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Nolimpia

Tiltakozás a FKF Zrt. szakszervezeti vezetőinek törvénytelen kirúgása ellen. Székely Sándor független fővárosi képviselő, a Magyar
Szolidaritás Mozgalom elnöke tiltakozását fejezi ki azért, mert
azonnali hatállyal megszüntették a Fővárosi Közterület Fenntartó Nonprofit Zrt.-nél működő szakszervezet titkárának, valamint
a három szakszervezeti koordinátornak munkaviszonyát.
Követeli továbbá, hogy Tarlós István adjon kielégítő magyarázatot
a példátlan történésekre!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/rJjhrQ

A Magyar Szolidaritás Mozgalom támogatja és segíti a Momentum Mozgalom aláírásgyűjtését, melyet fővárosi népszavazás kiírásáért indítottak a 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonásáról. Véleményünk szerint egy olyan horderejű kérdésről, mint
az olimpiarendezés, mely majdnem egy évtizedre meghatározza
a főváros majdnem minden fejlesztésének irányát, valamint az
egész országnak és minden magyarnak rengeteg pénzébe kerülhet, mindenképp népszavazással kell dönteni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/uvEpB9

Mi baja van a kormánynak a civilekkel?
Az ilyen húzásokért utálja a kormány a civileket
2017 első nagy kormányzati kommunikációs hadjárata a (mások
mellett) Soros György által is támogatott civil szervezetek ellen
zajlik. A szabadságért, egyenlőségért, jogállamért, az emberi jogokért, az állam átlátható működéséért, a korrupció ellen fellépő,
a mindenkori kormányokat sokat bíráló civilek érthetően nem
Orbánék kedvencei. Mivel csupa olyasmit kérnek számon, ami
összhangban van a magyar törvényekkel és a Magyarország által
aláírt nemzetközi egyezményekkel, vitatkozni nehéz velük – ezért
próbálják inkább démonizálni és (várhatóan) adminisztratív eszközökkel ellehetetleníteni őket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/7fbju9

Szijjártó szerint hazugság azt állítani,
hogy a civil szervezetek a társadalmat képviselik
A külügyminiszter egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy soha nem volt még
olyan szavazás, ahol a civil szervezetek közül választhattak volna, ezért hazugság
azt állítani, hogy ezek képviselik az embereket. Mert vannak civil szervezetek,
amik létrejönnek különböző kezdeményezések alapján, és bizonyos témákban
elmondják a véleményüket, ami egy nagyon fontos és nagyon hasznos dolog. De
úgy beállítani a dolgot, hogy innentől kezdve az NGO-k mondják meg, hogy mit
akar a társadalom, ez azt hiszem, túl van minden határon – mondta Szijjártó, aki
szerint jogos az a kormányzati kezdeményezés, hogy a közügyekben megnyilvánuló civil szervezetek gazdálkodása átlátható legyen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/k63L3P

Sport, sport, és még mindig sport
Feneketlen kútként nyeli el a közpénzt a vizes vébé
Útburkolat-cserére 999 millió forintos megbízást nyert el a Vianova
87 Zrt. A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása keretében vonalas létesítmények fejlesztésére nyert el 999 008 562 forintot a nyertes ajánlattevő. A vizes vébé eredetileg 25 millárdra becsült
költségei mára meghaladták a 100 milliárd forintot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/avZN5f

Újabb 2,1 milliárd forint a vizes vb-re
Ezúttal a Margit híd és Dráva utca között épül gyalogos sétány a
Penta Kft. jóvoltából. Nehéz már számon tartani, hogy mennyinél
jár a vizes vb költségvetése, de nagyjából 100 milliárd forint körüli összegnél. December végén a Dagály ára ugrott meg váratlanul 5
milliárddal, két napja pedig a 444 írta meg, hogy 1 milliárdért újítják
fel az utakat a Margitszigeten és környékén. Az EU-s közbeszerzési
értesítő január 18-i számában megjelent tájékoztatás szerint „a pesti

rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos sétány kialakítása
a Margit-híd–Dráva utca között” címszóval további nettó 2,15 milliárdot költ a Fővárosi Önkormányzat a vizes vb miatt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/5y7cl1

Elrajtolt az olimpiaellenes aláírásgyűjtés,
138 ezren kellenek a népszavazáshoz
Fekete-Győr András és Orosz Anna, a Momentum Mozgalom
vezetőségi tagjai csütörtök (január10) reggel tartottak kampányindító sajtótájékoztatót a Blaha Lujza téren, ahol bemutatták a
hitelesített aláírásgyűjtő íveket. Elmondták, hogy a fővárosban 25
ponton gyűjtik majd az aláírásokat, illetve várják az ebben segítő
aktivistákat, valamint az adományokat.
Az aláírásgyűjtő ívet az internetről (https://goo.gl/Evvn9E) is le
lehet tölteni, és az aláírás után postán elküldhető vagy személyesen leadható a pultoknál.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/5yZGrq

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

A stadiont akkor is felhúzzák, ha nem lesz olimpia
Mindenképpen stadion épül azon a 15 hektáros Duna-parti telken, amit az állam egy kft. megvásárlásával szerzett meg. A tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Hír TV-vel azt
közölte, hogy a stadion megépítésére akkor is sor kerül, ha nem
lesz Budapesten olimpia. Az állami társaság levélben küldött válaszában ugyanakkor elismeri, hogy a telek korábbi tulajdonosa
iroda- és lakóingatlan-fejlesztést tervezett a területen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/JiVsZS

