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Oktatás
Inkább nem fizetik be a csekkeket,
de jusson a tanszerekre
Inkább kevesebb élelmiszert vásárol, vagy nem fizeti be időben
a csekkeket a családok több mint fele azért, hogy be tudják
iskolázni a gyermeküket – derül ki a Kutatópont egyik friss
felméréséből. A megkérdezettek 60 százaléka válaszolta, hogy
valamiről le kell mondaniuk, ha minden tanszert be akarnak
szerezni. A Kutatópont igazgatója szerint sok család nem fizeti
be valamelyik számláját, nem megy el nyaralni, vagy kölcsönt vesz
fel, hogy a beiskolázáshoz szükséges terheket vállalni tudja. Ezért
az Ökomenikus Segélyszervezet ismét gyűjtést indít, az adományokból ezer rászorult gyermek iskolatáskáját szeretnék feltölteni
minőségi felszereléssel. Fehér blúzt, fekete szoknyát és nadrágot
is beszereznek, hogy a szeptember 1-jei évnyitóra a rászoruló gyerekek is ünneplőben mehessenek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/cNYvST

Nem lesz kötelező énekóra,
„csak” minden nap énekelni kell az iskolákban
A sajtótájékoztató érdemi részében újságírók kérdésére
válaszolva megtudtuk Balog Zoltántól: törekszenek arra,
hogy a közel tízmilliárdos hiányát maga előtt görgető KLIK
adósságállományát augusztusban „kisöpörjék”. Lapunk
kérdésére, hogy akkor az összes pedagógus megkapja-e az

elmaradt illetményét, az energiaszolgáltatók felé kifizetik-e a
számlákat, megtérítik-e a tanároknak az elmaradt útiköltségeket, megtudhattuk, hogy a miniszter sajátosan értelmezi a pedagógusbér fogalmát, mert szerinte azt mindig időben kapták
meg a pedagógusok. Ezek szerint Balog Zoltán úgy gondolja,
hogy az érettségiztetés és az óraadó tanárok díjazása nem tartozik a pedagógusbér fogalmába, miként az utazási költségtérítés sem.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/0sQZGg

Jön a pedagógus dress code
A Nemzeti Pedagógiai Kar szerint „van az a szoknyaméret, ami már
nem megfelelő”, és „az sem jó, ha a férfi tanárok térnadrágban tanítanak”. Mert ezek bizony „elvonhatják a diákok figyelmét”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/dk2lCq

Szuperközpontokba terelik össze a felsős diákokat
Az iskolarendszer racionalizálásáról és új központok létrehozásáról
ír egy előterjesztésében az Emberi Erőforrások Minisztériuma. An�nyi biztos, hogy a felsőtagozatosokat körzeti központokba sűrítenék,
de a tárca hallgat a részletekről. A dokumentumban azt írják, most
sok helyütt nem lehet megfelelő színvonalú oktatást biztosítani
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ABeYxQ

Gazdaság
Nem lesz elég gáz a fűtési szezonra?
Tavaly ilyenkor már 3,13 milliárd köbméter volt a töltöttség, vagyis mintegy 900 millió köbméterrel magasabb, mint most. Tavaly
a csúcson 4,5 milliárd köbméter gázt tartalékoltak a hazai tározók. Az MVM korábban az április-októberi időszakot jelölte meg,
mint a feltöltés idejét, vagyis a 100 százalékhoz bő két hónap alatt
kellene kétszer annyit betárolni, mint amennyit 4–5 hónap alatt
sikerült. Az ország teljes éves gázfogyasztása egyébként nyolc-tízmilliárd köbméter körül van, ennek mintegy 70 százaléka télen
fogy el. A lakossági felhasználás évi 4-4,5 milliárd köbméter.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/hTsYyO

Megint nagyot mondtak Orbánék
A magyar reformok működnek – harsogja a mi adóforintjainkból
fizetett sok százmilliós kampány. A fideszes aktivisták arcával
sulykolt üzenetre vélhetően azért van ekkora szükség, mert a lakosság nagy többsége magától nem veszi észre, mennyire jó neki,
és milyen jól jár az állítólagos reformokkal. Amelyek mibenlétére

nem is derül fény, mert enyhe túlzás reformnak nevezni a rezsicsökkentést vagy a minimálbér növekedését, amely – a kampány
állításával szöges ellentétben – az utóbbi másfél évtizedben egy év
kivételével folyamatos volt.
Mint fentebb szó volt róla, a növekedés lassulásának egyik eleme
az uniós támogatások csökkenése. Az előző hét év forrásai kifutottak, az új periódusé pedig még nem igazán nyíltak meg. A kormány itt is számháborúba kezdett annak nyomán, hogy brüsszeli
adatok szerint a rendelkezésünkre álló keretek ötödét még nem
kaptuk meg, és nagy eséllyel saját hibáink miatt nem is tudjuk azt
teljesen lehívni. Ezt cáfolandó Lázár János bejelentette, hogy már
több pénzt fizettünk ki, mint a teljes keret. Ez igaz, de a csaknem
1500 milliárdnyi különbözetet a magyar állam előlegezte meg, ha
tehát az EU nem fizet, a költségvetés bukik, vagy megpróbálja
visszaszerezni a pénzt. Ott van az M4 példája, ahol a kormány
40 milliárdot fizetett ki az építőknek a nem létező uniós támogatásra számítva, és most áll az egész, az adófizetők pénze pedig
elúszik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/0Pw3fO

