi 394 230 forintos alapfizetése mellé 414 ezres választókerületi pótlékot is kapott, hozzá a 116
ezer forintos lakhatási támogatást. Az új ciklusban pedig havi bruttó 748
ezer forintos fizetésért „intézi” az ország ügyeit. Így a Blikk számítása
szerint a fél évtized alatt Bíró közel 55 millió forintot kapott az Országgyűléstől. Tény, hogy a parlament nemcsak a vitákból áll, de egyéb más
fronton sem tűnik a munka hősének a képviselő. Jelenleg csak egy bizottság (honvédelmi) tagja, ami minimálisan elvárt. Frakciótisztsége nincs, s
a háttérfeladatok ellátásában sem jeleskedik. Persze egy képviselő leginkább a választókerületében szorgoskodik, ám ilyen – szigorú értelemben
véve – Bírónak nincs. Már az első ciklusban is a megyei listáról került
be, most pedig az országosról. Vagyis utóbbit nézve még több oka lenne
arra, hogy pont a parlamentben legyen aktív.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/oE5aYB

Pitiáner bosszút álltak Kishantoson
a kormányzati kegyencek
A Mező Vidék Bt. földbérleti szerződését június 17-én semmisnek nyilvánította a Fővárosi Törvényszék, ám a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ egyik korábbi bérleményét megszerző vállalkozást mindez nem
zavarja: mintha mi sem történt volna, arattat a táblán. A búzatáblán végzett munkálatokat Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
vezetője meg akarta nézni, de a bérlő cég aratója, egy helyben jól ismert
sárbogárdi gazda üvöltözve „tiltotta” meg a fotózást, rövid dulakodás
után elvette tőle a fényképezőgépet, amit később úgy kapott vissza, hogy
a képeket letörölték róla. A Fővárosi Törvényszék azért érvénytelenítette

a kishantosi földpályázat „új nyertesének” szerződését a Nemzeti Földalapkezelővel, mert a Mező Vidék Bt. nem is pályázhatott volna: soha
nem foglalkozott mezőgazdasággal, saját munkagépei sincsenek. Ehhez
képest földet nyert a kishantosi területen, hasznot húz belőle, és a jogerős ítéletet semmibe véve arat is. Bár az ökogazdaság érvényes pályázatot nyújtott be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez, nem nyerhetett.
– A bíróság kimondta, hogy a pályázat törvénytelen volt – szögezte le
a tárgyalás után Ács Sándorné. – Nem lehet véletlen, hogy a pályázati
eredményhirdetés után nyomban lepermetezték a területeket, iszonyatos
kárt okozva ezzel, mert a parcellákat csak hosszas várakozás után lehet
újra bevonni a biogazdálkodásba. Siettek, mert az volt a céljuk, hogy
biogazdálkodásra alkalmatlanná tegyék a földeket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/gZBuWV

Azt beszélik, besúgók figyelik,
ki visz be otthoni ételt a jegybankba
Bezáratta a teakonyhákat a jegybanki vezetés, ételt sem vihetnek be
a Magyar Nemzeti Bank épületébe a dolgozók, és ezt ellenőrzik is.
A lapnak nyilatkozó forrás szerint egy levelet kaptak, ebben indoklás
nélkül arról tájékoztatták őket, hogy ezeket a helyiségeket megszüntetik és tárgyalókat alakítanak ki helyettük. A hírek szerint elindult
egyfajta mószerolás is, voltak, akiket arra utasított a főnökük, hogy
vizsgálják át a hűtőket, és akinek megtalálják az ételét, azt jelentsék.
Mindezt azért, mert egyenesen tilos ételt bevinni az épületbe. A hvg.
hu megkérdezte a jegybankot is a dologról, akik nem is tagadták a teakonyhák bezárását, mindezt pedig úgy magyarázták, hogy: „A munkavégzési helyek környezetében található további étkezési lehetőségeket is figyelembe véve indokolatlanná vált a jegybank épületében
található nagyszámú, ételek melegítésére és fogyasztására szolgáló
teakonyha fenntartása, ideértve a vezetői teakonyhákat is, így e helyiségek funkciója 2015. június 1-től megváltozott.” Az ott dolgozók
már arra is gondoltak, esetleg ezzel a lépéssel akarják elérni, hogy
inkább a jegybankban lévő büfékben fogyasszanak és költsenek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/r4iB8f

