Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2016. október 15.

Közeleg október 23!
„Október 23-án, a forradalom hatvanadik évfordulóján tüntetésre
hívunk minden felelősen gondolkodó magyar polgárt! Mutassuk
meg magunknak és Európának, hogy még hűek vagyunk 56 örökségéhez, a szabadságvágyhoz és a demokráciához! Nemet mondunk
a gyűlöletre, az ostoba propagandára! Párbeszédet akarunk! Nem
hagyjuk szó nélkül az ellopott milliárdokat, az államilag szervezett
korrupciót! Elég volt a hatalom ostoba és semmirekellő gyalázkodásából! Találkozzunk 2016. október 23-án, délután 15 órakor a
Blaha Lujza téren!”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/fGkgj3

Székely Sándor beszéde október 2-án
Magyarország ma bebizonyította, hogy nem kér a gyűlöletből. Ennek a népszavazásnak nem lesznek győztesei, de 15 milliárdért
már kiderülhet, hogy Magyarország nem kér a gyűlöletből. Nem
kér Orbán Viktor politikájából. Magyarország az Európai Unió
teljes jogú, büszke tagja akar lenni. Magyarország gazdag, nyitott,
és szolidáris akar lenni.
Új szemmel kell néznünk a világba és új szemmel kell néznünk a
politikára.

•
•
•

•
•

Hinnünk kell abban, hogy győzhetünk a félelem, a korrupció,
a direkt felkorbácsolt gyűlölet ellenében is.
Hinnünk kell honfitársainkban. Hinnünk kell magunkban, az
országunkban.
Hinnünk kell, abban, hogy innen nem hogy nem szabad elmenni, de hogy itt harcolni kell az igazságunkért, a jobb életért, a fejlődésért. Hinnünk kell abban, hogy Magyarország
Európához tartozik. Hinnünk kell abban, hogy mi igenis ki
tudunk állni, és el tudjuk mondani, hogy milyen országot képzelünk el.
Hinnünk kell abban, hogy sok beszélgetéssel, kompromis�szummal megoldásokat tudunk találni közös gondjainkra: a
pocsék egészségügyre, az oktatásra, a mindent elöntő korrupcióra, a kivándorlásra, az alacsony bérekre.
Meg kell találnunk a megoldást arra, hogy országunkat
visszatereljük azon nemzetek közé, amelyek állampolgárai
büszkén vállalják múltjukat, jelenüket és bizakodva nézhetnek a jövőbe.

Ez egy nehéz munka. Nehéz, de talán nem reménytelen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/hDtXvv

Megszűnt a NÉPSZABADSÁG

Rogán: „Fogjátok be a pofátokat,
vagy ki lesztek rúgva!” (2016. 10. 07.)

A Népszabadság járt utána Rogán Antal helikopteres kalandjának, ahol
sokkal szaftosabb részletek derültek ki annál, mint hogy barter-fuvar útján
lagzizott egyet. A Népszabadság állítja: nemcsak a visszaúton, már a lagziba menet is helikopter szállította a négytagú családot. Bár Rogán pár napja
még azt állította, hogy Szabó Zsófi sorozatsztár esküvőjére „kocsival mentünk”, kiderült, hogy az a helikopter, amivel vasárnap délelőtt hazatértek,
szombat délután 16:24-kor Budaörsről a Megyeri híd érintésével Kisvárda
irányába indult el, vagyis pont akkoriban landolhatott, amikor a szemtanúk
szerint Rogánék is megérkeztek a lagziba. Ráadásul egy nyírtassi traktoros
elmondta, egy héttel az esküvő előtt már nagy H betű felfestésével készültek a helikopter landolására, de a botrány kitörése után „a főnök gyorsan
eltüntettette a munkásokkal a nyomokat”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/30YFse

Felfüggesztik a Népszabadság kiadását (2016. 10. 08.)
A hivatalos magyarázat szerint a készülő „koncepcióváltás”, a
csökkenő példányszámok miatt függesztette fel szombattól a
Népszabadság kiadását a Mediaworks . A munkatársak mit sem
tudtak erről, szombat reggel már az email fiókjukhoz sem fértek
hozzá. A jelek szerint a brutális intézkedést költözésnek álcázták.
A Nol.hu nem működik, Murányi András Népszabadság-főszerkesztő elérhetetlen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/v39D0S

Miért kellett kinyírni a Népszabadságot?

