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Szolidaritás
Októberben is folytatódtak karitatív akcióink
Megalakulásunk óta, ahol tudunk, a gyakorlatban is segítünk a
rászorulókon.
Törökszentmiklóson és környékén folyamatosan adományokat
fogadunk és osztunk a rászorultaknak (Adj egy mosolyt).
Miskolcon másokkal összefogva csütörtökönként,

Debrecenben a Bike Maffiát segítve alkalmanként ételt osztunk.
Budapesten minden pénteken a Blaha Lujza téren megszólal a Szoli-Band és a műsor mellé egy-egy zsíros kenyeret,
egy pohár teát is kaphatnak a rászorulók (Egy falat kultúra).
Karitativ akcióinkhoz támogatást elfogadunk. A megjegyzés rovatba kérjük beleírni: karitativ akciók. Köszönjük.

Szabad sajtó/rádió/szólásszabadság
1991 óta először csak állami rádiók szólnak
az országos frekvenciákon
„Utoljára 1991-ben volt olyan, hogy az összes országos rádiófrekvencián az állam rádiói szóljanak” – írja a Kreatív, amely emlékeztet: szombaton (nov. 19.) lejárt az utolsó, kereskedelmi, tehát
magánkézben lévő rádió frekvenciaengedélye, így jelenleg csak
4 országos rádió fogható, mindegyik az államé: Kossuth, Petőfi,
Dankó, Bartók.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/mEers0

Ilyen Volt a NÉPSZABADSÁG halála belülről
Kormányzati körökből régóta jelezték a Népszabadság munkatársainak, hogy valami történni fog velük, és a kiadón belül is jelentkeztek baljós előjelek. Itt van a lap megszűnésének színfalak mögötti története. A Mediaworks nevet viselő cég a lap veszteséges
működésével indokolta a lépést, a szerkesztőség tagjai azonban
már akkor is azt hangoztatták, hogy valójában politikai okok állnak a döntés mögött. Ezt a magyarázatot erősítette később az is,
hogy a továbbra is számos egyéb lapot kiadó és ezzel komoly piaci befolyással rendelkező Mediaworks azóta egy kormányközeli
cég tulajdonába került. Az elmúlt egy hónapban közel harminc
olyan emberrel beszéltünk, akinek a kiadó egykori vagy jelenlegi munkatársaként, illetve politikai vagy gazdasági szereplőként

rálátása volt a Népszabadsággal történtekre. A beszélgetésekből
az rajzolódott ki, hogy a részben saját hibájából is megroggyant
lap kormányközeli üzletemberek pozícióharcának és a fideszes
médiabirodalom kiépítésének a mellékszereplőjévé vált. Politikai
befolyásra utal emellett az is, hogy míg a kiadó tulajdonosa végig tagadta a dolgozók előtt azt, hogy eladásra készül, addig a
szerkesztőség tagjai kormányzati körökből hónapok óta hallottak
erről szóló információkat. Volt olyan forrás, aki pár nappal a felfüggesztés előtt külön is figyelmeztette az egyik újságírót, hogy
hamarosan valami történni fog a lappal.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/YyyijW

Elhallgattatással nevelik demokráciára a diákot
Különös események játszódtak le Kaposváron: egy középiskolás
diák el merte mondani a véleményét. Mindezt ráadásul az Országos Diákparlamentnek nevezett fórum megyei tanácskozásán
tette, tehát egy nevében demokratikus intézmény keretei között.
A negyedikes gimis éles szavakkal kritizálta a kormány oktatáspolitikáját. Az ülés levezető elnöke, egy felnőtt, „személyeskedésre”
hivatkozva félbeszakította, majd azt kérte, hogy felszólalása szövegéből vegye ki a személyeskedéseket. A diák ezt megtette, majd
ezek nélkül később elmondhatta beszédét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/g0Q19f

Szegény ország, szegény magyarok
Tragikus jövő elé néz Magyarország
– a gyerekeink harmada a híd alatt végzi?