Szélsőjobbos köpönyeg
Menekülteket utaztat a volt gárdakapitány
Illegális bevándorlók Budapestre utazásának megszervezésével gyanúsítja a rendőrség a Jobbikhoz közel álló egykori Új Magyar Gárda kapitányát, Kiss Róbertet és társát, írja a Napi Gazdaság. Kisst és társát a
Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egysége kedden hajnalban
fogta el Röszke környékén. A TEK szerdán azt közölte: a két férfit akkor érték tetten, amikor az illegális bevándorlókat utaztató páros éppen
öt, Szíriából érkező bevándorlóval állapodott meg a szállításukról. Kiss
Róbert volt a Magyar Gárda Pest megyei kapitánya, majd főkapitánya,
később az Új Magyar Gárda és a Nemzeti Gárda megalapítója és főkapi-

tánya. A Magyar Gárda Egyesület elnöke egy ideig a manapság leginkább
bevándorlóellenességét hangoztató Jobbik elnöke, Vona Gábor volt, majd
a bíróság 2009. július 2-án feloszlatta a szervezetet. A Magyar Gárdában
Kiss pályafutása azután ért véget, hogy az interneten megjelent egy videofelvétel, amelyen egy idegen nővel csókolózott, miközben házasságban
élt. Kiss a Facebookon olyan posztokat is megosztott, amelyekben büszke azokra az ismerőseire, akik szabadidejükben bevándorlókat vegzálnak
– például azoknak is ismerőse, akik nemrég a szegedi vasútállomás várótermeiben a padokon pihenő menekültcsaládokat fényképezték.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/BVR3aJ

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

Berágott Toroczkaira
a Betyársereg a menekültvadászat miatt
Miközben Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László lelkesen üdvözölte hétfő délelőtt, hogy a honvédség hozzáfogott a déli határon egy
próbakerítés építéséhez, az elmúlt napokban éppen puhasága miatt került konfliktusba szélsőségesekkel.
A Betyársereghez (http://goo.gl/QbDnzU) közel álló forrásaink szerint
azért mentek a Toroczkai László irányítása alá tartozó településre, hogy
menekültekre vadásszanak, és abban bíztak, barátjuk, Toroczkai László
ebben a segítségükre lesz. Csakhogy meglepődtek, amikor az ásotthalmi
polgármester nem volt hajlandó velük menni, és maga helyett egy mezőőrt bízott meg, hogy legyen a betyárok kísérője. A mezőőr azonban nem
ismerte jól a környéket, a társaság összevissza bolyongott, számtalanszor
eltévedtek, végül így kötöttek ki a szegedi vasútállomáson, merthogy a
határ mentén egyetlen menekültet sem találtak.
Ott azonban a menekülteket segítő önkéntesek éberek voltak, ráadásul
nem sokkal később a rendőrség is megjelent, így a menekültek megúszták a nyílt konfliktust. Az Index szélsőjobboldali forrásokból úgy értesült, a Betyársereg tagjai egyértelműen azzal a céllal mentek, hogy megverik a menekülteket. Azért, hogy az akció számukra balul sült el, most
Toroczkait hibáztatják.
Úgy tudjuk egyébként, hogy a Betyársereget nemcsak Szegeden, de már
a határ menti bolyongásuk alatt tisztes távolból figyelték a rendőrök, ez
is hozzájárult, hogy kiakadtak. Mert – ahogy egyik forrásunk fogalmazott – nagyon megszégyenítő volt, ahogy a rendőrök röhögtek, hogy ös�szevissza bolyonganak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/j17hI0

