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Ünnepeltünk – október 23
„Mossuk le a gyalázatot!”
Ellenzéki tüntetés volt a Blahánál
Közös tüntetést tartottak civilek és ellenzéki pártok a Blaha Lujza
térnél. Az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Modern Magyarországért
Mozgalom is részt vett az eseményen. Beszélt Tóth Krisztina költő, Galkó Balázs színművész, valamint a pártok vezetői.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/clRd4x

Küszöbön az ellenzéki együttműködés
A Blaha Lujza téren ellenzéki pártok és civil szervezetek közösen tüntettek vasárnap (október 23-án) a Magyar Szolidaritás Mozgalom szervezésében. A tüntetés előtt, délután egykor, a Blaha Lujza tér elején felállított
kisszínpadon kezdték el a beszédeket a civil szervezetek képviselői. Szó
volt a nyugdíjasok és ápolók helyzetéről, az alacsony bérekről, a fiatalok
munkaerőpiaci kivándorlásáról.
Történelmi pillanat, amiért köszönetet kell mondani azoknak a civileknek,
akik először lehetővé tették, hogy az ellenzéki pártok egy színpadon mondhassák el, milyen Magyarországot akarnak – mondta a Blaha Lujza térnél
felállított színpadon Molnár Gyula. Az MSZP elnöke az egybegyűlteket
arról biztosította, hogy új együttműködés születik, amit a DK, a MoMa és
a PM vezetője is megerősített. Nem hitték volna, hogy eljön az a kor, amikor 1956 követelése: szűnjön meg az elnyomás, legyen szabad a rádió és az
oroszok ne szóljanak bele a magyar politikába, jelenleg is időszerű. Mielőtt
kimondta, hogy 2018-ban új egységet formálnak Orbánék ellen, arról beszélt,
néhány „önkényúr” a jobboldalon úgy döntött, hogy Nagy Imrét és a magyar
baloldalt megpróbálják kiírni a történelemből. Ez a hatalom leváltható –
biztatta a jelenlévőket. „A probléma a kormány maga, a megoldás a változás” – közölte majd azt kérte a jelenlévőktől: „Állítsatok át egy aktívat,
győzzetek meg egy passzívat, és akkor meglesz a többség”.
„Ha le tudna szakadni az ég, akkor már leszakadt volna, amikor
Orbán Viktor szájára vette Nagy Imre nevét” – adta meg saját
szónoklata alaphangját Gyurcsány Ferenc.

A „Mossuk le a gyalázatot! – Emlékezés 1956 hőseire és tüntetés
az európai Magyarországért” címmel meghirdetett demonstráció
résztvevői tapsoltak, amikor a DK elnöke a színpadon szidta a
kormányt. „Aki nincs Orbán ellen, az Orbánnal van. Aki megosztja az ellenzéket, aki sápítozik, egyrészt-másrészt mond, az Orbánnal van. Aki csak a pártját látja, nem érzi a kötelezettségeit, az
alázatot, az Orbánnal van. Aki kifogást keres, elmúltnyolcévezik,
aki gyurcsányozik, Orbánnal van”. Beszédét azzal zárta: „Én Orbán ellen vagyok és mi le fogjuk győzni Orbánt és mi új Magyarországot teremtünk. Ti meg mi”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/85L9VI

Juhász Pétert nem engedték be a Kossuth térre
Juhász Péter szervezte meg vasárnapra (október 23.) azt a tüntetést, melynek keretében fütyülni hívta az embereket Orbán Viktor
beszédére. Juhász ezt azóta Facebook-üzenetben is megerősítette.
Mint mondta, a Valton emberei nem engedték be az állami ünnepségre, és bár ő nem jutott be, de sokan síppal igen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/K0Vfj0

Orbán igyekszik túlkiabálni a fütyülőket
A miniszterelnök beszédjének idejére már megtelt a színpad előtti
tér, eddigre beengedték a biztonságiak a várakozók többségét. A
tiltakozók többsége viszont kívül rekedt, Orbán színpadra lépése
az eddigi leghevesebb füttykoncertet váltotta ki körükben. A tér
hátulján tudósítónk szerint egy szót nem lehet hallani Orbán szavaiból.
A köztévé közvetítésén viszont a fütyülést nem igazán hallani, onnan nagyon tisztán jön Orbán hangja, viszont azt is hallani, hogy
nagyon hangosan beszél.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/pVRNEa

