Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2016. augusztus 15.
„Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen: a védteleneket, akiknek sem a darutollas úri világban, sem
az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó, akik a versenytársadalom versenyképtelenjei, akiknek nincs eszközük megvédeni
Önmagukat, s akik épp ezért leginkább szorulnak védelemre.” (Göncz Árpád, 1990. augusztus 3.)

Itt a fidesz-magyar kéziszótár!
Lefordítjuk a hazugságot
Megvédjük a nyugdíjak vásárlóértékét – A nyugdíjasoknak a legolcsóbb
lecsókolbászra és „Tesco gazdaságos” termékekre futja. A gyógyszerekkel mindig sakkozni kell, mert sosincs pénz kiváltani az összeset. 0,9 százalékos emeléssel kiszúrjuk a szemüket. A polgári kormány értékrendjébe nem férnek bele a kaszinók – Előbb hazug érvekkel tönkreteszünk
egy komplett iparágat, majd újraosztjuk a koncessziókat Andy Vajnának
és más fideszes geciknek. Nekik milliárdos adókedvezményeket adunk.
Ugyanezt lásd a trafikok esetében is.
Kényszerbetelepítés – 1300 szerencsétlen sorsú menekültnek kellene
ideiglenesen segítenünk. De mi inkább világraszóló műbalhét dagasztunk belőle, hogy addig se a fideszes korrupció legyen a téma.
Rezsicsökkentés – Ezer forintokért megvásároljuk a szájtáti nép
szavazatát, hogy utána 4 éven át százmilliárdokat lophassunk. Ha
jól csináljuk, a végén még nekünk fognak kezet csókolni érte. Senkit nem hagyunk az út szélén – 4 millió emberről teljesen lemondunk, őket hagyjuk a létminimum alatt vergődni. Az újfideszes
arisztokrácia hizlalására koncentrálunk, a többi hulljon.
Segítjük a magyar vállalkozókat – A fideszes oligarchák és strómanok nyernek minden zsíros pályázatot, a többit agyonadóztatjuk és tönkrevágjuk. Ha jól tejelő biznisze van, akkor államosítjuk
és újraosztjuk.
Megmentjük a devizahiteleseket – Matolcsy legyengíti a forintot, a
260 forintos euróból 320-asat csinál. Gennyesre keressük magunkat a szerencsétleneken, a képződött nyereséget szétdobjuk.

A magyaroknak joguk van eldönteni, kikkel akarnak együtt élni –
Aki Rogán Tóni offshore cégének fizet, az letelepedési kötvényt
kap, a többi dögöljön meg.
Egymillió új munkahelyet teremtünk – Közmunka címszóval az
árkot kapirgáltatjuk félmillió emberrel, hogy papíron feljavítsuk
a statisztikát.
Első a család! – A Matolcsy-famíliába milliárdokat pumpálunk
a Nemzeti Bank alapítványain keresztül. Egy unokatestvér sem
maradhat ki a közpénz-esőből! A Tiborcz-fiúból multimilliárdost
csinálunk 30 éves korára, Ráhelnek szállodákat veszünk. Szőlők,
bányák, földek, svájci bankszámlák kerülnek minden Orbán-rokon nevére.
Gyurcsány-Bajnai korszak – A korszak, amikor nem üresen kongó stadionokra költötték a pénzt, hanem szociális juttatásokra
és munkahelyteremtésre. Ekkor jött Magyarországra a Hankook
gyár és a Mercedes gyár.
Hanyatló Nyugat – Hozzánk képest a földi Kánaán. A hely, ahová
az elmúlt 7 évben félmillió magyar menekült el az Orbán-rezsim
nyomora és kilátástalansága miatt. A Rasi is ott tanult évi 12 millióért.
Európai Unió – Vékony keretes szemüveges, raccsoló úriemberek
társasága.
Felmarkoljuk tőlük az eurómilliárdokat, majd teli torokból gyalázzuk, anyázzuk őket. Ők meg bambán tűrik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/vpOaxG

Hogyan legyünk jó fideszesek?
Megint nyert Rogán szomszédja,
a többiek már csak röhögnek
Több piaci szereplő már nevetve fogadta a hírt, hogy ismét
Csetényi Csaba cége, a Network 360 Reklámügynökség Kft. vezette konzorcium nyert a Miniszterelnökség legújabb kommunikációs közbeszerzésén.
Csetényi vállalkozása lett az Orbán Viktor és Simicska Lajos közt
tavaly kirobbant háború egyik fő nyertese, a kabinet kedvenc médiaügynöksége. Ő viszi a kormány legfontosabb kampányait, eddig több
milliárd forintot költhetett el. A Network az utóbbi években zsinórban nyerte a kommunikációs közbeszerzéseket. Tavaly augusztusban
bekerült a legnagyobb állami költők közé, amikor az 1500 intézmény
és állami vállalat közbeszerzéseiért felelős, 25 milliárd forint felett
regnáló Nemzeti Kommunikációs Hivatal szerződést kötött vele.