Jól sikerült az Újpest-stadion felújítása,
csak épp focizni nem lehet benne
Megtörtént a hatósági bejárás a Megyeri úti stadionban, és a nehezen alakuló felújítás után el is hasalt a létesítmény az ellenőrzésen.
Az ÁNTSZ, a mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem nem
adta áldását. Nem kezdeményezheti a Magyar Labdarúgó-szövetségnél (MLSZ) az Újpest FC a Megyei úti stadion hitelesítését, bár a

létesítmény felújítási munkái befejeződtek. A Szusza Ferenc Stadion
szerdai bejárásán ugyanis az állapították meg az illetékes hatóságok
– ÁNTSZ, mentők, rendőrség, katasztrófavédelem –, hogy a stadion
nem felel meg a sporttörvény előírásainak, nem működik a stadion
biztonsági és beléptető rendszere, nem fejeződött be a műszaki átadás–átvétel, nincs használatbavételi engedélye.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/in22D2

Szerbiai kisváros harmadosztályú csapata kap
3 milliárd forintot a magyar államtól
3 milliárd forint közpénzt kapott a magyar kormánytól egy 14 ezer
fős szerb település harmadosztályban játszó focicsapata – számolt
be az RTL Híradója. A pénzből focipályákat és stadiont építenének,
erről szerb lapok írtak. Az MSZP-nél azt mondják, nem értik, mi
haszna származik ebből a magyar adófizetőknek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium írásban azt közölte: „a sport össznemzeti ügy”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/WFVno1

Korrupciógyanús ügyek…
Épp akkor kaszálták el a letelepedési kötvényt,
amikor kiderült, hogy ki kell adni az adatokat
Érdekes véletlenre hívja fel a Magyar Nemzet a figyelmet. A napilap
közérdekű adatigénylési perében első fokon úgy döntött a bíróság,
hogy a letelepedési kötvények ügyében titkolózó Államadósság Kezelő Központnak (ÁKK) ki kell adnia az egyes cégek kötvényvásárlási
adatait. Fél órával a bírósági tárgyalás kezdése előtt jött ki a hír, hogy
az ÁKK lezárja a letelepedési magyar államkötvények értékesítését.
A kötvények vásárlására a március 31-éig benyújtott kérelmek esetében lesz lehetőség.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/e2kxi9

Jöjjenek haza a nyugdíjasok,
akkor el tudják költeni az Erzsébet-utalványokat
Korózs Lajos MSZP-s képviselő több kérdést tett fel a emberi erőforrás tárcának a külföldre küldött Erzsébet-utalványokkal kapcsolatban. Azzal az aprósággal viszont a kormány nem foglalkozott, hogy
külföldre fölösleges küldeni Erzsébet-utalványokat, hisz azt egyetlen
nemzetközi étkezési jegyet forgalmazó hálózat sem fogadja el. Ennek ellenére kiderült, hogy a világ 72 országába 32 500 nyugdíjasnak
küldtek 10–10 ezer forintos utalványokat. Az összes utalvány értéke
26,3 milliárd forint volt, ebből külföldre 325,5 millió forintnyi utalvány ment. A külföldi postaköltség pedig 52,2 millió forint volt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/4OnAWt

Balog fejét követelik a gyermekélelmezési botrány miatt
A szocialisták arra reagáltak, hogy eddig egyetlen élelmiszercsomagot sem szállítottak ki a gyermekélelmezési program keretében.
Brüsszel már 2014 decemberében jóváhagyta a legszegényebb
családok, kiemelten a nyomorgó gyermekek élelmezését segítő,
döntően EU-forrásból megvalósítandó, 30 milliárd forintos keretösszegű programot. A Magyar Nemzet szerint a kétéves csúszás
mögött az áll, hogy a pályázati kiírásban több súlyos hibát is vétettek. A szocialisták a magyar emberek elárulásának nevezték, hogy
az Orbán által vezetett Fidesz még a mások adományait sem adja
oda a nélkülöző magyar gyerekeknek!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/SxZ7Ii

Hatmilliárdnyi gyanús közbeszerzést húzott
be az uniós pénzekre szakosodott polip
Az LMP társelnöke és parlamenti képviselője, Hadházy Ákos a jubileumi ötvenedik korrupcióinfón lerántotta a leplet egy uniós pályázatokra szakosodott céghálózat gyanús összefonódásairól, amely összesen hatmilliárd forintot nyert eddig. Egy EU-s forrásokkal foglalkozó
céghálózat módszereit mutatta be. Nyílt közgyűlési jegyzőkönyv is
tanúskodik a rendszer működéséről. A módszer lényege, hogy több
száz településen, sok száz egymástól nagyban különböző projekt esetében ugyanazt a néhány céget hívják meg a közbeszerzésre.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/NEcxP0

„Hungaricum”
Gyanúsítottként idézték be az áfa csalásokat
leleplező, volt NAV-os Horváth Andrást
„Magyarország 2017. A bűnözők, korrupt politikusok élik világukat
– a bűneiket leleplezőket börtönbe küldik? Az Orbán-Pintér-Polt trió
gátlástalanságban, aljasságban egy újabb szintet lépett: megküldték a »klubtagsági igazolásomat«. Erdogan, Putyin és Kim Dzsong
1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom

Un tapsikolhat” – ezzel a szöveggel tette ki a rendőrségi idézést a
Facebookra Horváth András, a milliárdos áfa csalásokat 2013-ban
leleplező egykori NAV-os. Ezzel szemben az áfa csalások ügyében
a nyomozás azzal zárult, hogy a rendőrség kimondta: egy kivétellel
nem történt semmiféle bűncselekmény a feldobott ügyekben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/sJ4Jkh
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