A legtöbb magyar mintha nem is Európában élne –
Lesújtó kép rajzolódik ki a Tárki kutatásából

Az unió átlagához képest jóval több gyereket fenyeget Magyarországon elszegényedés vagy társadalmi kirekesztés. Az Erostat
minden évben elkészíti a legszegényebb gyerekeket számláló mutatóját, ami bár évek óta csökkenést mutat az Európai Unió tagállamaiban, Magyarországon továbbra is kiugróan magas a számuk:
tavaly a gyerekek 36,1 százaléka élt embertelen körülmények között, ennél csak Bulgáriában és Görögországban volt rosszabb a
helyzet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/iCGG0l

Amennyiben Magyarország egy páciens volna, a kórkép sajnos
nem sok jóval kecsegtet a jövőre nézve. Továbbra is rendkívül sokan élnek nyomorban, kilátástalan körülmények között. Erőtlen
a magyar középosztály. Baj van az oktatással, az egészségüggyel,
rendszerszintű korrupció épült ki, de tanulságosak a gazdaság
szerkezetével foglalkozó fejezetek is. A szegénység mérésére több
fajta módszer létezik, ám mind a relatív szegénységi, mind az anyagi deprivációs mutató szerint csökkent valamelyest a nélkülözésben
élők száma. A tanulmány szerint 2009-ben még a magyarországi

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

népesség több mint fele, 53 százaléka élt valamilyen anyagi javaktól megfosztottan, ez 2015-re már 37 százalékra csökkent. A képet
azonban árnyalja, hogy nemzetközi összehasonlításban Magyarország helye semmit sem változott, továbbra is csak Románia és
Bulgária lakossága van rosszabb helyzetben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/qioPbN

Idén is 200-an fognak megfagyni, viktor?
Hahó, ők nem migránsok, hanem magyarok!
Magyarországon évente többen halnak meg kihűlésben, mint ahányan terrorizmus miatt egész Európában. A Magyar Szociális Fórum összesíti a kihűléses haláleseteket, a szám 100 és 250 között
alakul minden évben. A közhiedelemmel ellentétben a legtöbben
nem is az utcán fagynak meg, hanem otthon, a saját fűtetlen lakásaikban. 2011-ben például 230-an fagytak meg, ebből 43 eset
történt az utcán, 132 ember pedig a lakásában hűlt ki. 55-en a
kórházba szállítás közben vagy a kórházban vesztették életüket. A
tényleges szám ennél is magasabb lehet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/gWsroY

A tűzzel játszik a kormány:
eltörlik a munkanélküli-segélyt, csak közmunka lesz
A válság óta Európa nagy része inkább növelte a szociális kiadásait, hogy enyhítse a munkanélküliséget. Mi ezzel szemben jövőre
rekordra tervezzük járatni a közmunkaprogramot, 2018-ig pedig
eltörölnénk a munkanélküli-segélyt. Ez hosszabb távon öngyilkos
terv lehet – főleg, hogy úgy tűnik, bármit is mond a kormány,
a közmunka nem kapu a rendes munkához. Orbán a Siemens

átalakított tanműhelyének átadásán nemrég arról beszélt, hogy a
kormány 2018-ig teljesen eltörölné a munkanélküli-segélyeket, és
elérné, hogy mindenkinek legyen olyan munkája, amiből nemcsak
hogy megélni, hanem gyarapodni is tud. Kedden pedig már egész
konkrétan az derült ki, hogy négy év leforgása alatt évente negyedével csökkentenék a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat, és
helyette az érintetteket a közmunkaprogramba vonnák be.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/3j9O5l