Jászberényi: Intés az ultráknak
Drága nemzettestvéreim, ti, akik halált megvető bátorsággal, időt és energiát nem kímélve lementek a határhoz, hogy menedékkérőket vegzáljatok,
nőket és gyerekeket köpködjetek, hozzátok intézem a szavaimat! Először is:
csomagoljatok magatoknak uzsonnát. Nincs annál kimerítőbb, mint amikor az ember menedékkérőket ver. Inni is muszáj! Bár nyilvánvaló, hogy
az alkohol hozza meg a csordabátorságot, figyeljetek a helyes hidratálásra.
Jól válasszátok meg az ellenfeleteket! Anyukák gyerekekkel a legjobb célpont. Kerüljétek el a férfiakat. Ezek a férfiak, veletek ellentétben, hőseim,
puskák árnyékában értek férfivá. Veletek ellentétben, hőseim, ezek a férfiak nem focilelátókon zsidóztak és cigányoztak, hanem géppuskaállásban,
ágyúzás/rakétázás közben védték azt a keveset, amit még nem raboltak el
tőlük. Lehet, hogy ezek a több ezer kilométert gyalog, családosan megtett
emberek kicsit fáradtak, hogy értsék a viccet, magyarul, titeket. Ki tudja,
hogyan fog reagálni egy olyan ember három-négy girnyó turulistára, aki az
egész életét azzal töltötte, hogy fegyverrel védje szeretteit konkrét támadások elől, mielőtt útnak indult, hogy legalább a gyerekei ne az ölésben
szocializálódjanak. Nem szeretném látni, amikor ők bepipulnak gyerekek.
Más dolog katonásdit, airsoftot meg vonulgatósdit játszani, meg más dolog ágyúzásban élni. Ez utóbbiból ugyanis nem lehet hazamenni, ha csípi
a kicsi szememet a könnygáz.
Gondolom, ezt persze végiggondoltátok. Az ország sem vár másra, mint
hogy hír lehessen végre, hogy három védtelen békésen vonuló neonácinak
elvágta a torkát valamelyik szíriai menekült, miután békésen követ dobáltak az ötéves gyerekére a szegény jámborékok. Szóval, legyetek észnél és
ne felejtsétek: uzsonna, sapka, sál.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/3kTGGD

Diploma
Schmitt Pál a sztár
az év legviccesebb diplomaosztóján

Az állam visszakéri az ösztöndíjat azoktól,
akik nem szereztek diplomát

200 hallgató, egy furcsán díszdoktorrá lett rektor és egy bukott államfő bemegy egy sportcsarnokba - ez nem egy pesti vicc kezdete,
hanem a valóság. Most már önálló szervezet a Testnevelési Egyetem,
és végre egy pöpec diplomaosztót is rendeztek a hallgatóiknak, akik
szabályosan, hivatkozásokkal ellátva, saját kútfőből sokat merítve
megírták szakdolgozataikat, majd leállamvizsgáztak – írja a hir24.
hu (http://goo.gl/FtyFSv). De a fantasztikum nem is ebben van.
Megjelent ugyanis a pódiumon, a tanári kar csapatában Schmitt Pál,
aki egy életre legendává lett másolt dolgozatával, amit az intézmény
előző szenátusa is elkaszált utólag, megfosztva Schmittet a doktori
címétől. Schmitt lemondott, ennek ellenére ott trónolt az egyetem
avatóján világos öltönyben, ahol Mocsai Lajos rektor is megjelent,
aki pedig Debrecenben lobbizott ki magának egy díszdoktori címet.
Forrásunk így ír a történtekről: „A Testnevelési Egyetem diplomaosztóján ott van Schmitt Pál, végig köztársasági elnökként emlegetve, 200 olyan frissen diplomázott elé szép példaként állítva, aki épp
most védte meg a szakdolgozatát.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/U4KEQB

Sok száz korábbi főiskolai és egyetemi hallgatónak küldött levelet
az Oktatási Hivatal, utasítva őket, hogy fizessék vissza a hallgatóként felvett állami ösztöndíjat. Azok a hallgatók érintettek, akik nem
szereztek időre diplomát: nem írtak szakdolgozatot, nem államvizsgáztak le vagy nem szereztek időre nyelvvizsgát. A visszatérítendő
összeg akár milliós nagyságrendű is lehet, és hamar vissza kell fizetni.
Az Oktatási Hivatalnál azonban azt mondják, hogy nem a fizetés az
egyetlen lehetőség.
Ha valakinek még nincs nyelvvizsgája, és emiatt nem tudott lediplomázni, akkor két félévnyi haladékot kérhet. Ehhez mellékelni kell egy
felnőttképzési szerződés másolatát, ami igazolja, hogy a volt hallgató
épp a nyelvvizsgabizonyítvány megszerzésén dolgozik.
Mentesítést kérhetnek a fizetési kötelezettség alól, akik tartós betegség, baleset, vagy szülés miatt nem tudtak lediplomázni. A volt hallgatók vállalhatják azt is, hogy annyi ideig dolgoznak itthon, amen�nyit állami ösztöndíjasként tanultak, ezzel kiváltva a visszafizetési
kötelezettséget
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/RDzUpG

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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