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Szolidaritás

A Magyar Szolidaritás Mozgalom támogatja az
„Elnököt a köztársaságnak! Dr. Majtényi Lászlót
államfőnek!” civil kezdeményezést

Majtényi László nemcsak profi alkotmányjogász, hanem jogszemlélete arról szól, hogy minden állampolgár – így Te is – fontos vagy.
Mert vannak jogaid, és az állam egyik legfontosabb feladata, hogy
őrködjön ezek felett. Majtényi László annak az alkotmányosságnak és joguralomnak a képviselője, amelyben a jogok mindenkit

megilletnek és a jog mindenkire egyformán vonatkozik. A Magyar
Szolidaritás Mozgalom ezért támogatja az „Elnököt a köztársaságnak! Dr. Majtényi Lászlót államfőnek!” civil kezdeményezést,
és arra kéri tagjait, szimpatizánsait, valamint minden demokratát
és minden olyan civil szervezetet, melyek számára fontos a demokratikus jogállam helyreállítása, írják alá a petíciót, csatlakozzanak a kezdeményezés facebook közösségéhez, és hívják meg rá
ismerőseiket is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/OeM7l2

Mi történt 2016-ban?
Mutyi, korrupció, rokonok

Szegény Magyarország

• További korrupcióra ad lehetőséget a közbeszerzésekkel kap- • Újra a puszták népe vagyunk? – Szegénységi körkép Magyarcsolatos törvénymódosítás
– Az eljárások 70 százaléka már most is „fertőzött
– A kormány a jövőben mentességet adhatna bármilyen cégnek
az eljárás lefolytatása alól. (https://goo.gl/WVXRjR)
• Közbeszerzésenként lopják el Magyarországot.2009 és 2015
között. (https://goo.gl/y74uY3)
• A valószínűségszámítás szabályai szerint durván túlárazottak
az EU-s projektek Magyarországon. (https://goo.gl/wrMDGp)
• Hamis pályázattal nyertek egy milliárdos közbeszerzést Józsefvárosban. (https://goo.gl/ZTu7n2)
• Hirtelen senki nem emlékezett, hogyan hullott százmilliárdos
pénzeső Orbán barátjára. (https://goo.gl/l6YgD0 )
• Degeszre kereste magát a plakátkampányon Rogán szomszédja. (https://goo.gl/WpQTKn)
• Tízmilliárd forintot szavazott meg a kormány a Budai Vár
felújítására a költségvetés tartalékából. A pénz tetemes része, 8,2
milliárd a Karmelita kolostor, azaz a leendő Miniszterelnökség
felújításra megy. (http://goo.gl/kGhdsp)
• Titokban, fillérekért szórják a Várban a lakásokat a fontos
embereknek. (https://goo.gl/l1NMFz)
• Újabb ingatlant szereztek meg az MNB-alapítványok. A
Pallas Athéné Alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési
Zrt. megvásárolta a Váci út 160-168. szám alatt található, három
telekből álló területet, 55,2 millió euróért (17,1 milliárd forint) –
mondta Fekete Zoltán, az Optima Zrt. vezérigazgatója, Budapesten, sajtótájékoztatón. (https://goo.gl/3MKsY1)
• Matolcsy unokatestvérének felesége egyszerre három jegybanki szervezettől is kap fizetést. Szemerey Gabriella ezzel havi
egymillió forint fölött kereshet, hiszen egyszerre a PADA alapítvány igazgatója, az alapítvány két cégében, a Kásselik Ház Zrt.ben, és az Optima Zrt.-ben igazgatósági tag. A két helyen havi
400-400 ezer forintot keres. (http://goo.gl/2RCdWJ

országról. (https://goo.gl/R0BGDa)
• Nagy a gond: magyarok milliói élnek a szakadék szélén
(https://goo.gl/ztNX8u)
• A régióban Magyarország kapta a legtöbb EU-s támogatást
2010 és 2015 között, ennek ellenére a gazdaság növekedése elmarad
a többi országétól – a Portfólió elemzése. (https://goo.gl/Kgr0N1)
• 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.
(https://goo.gl/qioPbN
• Tragikus jövő elé néz Magyarország – a gyerekeink harmada
a híd alatt végzi? (https://goo.gl/iCGG0l)
• Hivatalos: Európa egyik legszegényebb országa vagyunk.
(https://goo.gl/ZnIZf5)
• Az országok zöme arra törekszik, hogy az állampolgárainak
biztosított szociális juttatásokat ne csökkentse, Orbánék egyedüliként hatalmas nyirbálást hajtottak végre. (https://goo.gl/eXJfK1)
• Miért kellett kinyírni a Népszabadságot? (https://goo.gl/grOzFN)
• Kocsis Máté szerint a világ bonyolultabb, mint hogy lányok
kérdezgessenek róla. (https://goo.gl/iJ3NzX)
• Milyen világ az, ahol Mészárosék eltüntethetik Ferenczi
Krisztina róluk szóló cikkeit? (https://goo.gl/VV3tfJ)
• Lehangoló IMF-vélemény Magyarországról: régiós sereghajtók leszünk? (https://goo.gl/Ty72zt)
• Magyarország leszakadása a lakosság egészségi állapotát tekintve nemcsak Nyugat-Európához, de a visegrádi országokhoz
képest is nőtt. (https://goo.gl/sHTWe7)
• Az állami cég, ahol évek óta nem csinálnak semmit (Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt.) (https://goo.gl/K6bqoz)
• Nem sok jót ígér, ahogy az olimpiai pályázatért felelős cég
költekezik. (https://goo.gl/ttyPBF)