Szegény Magyarország

2010 óta Magyarország 48 hellyel esett vissza
a sajtószabadság-rangsorban

Összefoglalta a Népszabadság-ügy fejleményeit a Le Monde. A
francia napilap szerint az újság ügyében az Európai Bizottság sem
tud odahatni, a szerkesztőség és a lap sorsa továbbra is bizonytalan. A tudósítás emlékeztet arra, hogy 2010 után Magyarország 5
év alatt 48 helyet esett vissza a világon a sajtószabadság rangsorában. Ugyanakkor a laptulajdonost, Heinrich Pecinát Karintiában
azzal vádolják, hogy 4,3 millió eurós veszteséget okozott a Hypo
Alpe Adria Banknak még Jörg Haider tartományfőnöksége idején,
és ezzel hozzájárult az osztrák gazdaság egyik legnagyobb pénzügyi csődjéhez. A Népszabadság ügyében az Európai Bizottság

közölte, hogy figyeli a fejleményeket, de egyben utalt arra, hogy
eszközei végesek a sajtószabadság és a pluralizmus kapcsán.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/IVkaHH

Siralmas a helyzet Magyarországon –
emberéletekben mérhető a forráskivonás
Magyarország leszakadása a lakosság egészségi állapotát tekintve Nyugat-Európához is, és a visegrádi országokhoz képest is nőtt. Magyarország nagyon nem áll jól: számos nagyon fontos mutatóban az EU
15-höz (nyugat-európai EU-tagállamok) és a visegrádi négyekhez (V4)
viszonyítva inkább nőtt a leszakadásunk – mondta Orosz Éva, az ELTE
Társadalomtudományi karának egyetemi tanára a Tárki Társadalmi
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riport 2016 című kötetének bemutatásán. Szerinte ezt nem lehet egyszerűen megmagyarázni az ország gazdasági fejlettségével, mert ez alapján
lehetségesnél rosszabb a népesség egészségi állapota. Különösen a 40
éves korban várható élettartamban a leszakadás már az 1960-as években elkezdődött, az 1990-es évek elején drámai mértékben felerősödött
1993-ig. Ekkor elkezdődött ugyan a javulás – főleg a szív- és érrendszeri
halálozások csökkenésének köszönhetően –, de ez nem volt elég ahhoz,
hogy a rendszerváltozás kori különbség csökkenjen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/sHTWe7

Hiába a rengeteg uniós pénz
A régióban Magyarország kapta a legtöbb EU-s támogatást 2010
és 2015 között, ennek ellenére a gazdaság növekedése elmarad a

többi országétól – derül ki a Portfólió elemzéséből. A portál egyik
elemzője szerint Magyarország nem hatékonyan használta fel ezeket a pénzeket. Idén kevesebb uniós forrás érkezik, mint tavaly, az
elemző szerint emiatt idén lassul a gazdasági növekedés. Egy friss
felmérés szerint az, hogy Magyarország a pénzek 60 százalékát
állami beruházásokra költötte, nem a leghatékonyabb módja a felhasználásnak. Magyarország 2010–15 között a GDP-jéhez képest
a régióban legmagasabb arányban kapott uniós támogatást, a magyar növekedés viszont elmaradt a régió országainak növekedésétől. El lehetett volna úgy költeni a pénzt, hogy ez sokkal jobb gazdasági teljesítményt eredményez, és tartósabb gazdasági hasznot,
gondolok itt arra, hogy nagyobb arányban kellett volna támogatni
a közvetlen gazdaságfejlesztést, a kis– és középvállalatokat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Kgr0N1

