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Szolidaritás
Decemberben 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.

Sajtószabadság? Szólásszabadság?
Elő-nekrológ
“Hargitai Miklós, Népszabadság. Huszonhárom éven keresztül mutatkoztam be így, többször mondtam ki ezt a mondatot, mint bármelyik
másikat életemben – és most kereshetek magamnak új utónevet. Nem
érzem magam elég öregnek ahhoz, hogy már a visszaszámlálásra készüljek, egyáltalán nem szeretném a hátralévő életemet azzal elbliccelni,
hogy valamikor a Népszabadság hősi halottja voltam.… A kormányfői
akarat, ami a lapunkat bezáratta, az egész magyar média átrendezésének
is nekilátott, és még korántsem végzett a munkával. A mi generációnknak – jóval a rendszerváltás után – az újságíró-iskolában azt tanították,
hogy a közéleti sajtó legfontosabb feladata az alul lévők (a társadalom)
képviselete a felül lévőkkel szemben, vagyis a hatalmat ellenőrizni, a társadalmi értékeket pedig őrizni kell, ez a dolgunk. A mai magyar médiában viszont most minden a visszájára fordul: a mainstream sajtó – a
köztévétől a Magyar Időkön át a Lokálig – a hatalmat akarja védeni, és
a társadalmat igyekszik kontrollálni, ugyanúgy, ahogyan régen a pártállamban….Mi is megkaptuk az egyértelmű jelzéseket, hogy ha újra elkezdjük feszíteni a húrt, akkor azonnal elpattan majd, nem lesz türelmi idő.
Az új állampártnak legfeljebb ellenőrzött ellenzékre és pórázon tartott
sajtóra van szüksége, aki pedig nem fogadja el a neki kijelölt helyet, az
úgy jár, ahogyan mi jártunk, vagy még rosszabbul. Nem csak a még ellenálló szerkesztőségek okkupálására vannak kész tervek, hanem arra is,
hogy hogyan fogják a nem behódoló újságírókat személyükben lejáratni,

morálisan és egzisztenciálisan ellehetetleníteni. Tudjuk, mert szóltak,
ugyanúgy, ahogy a Népszabadság likvidálását is időben jelezték…... A
valódi tét pedig nem egyszerűen az, hogy lehet-e állásuk a szakmában a
volt Népszabadság volt munkatársainak, hanem az, hogy lesz-e még az
a szakma, amiben dolgoztunk, vagy a hatalom lábtörlőjévé és kitartott
ágyasává válik Magyarországon az újságírás. “
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/SRr7VK

Fegyelmivel tesznek lakatot
a kórházigazgatók szájára
Szigorú nyilatkozási tilalom köti a kórházigazgatókat, aki mégis beszélni mer a sajtónak, írásbeli figyelmeztetésre számíthat - értesült lapunk.
Információink szerint a közelmúltban két kórházigazgató is írásbeli figyelmeztetést kapott az Állami Egészségügyi Központ főigazgatójától.
Ficzere Andrea, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója, aki egyben a
Magyar Kórházszövetség elnöke is, a figyelmeztetés szerint egyoldalúan
ismertette és rossz színben tüntette fel az egészségügyi államtitkárságot
a medicalonline-nak adott interjújában. Úgy tudjuk, Vályi-Nagy István,
az Egyesített Szent István és Szent László Kórház főigazgatója is kapott
figyelmeztetést, ő a Magyar Időknek beszélt a Nagyvárad téri kórházépítési tervekről.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ga972m

Korrupció minden szinten!
Kritizálta a kormányt a korrupcióellenes
együttműködés, ezért inkább kilépünk
Magyarország kilép a Nyílt Kormányzati Együttműködés nevű
korrupcióellenes nemzetközi kezdeményezésből, éppen a résztvevő országok éves találkozója előtt egy nappal - derül ki a december
6-án kiadott Magyar Közlönyből. A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) egy korrupcióellenes,
transzparens kormányzást célzó program, alapítónyilatkozatát
2011-ben nyolc ország (USA, Nagy-Britannia, Norvégia, Brazília,
Mexikó, Indonézia, Dél-Afrikai Köztársaság, Fülöp-szigetek) írta
alá. Magyarország 2012-ben csatlakozott, jelenleg velünk együtt
70 tagja van az egyezménynek. Az országok képviselői december

7-én, pénteken kezdik háromnapos éves gyűlésüket Párizsban, így
a magyar kilépés időzítése külön érdekes.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Xprvou

Fidesz-közeli vállalkozó telkein
épülhet a szuperkórház
Egy Tamás László nevű, Fidesz-közeli vállalkozóé annak a földterületnek a nagy része, ahová az új budapesti kórházat akarja
építeni a kormány.
A dél-budai szuperkórház helyszínének a kormány összesen 14,45
hektáros területet jelölt meg Dobogón. A nyolc itt lévő földterület

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

közül négy Tamás Lászlóhoz köthető, aki 1998 és 2002 között
Kőbányán fideszes önkormányzati képviselő volt, 2010 után a Fővárosi Közgyűlés gazdasági bizottságának külsős tagjaként dolgozott. Most is két önkormányzattól kap fizetést. Két évvel ezelőtt
fideszes javaslatra beválasztották a fővárosi pénzügyi és ellenőrző
bizottságba, és ugyanezt megtették a kormánypártok Kőbányán
is, ahol 2014 óta Tamás László a gazdasági és pénzügyi területért
felelős hasonló pozícióban. A hatályos tulajdoni lapok szerint a
csaknem 8,8 hektárt ő maga és lánya, az általuk működtetett közös cég, valamint üzlettársuk birtokolja.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/sQ1C3p