Szombat (2016. 10. 08.) reggel a kiadó hirtelen felfüggesztette a
Népszabadság kiadását, a lap munkatársait nemes egyszerűséggel
kizárták a szerkesztőségből, az internetes oldalt lekapcsolták. Bár a
módszerek meglepően keresetlenek, a patinás baloldali lap beszántása médiapiaci pletykák szerint már hónapok óta terítéken volt. Erősen tartotta magát az a híresztelés, hogy a kiadót, a jelenleg osztrák
tulajdonban lévő Media worksöt közvetetten Orbán Viktor jobb keze,
Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester akarja megszerezni. Nem is
elsősorban a Népszabadság elsorvasztása, hanem a Mediaworks 13
megyei lapot is tömörítő portfóliója miatt, ugyanis ezen keresztül
akarják tovább erősíteni a kormányzati médiabirodalmat. A népszavazás előtti hetekben már több fideszes politikus is azt terjesztette,
hogy náluk van a Mediaworks, de a tulajdonosváltással és az átalakítással megvárják a referendumot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/grOzFN

Rettegő, primitív és bosszúálló hatalom szüntette
meg a Népszabadságot
A Népszabadság megszüntetése nem racionális gazdasági döntés
volt, hanem egy fokozatosan egyre autoriterebb, minden ellenvéleménytől rettegő, primitív és bosszúálló hatalom legújabb húzása.
Egyben újabb súlyos csapás az egyébként is egyre szűkebb sarokba szoruló magyar sajtószabadságnak. Az, hogy a Népszabadság,
akárcsak a világ szinte valamennyi nyomtatott napilapja súlyos
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gazdasági és egzisztenciális gondokkal küzd évek óta, nem kérdés. Mint ahogy az sem, hogy akármilyen gondok is vannak egy
gazdasági vállalkozásnál, ha a tulajdonos annak bezárása mellett
dönt, azt nem úgy teszi, ahogy most a Népszabadsággal tették:

puccsszerűen, az alkalmazottakat becsapva, irodájukból és levelezésükből kizárva. És persze civilizált országban egy lap olvasóival
sem így bánnak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/rSsBen

A Kvóta népszavazás eredménye
Népszavazás: végre itt a hivatalos végeredmény!
Befejezte a Nemzeti Választási Iroda a vasárnapi népszavazáshoz
érkezett levélszavazatok összeszámlálását csütörtök késő este, így
megvan az előzetes végleges eredmény - mondta Pálffy Ilona, az NVI
elnöke. Eszerint az összes választópolgár 41,31 százaléka szavazott érvényesen: 56 ezren igennel, 3 millió 361 ezren nemmel. Összesen 225
099-en szavaztak érvénytelenül, ami a leadott szavazatok 6,2 százalékát jelenti. Pálffy Ilona tájékoztatása szerint a 130 356 érvényes
levélszavazat 99,23 százaléka volt nem, és 0,77 százaléka igen voks.
Elmondta: a határon túl élő, állandó magyarországi lakcímmel nem
rendelkező állampolgároktól 154 ezer levélszavazat érkezett az NVIhez, ebből lett 130 ezer érvényes.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/GjIkZw

Kvótamenekültenként több mint 7 évnyi ellátás
árát költöttük gyűlöletkampányra
Az 1294 kvótamenekült ellátására fejenként 1,8 millió forintot
adna az Európai Unió, az ellenük való gyűlöletkeltésre viszont
fejenként 11,5 milliót költ a magyar kormány. Az eddig mintegy
15 milliárd forintos népszavazási kampány minden egyes magyarországi lakosnak 1.515 forintjába került, ami bő hétszerese annak,
amennyibe egy brit lakosnak került a teljes Brexit-kampány. A 15
milliárd forintos kvótakampány egy magyar lakosra jutó összege
1.515 forint. A Brexit-kampány egy brit lakosra jutó összege 206

forint. Vagyis egy magyar lakosnak 7,3-szor annyiba kerül a kvótakampány, mint egy brit lakosnak került a Brexit-kampány.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/mvzeMz