A kormány régi-új ellenségképe: a hajléktalanok
Az Andy Vajna által einstandolt TV2 az utóbbi időben a Fidesz
legdurvább propagandacsatornájává vált. Olyan gátlástalanul és
manipulatív módon hamisítanak és torzítanak el híreket annak
érdekében, hogy egy bizonyos csoportot vagy személyt lejárassanak, amelyet korábban még nem igazán láttunk Magyarországon.
A legutóbb a hajléktalanokba szállt bele páros lábbal a csatorna
hírműsora. Volt már ilyen korábban is, emlékezhetünk Kocsis
Máté keresztes háborújára a „drogosok” ellen, vagy akár az Európa iszlamizációjáról szóló hangulatkeltés is tekinthető egyfajta
morális pánikkeltésnek. A hajléktalanság a társadalom rossz működésének egy tünete, akár az orrfolyás nátha esetén. A hajléktalanok döntő többsége nem önszántából került utcára, hanem
rossz döntések, eladósodás, válás miatt. Amennyiben azt szeretnénk, hogy ezek az emberek újra a társadalom „normális” részéhez tartozzanak, akkor első lépésben meg kellene érteni, hogy
miként kerültek ezek az emberek abba a helyzetbe, ahol vannak,
és milyen pszichológiai nyomás nehezedik rájuk a társadalom peremvidékén.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/lNxrxY

Számoljunk együtt…
680 milliót ad a kormány a Hungaroringnek
Egy csütörtökön (nov.17) megjelent kormányhatározatban a
miniszterelnök 680 millió forint átcsoportosítását rendelte el a
Nemzeti Fejlesztés Minisztérium költségvetési keretének terhére
azért, hogy támogatni tudják a Hungaroring Sport Zrt-t. Ebből a
pénzből teljesítenék a zajvédelmi intézkedéseket, monitoroznák
a zajterhelést és elvégeznék a Nemzetközi Automobil Szövetség
által előírt feltételekhez szükséges műszaki átalakításokat. Ezen
felül pedig megvennék a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft.
50 százalékos üzletrészét is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/2hZ2He

Remek konstrukció:
óriási veszteség a letelepedési kötvény
Az elmúlt nem egészen két évben 8,7 milliárd forintot bukott az
állam a letelepedési kötvényeken.
De legalább volt, aki hatalmasat kaszált rajta. Napról napra egyre
nagyobb veszteségek érik a magyar államot a letelepedési kötvények után fizetett kamatok miatt. Hiába lenne olcsóbb már két
éve piaci körülmények között finanszírozni az államadósságot, a
kormány ragaszkodott a letelepedési kötvény-programhoz, amel�lyel tízszer több adófizetői forintot éget el teljesen feleslegesen
– írja a Magyar Nemzet. A lap számításai szerint az elmúlt nem
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egészen két évben 8,7 milliárd forintot bukott az állam, vagyis
ennyivel több adófizetői pénzt költött el csak a letelepedési kötvény-programmal, mint ha piaci körülmények között finanszírozta volna az adósságot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Qq2Xag

Az állami cég, ahol évek óta nem csinálnak semmit
Százmilliókat költöttek rá a pénzünkből, de lassan két éve nem
csinálnak semmit. És most úgy tűnik, egy darabig még nem is
nagyon fognak. Az állami tulajdonú KAF – vagy hosszabb nevén Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. – nem egy különösebben ismert szervezet, de nem is nagyon hagytak neki teret a
bemutatkozásra. A céget közel hárommilliárd forinttal indították
útnak még tavaly februárban, több százmilliót költöttek magukra, irodát béreltek, munkatársakat fizettek, gépeket vettek, csak
2015-ben 427 millió forintot tapsoltak el, miközben folyamatosan
tologatták a tevékenység megkezdésének a határidejét. Engedélye
a mai napig sincs, pedig a legutóbbi verzió szerint október 1-től
már tényleg működnie kellene. Egy, a parlamentben is tárgyalt
törvénymódosításból viszont kiderült, a kormány legújabb terveiben már nem nagyon számol a KAF-fal, a neki szánt feladatokat
jórészt másnak adja.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/K6bqoz
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