Most, hogy mindjárt vége, még gyorsan adott
950 milliót a kormány az 56-os emlékévre
950 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a kormány az
1956-os emlékév programjainak támogatására, derült ki a Magyar Közlöny 2016. december 5-én, az emlékév vége előtt 26 nappal megjelent
számából. A kormányhatározat legbájosabb megjegyzése, hogy az átcsoportosítást „azonnal” végre kell hajtani, ami az előzőekből adódóan logikus gondolat, hiszen, mint már utaltam rá mindjárt vége van az évnek,
kevesebb mint négy hét maradt elkölteni a pénzt. (Via MTI)
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/RzDpss

Gyermekeink jövője rossz kézben van

Lázár szerint nem a kormány, hanem a tanárok
a felelősek a rossz PISA-eredmények miatt

A legutóbbi kormányülés ingerküszöbét is átlépte hír, hogy a legfrissebb
PISA-felmérés szerint minden eddiginél nagyobbat zuhant a magyar oktatás. Lázár János a csütörtöki Kormányinfón számolt be arról, hogy arra
kérték Balog Zoltánt, hogy tárgyaljon pedagógusok érdekképviselőivel, hogy
átbeszéljék az oktatás tartalmi kérdéseit. A miniszter arról beszél, hogy a
katasztrofális eredmények ellenére a kormány az uniós átlagnál többet költenek oktatásra. Szerinte inkább az oktatás tartalmán és módszertanán kell
változtatni. Lázár szerint nem kell mindig a kormányt szidni, mert szerinte
„a kormány amiért felelősség terhelte, elvitte a balhét”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/i5CEfJ

Fű alatt átnyomták, Áder már alá is írta
az SNI gyermekekre vonatkozó törvénytervezetet
Ahogyan az egy demokráciában joggal elvárható volna, a törvénytervezetet civil társadalmi egyeztetésre kellett volna bocsájtani, majd a civil
észrevételeket értékelve, megfontolni a tervezet pontosítását, jobbítását,
illetve, ha szükséges, akkor a javítását. Magyarországon ez nem így van,

nem így zajlik. Bár a törvénytervezetről szóló szavazás december 06.-ra
volt előirányozva, már semmit sem lehet tenni annak érdekében, hogy
ezt a felettébb hiányos jogszabályt az SNI gyermekek érdekében jobbítani lehessen.
A CSEVE Csoport az alábbi hírt juttatta el hozzánk: „Először is írtunk
az EMMI szakembereinek. Sajnos azonban a válasz nem volt megnyugtató számunkra. Így ismét a döntéshozókhoz fordultunk, hogy mutassák
meg azokat a törvényi garanciákat, amelyek biztosítják, hogy az aggályosnak tartott törvény által nem érheti hátrány a szülőket és gyermekeiket
(ezekről a garanciákról a mai napig nem kaptunk sajnos tájékoztatást.)
Másodszor a rendelet tervezethez is írtunk észrevételt. Végül, de nem
utolsó sorban minden frakcióvezetőnek és független képviselőnek levelet
írtunk, amelyben arra kértük őket, hogy ne szavazzák meg a törvényt.
Azt a 12731-es törvénytervezetet, ami ellen egy kampányfilm is született,
a Parlament „idő előtt” (mondhatni fű alatt) megszavazta: értsd a parlament.hu nyilvános és az átlag ember számára elérhető helyén a szavazás
napja 2016. december 5-6-7-8-ra volt kitűzve, a szavazást azonban már
22-én megtartották: és alig 12 óra múlva DR. Áder János is aláírta a
törvényt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/wzuPzq

Érdekességek ….

A kisgömböc benyeli a budai Várat

Az állami cég, ahol évek óta nem csinálnak semmit

Egyre nagyobb szeletet hasít ki az államigazgatás a budai Várból, ahonnan
lassan kiszorul a tudomány és a kultúra. A Belügyminisztérium (BM) teljes
állománya a budai Várba költözik. Tavaly ilyenkor még arról volt szó, hogy
csak részben cuccol föl a BM és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
a hegyre, mivel jócskán megnőtt az állományuk, így nem férnek be egykori ingatlanjaikba. Ezért az MTA kutatóintézeteinek Úri és Országház utca
közötti, hatalmas, három belső udvart magába foglaló tömbje mellett a belügyesek megkapták az egykori Országos Villamos Teherelosztó közeli, Nándor utcai épületét is. Ezt korábban az Országos Levéltárnak adta ugyan a
kormány, de aztán meggondolta magát, és a modern magyar építészet egyik
emblematikus épületének lebontásáról határozott. Végül – az építészszakmai
tiltakozások nyomán – meghátrált. Jó hír tehát, hogy legalább megmarad a
Virág Csaba tervezte, üveghomlokzatú ház, ám a BM-nek még így sem elég a
terület. Ezért valószínűleg megkapja az Akadémia tömbje melletti két középkori, romantikus házat is, méghozzá a tudós testület „felajánlásaként”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/rrpOJ9

Százmilliókat költöttek rá a pénzünkből, de lassan két éve nem
csinálnak semmit. Most úgy tűnik, egy darabig még nem is nagyon fognak. Az állami tulajdonú KAF – vagy hosszabb nevén
Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. – nem 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 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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