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

Nagyon hideg van
Száz körül jár a fagyhalál áldozatainak száma
Száz körül jár a fagyhalál áldozatainak száma – tudatta a Magyar
Szociális Fórum gyorsjelentésében. A szélsőségesen hideg időről
Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár is nyilatkozott.
Közlése szerint az elmúlt két napban nem érkeztek hírek kihűléses esetekről, vasárnap reggel azonban két holttestet is találtak
egy zuglói telken, a nő és a férfi vélhetően halálra fagyott a hidegben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/2OSVg1

Országos méretű lett:
már 89 Szabadfogas segít a rászorulókon
Két nap sem kellett és országos méretűvé nőtte ki magát a Szabadfogas Mozgalom: már 89 helyszínen lehet fel- és leakasztani a
kabátokat. A Facebookon szerveződő jótékonysági akció lényege,
hogy minél több helyre, minél több kabáttal kerüljön egy fogas,
amire bárki felakaszthat egy kabátot, hogy azt egy rászoruló leakaszthassa. A cél, hogy mindenki átvészelje a telet, „senki se
fázzon körülöttünk.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/sPqAGy

Az új év sem indult jól
A kormány csendben beszántott
öt kulturális intézményt az újévre
A Nemzeti Művelődési Intézet, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága,
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont is megszűnt 2016. december 31-én. Feladataikat főként
nonprofit kft.-k veszik át.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/l8S1xP

Haverok, buli, parlament
Bor, pálinka, „patchwork táskák”, pendrive-ok, hotelszámlák,
reprezentáció és persze kommunikációs, valamint szakpolitikai
tanácsadások. Egyenként is több százmillió forint értékben vertek
el közpénzt a parlamenti frakciók 2016-ban. A 17 kereszténydemokrata képviselő például milliós értékben rendelt alkoholt, de
rengeteg ételt is elszámolt. Költekezésben persze a Fidesz is hozta a formáját, ahogyan az ellenzéki pártok, elsősorban a Jobbik,
amelynek költségelszámolása a legnagyobb jóindulattal is kérdéseket vet fel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/hRgpw2

Az ország teljes aranytartalékával üzletelnek
Matolcsyék
Nemcsak a bónuszosztásban volt serény a Magyar Nemzeti Bank
2016-ban, hanem az ország devizatartalékait is brutálisan költötték: egy év alatt a pénz ötödének, közel 6 milliárd eurónak vertek
a seggére, és így most 24 milliárd euró van még a kasszában. A
témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ezBAs5

Plusz 1,5 milliárd a budapesti olimpiai pályázathoz
kapcsolódó tanácsadásra
Többek között a „nemzetközi sportszövetségek előre nem látható elvárásai miatt” költ 5,7 milliárd forint helyett 7,2 milliárdot
tanácsadásra a Budapest 2024 Zrt. 2016 márciusában, mikor a
budapesti olimpiai pályázatnak még logója sem volt hivatalosan,
a főváros és az állam közös tulajdonában lévő Budapest 2024 Zrt.
1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom

külső szakmai feladatok címszóval 5,1 milliárd forintos megbízást
adott három cégnek. Az EU-s közbeszerzési értesítőben január
4-én közzétett tájékoztatás szerint a keretösszeget jelentősen megemelték: nettó 5,7 milliárdra, majd azt tovább 7,2 milliárd forint
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/sIufWS

Amiből a legtöbb fogy,
annak nem csökkent az áfája
Mélykúti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a Klubrádióban elmondta: javaslatuk a fogyasztói tejek – a
friss, az ESL és az UHT – áfacsökkentésére vonatkozott, amiből
csak a friss tej áfája mérséklődött. Az elfogyasztott tej mennyiségének ugyanakkor csak mintegy húsz százaléka a friss tej, a fennmaradó nyolcvan százalék pedig az ESL és az UHT kategóriába
tartozik – hangzott el a Klubrádióban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/PGEhvZ

Tovább dagad a Zsolnay gyár körüli balhé
Hátborzongató összefüggéseket tárt fel az Átlátszó a Zsolnay gyár
körül hónapok óta zajló, külső szemlélő számára nem teljesen
világos balhé ügyében. Teljesen más megvilágításba került az ügy,
amely csak tovább rontja a hazánkba befektetni szándékozók kedvét, hiszen a fideszes maffia mindenre rátenné a kezét, ami kön�nyű pénzt, főleg könnyen megszerezhető állami megrendeléseket
hozhat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/IeuLLS

Spiegel:
Orbán dönti el, ki gazdagszik meg Magyarországon
A lap szerint a miniszterelnök saját embereit ültette az apparátus,
a biztonsági erők, az állami média és vállalatok és a bíróságok
kulcspozícióiba, sok esetben meghosszabbítva megbízatásukat,
hogy így biztosítsa a Fidesz uralmát.
A gazdasági szféra sem menekülhet a kormány beavatkozása elől;
fontos, hogy a szereplők függő helyzetben legyenek, ezért Orbán
olyan oligarchákat támogat, akik az ő hívei.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/qE7Ivi
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