Pocsékolunk, pocsékolunk
Hamis pályázattal nyertek
egy milliárdos közbeszerzést Józsefvárosban
Valótlan információ közlésével nyerte el egy konzorcium a VIII.
kerületi Auróra utcai rendelőintézet 997 milliós felújítását. Konkrétan a referenciáikat illetően kamuztak: azt állították, korábban
csináltak már ilyet, de valójában mégsem – írja a Direkt36 oknyomozó portál.
A 2014-ben kiírt, nagyrészt uniós pénzből finanszírozott pályázaton ugyanis feltétel volt, hogy a jelentkező korábban újított már
fel egészségügyi intézményt egy lift és egy fűtési rendszer „komplett cseréjével”.
A végül győztes, az EU-Line Zrt. vezette konzorcium azt állította,
hogy egyik tagja Uruguayban, Pando városában már csinált ilyen
munkát.
Ám erről a Direkt36 azt írja, hogy a hivatkozott rendelőintézetben eleve nincs lift, hiszen az ottani épületek jellemzően egyszintesek. Emellett a fűtési rendszert se cserélték le, tehát ez a projekt

nem tesz eleget a pályázati feltételeknek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ZTu7n2

225 millióba került,
két éve üresen áll a buszpályaudvar
Két éve elkészült és azóta az enyészeté az új hévízi buszpályaudvar
Hévíz szélén, a pusztaság mellett. A több mint 225 millió forintból
felhúzott épületben ugyanis utas sosem járt: decemberben lesz két
éve, hogy véget értek a munkák, és elkészült a csilli-villi fogadótér,
azóta viszont csak a növényzet vette birtokba a pályaudvart – írja a
Blikk. És ez még nem minden: míg az új buszpályaudvar üresen áll, a
régi pedig továbbra is működik a város központjában, a tó közelében,
Hévíz vezetése fel akar húzni egy harmadikat is. A hivatalos indoklás
szerint erre azért lenne szükség, mert az önkormányzat külön akarja
választani a távolsági és helyi járatokat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/U5M19A

A Fidesz fiúk jól teljesítettek
Újabb tuti üzletet kapott Rogán feltalálótársa
Emlékeznek még arra az időre, amikor Rogán Antalról még
nem a helikopteres bulibáróként, hanem feltalálóként írt a magyar sajtó?
Akkor talán arra is emlékeznek, hogy a miniszter feltalálótársai, Csik Balázs és Lengyel Csaba a feltaláláson kívül azzal
keresnek elég sok pénzt, hogy a kormánynak hála egyedül végezhették el egész szektorok kötelező informatikai auditálását. A
közműcégek és az ital automaták után most a pénzügyi szektoron
is kereshetnek majd. Mint arról már többször írtunk, a kormány
nyári rendelete szerint minden magyar banknak és befektetési
vállalkozásnak auditálnia kell az informatikai rendszerét, amire
november 18-ig szerződést is kell kötniük.
Viszont egyelőre azon a listán, hogy milyen cégek végezhetik el
ezt az auditot, egyetlen cég szerepel, a Hunguard, Csik Balázsék
cége. A Világgazdaság szerint ez milliárdos megrendeléseket garantál a cégnek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Oycxnr
1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
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Kikerült egy lista, kik mentették ki a pénzüket
a Quaestorból
„Kecskeméti görgőcsapágy-üzlet tulajdonosai, az ügyészség volt sofőrje és a Quaestor szóvivőjének férje is egy nappal a Quaestor bedőlése
előtt vett ki több mint 10 millió forintot a brókercégtől – ez látszik azon
a listán, amit az N1 Tv hozott nyilvánosságra. A Jobbikhoz kötődő internetes tévécsatorna azt állítja, hogy a többoldalas, 333 elemű listán
azoknak a cégeknek és magánszemélyeknek a neve szerepel, amelyek a
legutolsó pillanatban mentették ki megtakarításaikat. Vagyis akár fülest
is kaphattak arról, hogy mi lesz a Quaestorral.” A 333 cég és magánszemély összesen több mint 6,5 milliárd forintot mentett ki a cégből. Ebből
a legtöbbet, 3,8 milliárd forintot a külügyminisztériumhoz tartozó Magyar Nemzeti Kereskedőház vett ki tavaly március 9-én. Emiatt Szijjártó
Péter minisztériuma és az egész kormány már korábban is nagyon komoly és kínos magyarázkodásba kellett, hogy kezdjen, amely valahogy
úgy hangzott, hogy nem kaptak fülest arról, mi lesz a Quaestorral, a
külügy csak figyelte a piaci folyamatokat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/lYmZ1L
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