Most a 2014 és 2020 közötti uniós fejlesztések kampányaira kiírt 5,1
milliárdos tenderen lett befutó négy másik céggel karöltve.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/R3E9n7

Több tízmilliós állami támogatást igyekszik
eltitkolni a fideszes képviselő
Becsó Zsolt fideszes képviselőnek érdekeltsége van egy cégben,
az mégsem szerepel a vagyonnyilatkozataiban. Annak ellenére
sem, hogy 54 millió forintot nyert az államtól egy teniszcentrum és egy vendégház kialakítására – írja a Direkt36 oknyomozó portál a 444.hu-n. Becsó a vagyonnyilatkozati rendszer egyik
kiskapuját kihasználva hallgatott a cégről; az ő esete is mutatja,
hogy a vagyonnyilatkozati rendszer csak korlátozottan alkalmas a

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

képviselők vagyoni helyzetének ellenőrzésére – írja a portál. A
trükk egyébként az, hogy a cégnek nem magánszemélyként, hanem egy másik cégen keresztül tulajdonosa.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/cYte4N

Matolcsy unokatestvérének felesége egyszerre
három jegybanki szervezettől is kap fizetést
Matolcsy György unokatestvérének felesége egyszerre három
jegybanki szervezettől is vesz fel pénzt. Szemerey Gabriella ezzel havi egymillió forint fölött kereshet, hiszen egyszerre a PADA

alapítvány igazgatója, az alapítvány két cégében, a Kásselik Ház
Zrt.-ben, és az Optima Zrt.-ben igazgatósági tag. A két helyen
havi 400-400 ezer forintot keres.
Az RTL megkeresésére az alapítvány azzal indokolta Szemerey
Gabriella alkalmazását, hogy szakmai hozzáértése alapján delegálták a posztokra.
A jegybanki alapítvány válasza szerint azontúl, hogy harmincéves
tapasztalattal rendelkezik az unokatestvér felesége, kiemelték,
hogy a mai napon ünnepli 33. házassági évfordulóját, melyet szintén munkával tölt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2RCdWJ

Mire van pénz? És mire nincs?
Újabb tízmilliárdot költenek Orbán álmára
Tízmilliárd forintot szavazott meg a kormány a Budai Vár felújítására a költségvetés tartalékából. A pénz tetemes része, 8,2
milliárd a Karmelita kolostor, azaz a leendő Miniszterelnökség
felújításra megy. A költségek elérik a húszmilliárd forintot.
A kormány még 2011-ben határozta el a Budai Vár felújítását, ám
az első határozatok még a Várbazár felújítását szolgálták. Az elmúlt
években azonban megjött a kormányzat étvágya, és megfogalmazódott a terv, amely szerint - a turizmus és a kultúra támogatásának
rovására - újra hatalmi-kormányzati központtá tennék a Várat. Az
első bejelentés szerint a Miniszterelnökség költözik a Köztársasági
Elnöki Hivatal mellé, majd napirendre került a nemzetgazdasági és
a belügyi tárca „visszatérése” is a Várba. A Karmelita kolostor felújítására 2014-ben ötmilliárd forintos keretet hoztak létre a 2015-ös
költségvetésben. A kormány idén július elején döntött további 10,3
milliárd forintos beruházási keretről: a pénzt a költségvetés tartalékából különítették el. A Miniszterelnökségen lapunk kérdésre elárulták,

hogy ebből 8,2 milliárd megy a kolostor felújításra és további 2,3 milliárd a Budai Vár más részeinek rekonstrukciójára.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/kGhdsp

Vidéki szegény gyerekek helyett budapesti cég
járt jól a 11 milliárdos programból
Tizenegyezer szegény sorú gyermek kaphatott volna egymilliós
ösztöndíjat, vagy tizenegyezer velük foglalkozó szakembert fizethettek volna ki, vagy száztízezer család juthatott volna százezer
forintos taníttatási támogatáshoz abból a tizenegymilliárdos programból, amelyet a rászorultak helyett többnyire inkább fővárosi
cégek értelmetlen megbízásaira fordítottak – állítja Hadházy
Ákos, az LMP társelnöke.
Az LMP-s politikus szerint a pénzt sokszor eredmény nélkül költik el, és a programok nem az eldugott vidéki falvak szegény sorsú gyerekein segítenek, hanem budapesti cégeket gazdagítanak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/hyNkfr

Menekültek – mi is a probléma?
Bocsánat, de mikor is kérdezett meg minket a
Fidesz a letelepedési kötvényes bevándorlókról?
„A magyar embereknek joguk van eldönteni, kivel akarnak együtt
élni”. Ezt a bugyuta, hatásvadász szlogent szajkózza most orrvérzésig a Fidesz minden szóvivője, „elemzője”, propagandistája és trollja.
Orbánék grandiózus gyűlöletkampányt szerveznek a menekültek ellen, amire legkevesebb 5 milliárd adóforintunkat szórják el.
Az egész gerjesztett hisztéria apropója, hogy az Unió azt kérte,
ideiglenesen fogadjunk be 1300 ellenőrzött, tényleges menekültet,
akik a szíriai pokolból menekültek el. 1300 ember miatt megy az
egész hisztéria, emiatt az 5 milliárdos gyűlöletkampány, emiatt
az újabb 5 milliárdos népszavazás, és emiatt gyalázza az Uniót
hónapok óta az összes nímand Szijjártótól Kovács Zoltánon át
Németh Szilárdig.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/nVz9rL

Abszurd helyzet a letelepedési kötvények körül
Abszurd helyzet alakult ki a letelepedési kötvények körül, mivel a forgalmazó cégeket nem ellenőrzi senki. Az Országgyűlés gazdasági bizottságának lenne erre jogköre, de a testület három év alatt egyetlen alkalommal sem kért be adatokat a cégek értékesítési tevékenységéről.
A parlamenti képviselők március végén egyszer már kísérletet tettek
arra, hogy egy albizottságot hozzanak létre, amely kivizsgálná a kötvényüzletet. Akkor a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt
határozatképtelen lett az ellenőrző albizottság ülése. A testület összehívását az ellenzéki országgyűlési képviselők kezdeményezték, mivel
rengeteg kérdés vetődött fel a kötvényüzlettel kapcsolatban korrupció
gyanújára utaló információk alapján. A Fidesz-frakció egy sajtóközleményben nevetségesnek nevezte az albizottság kezdeményezését,
ezzel indokolva képviselői távolmaradását.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/6dhZt9

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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