Nehéz elhinni, mennyire elfogult volt
a köztévé és a TV2 a kampányban
A közszolgálati tévén nem érvényesült a törvényileg kötelező kiegyensúlyozottság: a kvótakampány alatt a hírek 95%-a menekültek ellen szólt,
és szinte nem volt műsor, amelyben különböző vélemények ütköztek
volna. A TV2-n majdnem ugyanilyen rosszak az arányok. „A kiegyensúlyozott, pontos és tárgyilagos hírszolgáltatás jogszabályi követelménye
ellenére súlyos elfogultságról tett tanúbizonyságot az M1 közszolgálati
televízió esti főműsoridős híradója a kvóta népszavazási kampányában”
– olvasható a Democracy Reporting International (DRI) és a Mérték
Médiaelemző Műhely közös kutatásában. A kutatásból kiderül: az M1
Híradójában a műsoridőt vizsgálva 95, a hírek számát nézve 91 százalékban beszéltek a kormány álláspontjának megfelelően a kérdésről, a menekülteket negatív színben tüntetve fel. A kiegyensúlyozottságnak még a
szikrája is hiányzott az állami média hírműsorából: a híreknek összesen
csak 6 százalékában történt meg, hogy véleményeket ütköztettek volna
egymással. Cserébe viszont az állami média hihetetlen súllyal jelenítette
meg az elfogult véleményt: az M1 híradója az esetek 86 százalékában
választotta kezdőhírnek a menekültválság vagy a népszavazás ügyét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/pmKRLs

Mit csinált Orbán mostanában?
Kiderítettük, hogy Orbán Viktor
személyesen rendelte el a civilek vegzálását
Joggal hihette eddig azt a közvélemény, hogy a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal (KEHI) két évvel ezelőtti támadását a Norvég Civil Támogatási
alapból támogatott civil szervezetekkel szemben Lázár János, az ügyben
legtöbbet nyilatkozó politikus kezdeményezte. Két év pereskedés után
azonban elértük, hogy a Miniszterelnökség elárulja, hogy ki volt a “soron kívüli kormányzati ellenőrzés” valódi kezdeményezője. A dokumentumokból kiderül, hogy maga a miniszterelnök adta ki ezt az utasítást.
Két év alatt összesen 62 civil szervezetet vont be vizsgálatába a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal. Négy alapítvány adószámát próbálta meg
felfüggeszteni 15 hónapon át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a rendőrség
körülbelül 16 hónapon át nyomozott, 7 szervezetet vizsgált kiemelten
egy éven keresztül a NAV, és 7 szervezetet ellenőrzött az ügyészség.
Az eljárások nyomán egyetlen civil szervezetet sem marasztaltak el, és
legalább egy esetben bíróság is kimondta, hogy az eljárás indokolatlan
és törvénytelen volt. Az, hogy kiderült, maga a miniszterelnök hozta
meg a döntést a civil szervezetek vegzálásáról, csak megerősíti azt, hogy
politikai támadást intéztek a civilek ellen. A támadások azonban még
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mindig nem értek véget. A közel két éven át tartó eredménytelen hatósági vizsgálatok után, napjainkban továbbra is hallani javaslatokat a civilek
nemzetbiztonsági vizsgálatának szükségességéről.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/hnj1Qj

Orbán levelet írt az EU-nak
Levélben tájékoztatta Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét Orbán Viktor miniszterelnök az október 2-i kvótanépszavazás eredményéről. A kormányfő levelében jelezte, hogy a népszavazáson résztvevők elsöprő többségének akaratát érvényesítendő a kabinet úgy döntött,
kezdeményezi az alaptörvény módosítását - tájékoztatta a dokumentum
tartalmáról Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője csütörtökön azt MTI-t. Orbán Viktor beszámolt Jean-Claude Junckernek
arról, hogy a referendumon - az előzetes adatok alapján - 43,77 százalékos volt a részvétel, a szavazók 98,34 százaléka voksolt nemmel, 1,66
százalék volt az igenek aránya és 6,27 százalék adott le érvénytelen szavazatot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/MhfQEE
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