Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2017. január 1.
Minden
kedves Olvasónknak
eredményes,
boldog új évet kívánunk

Adjon Isten, ami nincsen
Az új esztendőben!
Így énekelt Arany János
Rég elmúlt időben.
Adjon Isten, ami nincsen,
Én sem kérek másat
Hogy mi nincsen, nem kell ahhoz
Semmi magyarázat.
Benedek Elek

A Magyar Szolidaritás
Mozgalom közleményei
Mi, a Magyar Szolidaritás Mozgalom tagjai tiszteletünket és elismerésünket fejezzük ki a lengyel tüntetőknek a sajtószabadság
és a demokratikus alapértékek melletti kiállásukért. A lengyel
politikai vezetés olyan módon csorbítja a demokratikus fékek és
ellensúlyok rendszerét, amelyet Magyarországon sajnos már jól
ismerünk. A sajtóközvetítések parlamenti korlátozása a demokratikus működés egyik alappillérét, a médiaszabadságot támadja.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
https://goo.gl/ULcOHd

A Magyar Szolidaritás Mozgalom támogatja a Tanítanék Mozgalom december 19-ei tiltakozó akcióját
Szakmai szervezetek, civilek, szakszervezetek és gyermekeik,
unokáik jövőjéért aggódó szülők és nagyszülők már hosszú ideje
hallatják a hangjukat az oktatás siralmas helyzetével kapcsolatban. Ezeket a hangokat az oktatásért felelős kormányzat rendre
figyelmen kívül hagyta, a szakmai vagy akár oktatáspolitikai párbeszédet teljesen ellehetetlenítve ezzel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/E4kxcF

Hova jutottunk 2016-ban?!

Európa egyik legszegényebb országa vagyunk

Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) közzétette a tavalyi
végleges adatokat tartalmazó jelentését. Ebből kiderül: mind a vásárlóerő-paritáson számolt GDP, mind az egy főre jutó tényleges egyéni
fogyasztás (AIC) alapján Magyarország a lista utolsó negyedében található. Luxemburgban az egy főre jutó GDP 264 százaléka volt az
uniós átlagnak, a második helyen áll Írország, az átlag 177 százalékával. Lengyelországban az egy főre jutó GDP 69 százaléka volt az uniós átlagnak, majd Görögország és Magyarország következik egyaránt
68 százalékkal. A sereghajtó Lettországban 64, Horvátországban 58,
Romániában 57, Bulgáriában pedig 47 százalékra rúg ez az arány.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ZnIZf5

Magyarország jobban teljesít: Soha nem
lakoltattak ki annyi családot, mint 2016-ban
Az elmúlt évekhez képest példátlan ütemben nőtt a kilakoltatások
száma 2016-ban – értesült a Magyar Nemzet.
A negatív csúcs vélhetően annak a következménye, hogy az
elmúlt években törvények és moratóriumok óvták a devizahiteleseket az utcára kerüléstől, és idén márciusban megszűnt a
törvényi védelem.
Bár a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar még nem összesítette a decemberi adatokat, becsléseik szerint az ingatlan-birtokbaadások
száma március és december között meghaladta a 3100-at.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/P2QjJp

PISA

– Programme for International Student Assessment,
azaz „a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja”

Kijöttek a PISA-eredmények: rosszabb, mint valaha

Kijöttek a legfrissebb PISA-teszt eredményei, a nagy nemzetközi
kompetenciamérésé, amit az egész világon árgus szemekkel szoktak
figyelni az oktatási szakértők és oktatáspolitikusok. A mutatóink

rosszabbak, mint valaha: az eredmények szerint a magyar tanulók
annál is gyengébbek, mint amilyenek az utolsó mérésnél, 2012-ben
voltak, a természettudományos és a szövegértési kompetenciák soha
nem zuhantak még akkorát, mint most.

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

Minden területen bőven az OECD-országok átlaga alatt vagyunk. Korábban sem volt jó a helyzet, a háromévente a világon végigsöprő nagy
kompetenciamérésben majdnem mindig elmaradtunk az átlagtól, de az
eredményeink nemhogy nem javulnak, a lemaradásunk csak nő.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/faupYT

És ki a hibás?
Lázár: A tanárok felelőssége a rossz PISA-eredmény
Úgy véli, mivel nem Balog Zoltán miniszter vagy Palkovics
László államtitkár áll az iskolai katedrán, ezért nem lehet őket
személyesen felelősségre vonni, hogy a diákok mit nem tudnak. A tananyagot a tanároknak kell megtöltenie érdemi tartalommal, így a felelősség rájuk nehezedik. Hozzátette, hogy
nem a pedagógusokon kívánják számonkérni az eredményt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
https://goo.gl/m690oH