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

A kormány propagandaplakátjain a minimálbér
emelkedésének örülő bácsinál tán csak a kormány
örülhet jobban

Lopás miatt letartóztatták
a Hatvannégy Vármegye makói elnökét
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Gyakran fordult elő, hogy jobban hittem Magyarországban és a
benne rejlő potenciálban, mint azok, akik épp elhagyták az országot. Nálam édesapám 10 évvel
A minimálbért terhelő adók és járulékok
ezelőtti halála volt a kezdőpontElsöprő fölénnyel söpörte be az
ja annak a belső útnak, ami oda
első helyet a világ legfejlettebb
vezetett, hogy Magyarországra
nemzetei között a minimálbért
akartam költözni, hogy a Prezit
terhelő adók és járulékok nem
elindítsuk.
hivatalos versenyszámában.
Azért jöttem Magyarországra,
lásd: ábra.
mert szerettem volna egy olyan
A témáról bővebben a neten itt
céget felépíteni, amely hasonló
olvashat: http://goo.gl/sdBfJW
sikertörténetet jelenthet ennek
az országnak.
Amikor felfigyeltem arra, hogy
Magyar termék vagyok
a Logmein, a Ustream és az
Árvai Péter, a Prezi társalapítóNNG már belevágott ebbe a
vezérigazgatója
munkába, örömmel kezdtünk
dolgozni velük a Bridge BudaAkárhol éltem a világban, azt
pest projekten, hogy Magyarorláttam, hogy általában azok
szág és a világ megismerhesse
voltak a legbüszkébbek a szárezeket a rohamosan fejlődő mamazásukra, akik valamiért elgyar sikertörténeteket.
hagyták az otthonukat: az emigránsok. A szüleim is nagyszerű Hogy milyen lesz Magyarország jövője, főleg rajtunk múlik. Renpéldái ennek. Egy olyan időszakban hagyták el Magyarországot, geteg munka van előttünk ahhoz, hogy a világon mindenki tudja
amikor a vasfüggöny miatt nagyon nehéz volt tartaniuk a kapcso- miért lehet büszke és hálás Magyarországnak. Fontos, hogy hos�latot a szeretteikkel.
szú távú befektetésekkel és nyitott szemlélettel győzzük meg az
Talán a szülőföldjük utáni vágyakozás tette megingathatatlanná a embereket a magyar értékekről. Ahhoz pedig, hogy ezt elérjük,
hitüket abban, hogy Magyarországon tehetséges és szeretetremél- mindenki segítségére szükség van. Mert a Prezi sikeréhez is keltó emberek élnek.
lett, hogy sok nézőpontból tegyünk fel kérdéseket, és sok nézőÉs ezt a hitet nekem is átadták, mert bár Svédországban szület- pontból szülessenek azokra válaszok.
tem és nőttem fel, ugyanazt vallom, amit ők.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ZFsx8v

Átverés

Az MTI információja szerint a gyanúsított a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) makói elnöke és a radikális
szervezet országos vezetőségi tagja, aki garázdaság miatt már volt
büntetve, 2011 decemberében pedig a Csongrád Megyei Bíróság
jogerősen két év – végrehajtásában öt esztendőre felfüggesztett –
börtönbüntetéssel sújtotta társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/xiE8K9

Közös cége van a Miniszterelnökség szakértőjének
és a Buda-Cash előzetesben ülő vezérének
A brókercég csődje miatti nyomozás során derült ki. hogy a
Buda-Cash vezérigazgatójának, Gyarmati Jánosnak és a Miniszterelnökség vezető tanácsadójának, Suba Ferencnek van

egy közös cége, az RTS Negawatt Kft – írja a Blikk. A cégnyilvántartás szerint Suba Ferenc több társával 2012-ben alapította a céget, amibe Gyarmati 2013-ban társult be, hogy tőkét
szerezzen a működéshez.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/PaXwGV

A Quaestor-ügy: állami lepel
A Quaestor-botrány folytatódik: a Cégközlönyben megjelent
közlemény szerint a fiktív és valós kötvények kibocsátóját, a
Quaestor Financial Hrurira Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t
hivatalosan is végelszámolják. Ennek az a furcsasága, hogy
a végelszámolás megindításáról a kft. tulajdonosainak kellett
taggyűlésen egyhangúlag dönteni, márpedig Tarsoly Csaba és
felesége hónapok óta előzetes letartóztatásban van. A brókercég károsultjai attól félnek, hogy, ha a Hrurira megszűnik, akkor nem lesz kit perelniük.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/n3amx3

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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