Hoffmann Rózsa: az előző kormány hibája a PISA-eredmény
A PISA-teszten elért botrányos eredményekről beszélt az
ATV-nek Hoffmann Rózsa. A volt KDNP-s oktatási államtitkár szerint a Magyar Bálint-éra okolható a rossz teljesítményért, hiszen a tesztet kitöltő gyerekek 2006-2007-ben kezdtek
iskolába járni, a fideszes reformok pedig csak hét évvel később, 2013-tól kezdődtek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
https://goo.gl/yRhWdw
Palkovics: a pedagógusok túl sokat keresnek és túl szabadok
Ismét nagyot ment az oktatási államtitkár a közmédiában. A
propagandaműsorban Palkovics László védte a védhetetlent
és olyanokat mondott, hogy „túl nagy szabadsága van a pedagógusoknak”, meg „a pedagógus pálya vonzó” és a Pisa-teszt
amúgy sem releváns a sikeresség szempontjából.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
https://goo.gl/x2Oo05

Hazánkban a sport a legfontosabb!
410 millióval többet költenek a budapesti olimpia
reklámozására
A közvélemény-kutatások meglepő eredményei és a riói sikerek
miatt megemelt keretösszeg így már 1,3 milliárd forint. Az uniós
közbeszerzési értesítő december 24-i számában megjelent tájékoztató szerint a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 410 millió forinttal
megemelte a budapesti olimpia népszerűsítésére kötött szerződés
keretösszegét. A közel félmilliárdos többletköltség hivatalos indokai a következők: “Az elvégzett közvélemény-kutatások előre nem
látható eredményei miatt Vállalkozóknak meg kellett változtatnia
a kampánystratégiát. Továbbá az előre nem látható Riói Olimpiai
sikerek, valamint a riói Magyar Ház sikere és a római olimpiai
pályázat előre nem látható visszavonása miatt lényeges többletfeladatok adódtak.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/D01KAN

Hopp, még pont befér a fa alá az az 1,9 milliárd,
amit a siófoki sportcsarnokra ad a kormány
1,9 milliárd forintot adott a karácsonyi szünet előtti utolsó pillanatban, december 23-án a kormány a siófoki Kiss Szilárd Sportcsarnok befejezésére. A szerkezetkész épületet, amiről az MTI hírében nem említették meg, hogy eddig mennyibe került, a Siófok
Kézilabda és Tenisz Klub tarthatja majd fenn 25 évig.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/1wvdSr

4,4 milliárdért épül versenyuszoda Kaposváron
A munkát a Mészáros Lőrinchez köthető Magyar Építő Zrt. és
a Fertődi Építő Zrt. nyerte. Az uniós közbeszerzési értesítőben
megjelent hirdetmény szerint újabb nagy vízi sportlétesítmény
épül Magyarországon. Ezúttal Kaposváron húznak fel egy versenyuszodát nettó 4,4 milliárd forintért. A megbízást a Fertődi
Építő Zrt. és a Magyar Építő Zrt. alkotta FM Kaposvár Uszoda Konzorcium nyerte. A kaposvári önkormányzat december
elején kötött szerződést a kivitelezőkkel, akiknek 24 hónap alatt
kell megépíteniük a 7 500 négyzetméter alapterületű, 3 szintes,
1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom

800 fős lelátóval rendelkező, FINA szabályoknak megfelelő, 10
pályás versenyuszodát és a kapcsolódó létesítményeket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/RuPpqb

Szegeden a püspökség kap tíz milliárdot
stadionépítésre
Kiss-Rigó László megyés püspök lelkes futballrajongó, aki már
csapatot is gründolt magának, de a Szeged 2011 kénytelen Gyulán
játszani. Szeged maradt jószerével az egyetlen a Fidesz számára
bevehetetlen utolsó szocialista város, ahol Botka László 14 éve
polgármester. Többször megpróbáltak fogást találni a szocialista
polgármesteren, de ez eleddig nem sikerült az ármánykodó kormánypárti politikusoknak. Nem véletlenül a Modern Városok
programjában másfél éve húzódik Orbán Viktor szegedi látogatása, pedig a szomszédvár volt polgármestere az életvitelszerűen
Hódmezővásárhelyen élő Lázár János többször is közbenjárt az
ügyben. Szóval zsák a foltját megtalálta, a felcsúti Panchó Arénát is megszentelő Kiss-Rigó püspök és az egyházmegye kap egy
stadiont Szegeden, nehogy a gaz szocialista városvezetés kezére
kerüljön a létesítmény. Az már más kérdés, hogy a taós létesítményekhez hasonlóan ez a tízmilliárdos beruházás is kikerül az állami vagyonból, azaz adóforintokból magán, esetünkben egyházi
vagyon lesz, amit már megszokhattunk az elmúlt hat évben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/kSYgHc

Milliárdokkal támogatja az állam Mészáros
Lőrinc és a kormány kedvenc határon túli
fociakadémiáit
Mészáros Lőrinc tudja, év elején vette meg a csődbe ment NK
Osijek klubot, így van neki magyar és horvát futballérdekeltsége
is. A kormány egyik utolsó idei, 1801/2016. számú kormányhatározata részben ezt a felismerést is tükrözi. Kap a közösből pénzt
mindenki, nem csak a magyar csapatok - összesen 50 milliárd forintot osztott szét az állam sportklubok közt karácsonyra, határon
innen és túl.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/S8E6LW
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