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Buta emberekre van szüksége magyarországnak?
80 iskolában szűnik meg a gimnáziumi képzés
Fokozatosan megszűnik a gimnáziumi képzés az ország több mint 80
iskolájában. Az összes érintett intézmény vidéki. Ezeket a Nemzetgazdasági Minisztérium vesz át, mert a szakképzés lesz a meghatározó.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/dZGXEv

Parragh: Óriási hiba, hogy a polgármesterek
nem zárnak be gimnáziumokat
A magyar mikro- és kisvállalkozások, de még a közepesek sem igazán versenyképesek, nem tudnak a nemzetközi piacon egységnyi
idő alatt akkora értéket előállítani, mint a versenytársak – mondta
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke csütörtökön Debrecenben az MTI szerint. Fájlalta, hogy rendkívül erős a gimnáziumok
„elszívó hatása”.

„Az elmúlt öt évben 100 ezer gyerek esett ki a középfokú képzésből, ebből 84 ezer a szakképzésből” – mondta Parragh László. Óriási hibának
nevezte, hogy „polgármesterek nem mernek bezárni gimnáziumokat.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/UFP9MS

Szigorú kontroll alá venné Balog Zoltán
a pszichológusokat
Egy felülről irányított kamara döntené el, ki praktizálhat – Orbán Viktor
mondhatja ki a végső szót.
Hiába tiltakoznak a szakemberek, kritizálta az Igazságügyi Minisztérium
(IM) és a Miniszterelnökség, továbbra sem tett le Balog Zoltán arról,
hogy az összes hazai pszichológust egy nagy, felülről irányított szervezetbe terelje.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/as018F

Ki költi el a pénzünket és mire?
Közel egymilliárd forint
kárt okozott Simonka György cége
Összesen 973 millió forint kárt okozott Magyarország és az Európai Unió
költségvetésének a Magyar Termés TÉSZ Kft., vagyis az a társaság, amelyik Simonka György, a Fidesz Békés megyei országgyűlési képviselőjének
tulajdonában van – derült ki a Legfőbb Ügyész parlamenti válaszából. Polt
Pétert Hadházy Ákos, az LMP társelnöke kérdezte arról, hogy hol tart a nyomozás a kormánypárti politikus és családja érdekeltségébe tartozó – mára
egyébként felszámolás alá került – vállalkozásnál. A tájékoztatásból az is
kiderült, hogy a csaknem egymilliárd forintos kárt eddig nem térítette meg
senki, s az összeg a nyomozás során akár emelkedhet is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/frsjj5

A 17 fős KDNP-frakció 1,3 millió forintot költött borra
A Hír Tv megszerezte a parlamenti frakciók szerződéseinek listáját. A lista azt tartalmazza, hogy 2015–2017 között mire költötték a frakciók azt a
pénzt, amit az Országgyűlés Hivatala nyújt számukra rendszeres támogatásként. Ez a pénz elvileg a párt parlamenti tevékenységét hivatott fedezni,
de a frakciók szabadon rendelkezhetnek vele.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/hyhcEt

370 millióval megint drágult a vizes vébé,
most parkolókat építenek
Aki azt álmodta, hogy a finisre megáll a vizes vébé pénzszórása, az ébredjen fel, és kacagjon egy jóízűt a felelőtlen derűlátásán. A lasztminites
raktárépítés után ugyanis megint beérkezett két tétel, melyek együtt több
mint 370 millió forinttal dobják meg a rendezvény költségvetését. Építési munkákról van szó, két helyszínen. A torna egyetlen nem budapesti

helyszínén, Balatonfüreden épülő mélygarázs drágult meg 156 millió forinttal, és lett végül belőle 1,85 milliárd forintos beruházás.
Az erről szóló szerződést a város önkormányzata a „GÓTIKA” Balatonfüred
és Környéke Építőipari Kft.-vel eredetileg még tavaly novemberben kötötte
meg, ám a drágulásról szóló hirdetmény csak most csütörtökön jött ki.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/fmryZe

3 milliárd forintot költött a kormány a propagandagépre
a „Magyarország erősödik” kampányban
Tombor András cége közel 1 milliárdot, Garancsi Istváné majdnem félmilliárdot kapott az ország sikerét hirdető reklámokért. Andy Vajna, Habony
Árpád, és Mészáros Lőrinc is jól járt a kampánnyal. Április elején beszámoltunk róla, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2016. november 1. és
2017. február 28. között összesen nettó 10,7 milliárd forint értékű reklámszerződést kötött. Nettó 9,58 milliárd értékben Balásy Gyula cégeit (New
Land Media Kft. és Lounge Design Kft.), 1,1 milliárd forint értékben pedig Csetényi Csaba vállalkozásait (Network 360 Kft. és Affiliate Network
Kft.) bízták meg kormányzati hirdetések közzétételével.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/DEf6HC

Szörpházmodell: családi lak uniós forrásból
A hangulatos családi ház verandáján gyermekjátékok. Szörpház építésére
kapták a támogatást, ám gyümölcsszirup készítéséről még a helyiek sem
tudnak. Uniós forrásból épített házat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Edelényhez tartozó szőlőhegyen a település polgármesterének, Molnár
Oszkárnak a felesége. Az épületre fordított összeget a pályázat szerint
szörpház megépítésére nyerte el 2013-ban. A 25,7 millió forintot a Darányi Ignác-terv keretében használták fel. Molnárné Kristóf Adrienn vállalta, hogy egyéni vállalkozóként öt éven át fenntarthatóan üzemelteti a
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szörpfőzdét, ám tapasztalataink szerint termékeikkel sehol nem lehet találkozni, az épületet hétvégi, illetve családi házként használják.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/OHD4wV

Leleplezték a Ripostot: a hirdetési bevételük
97 százaléka állami cégektől jön
Az Index megszerezte a Habony Árpád érdekeltségébe tartozó, a kormányzati lejárató kampányokban, buzizásokban élenjáró Ripost hirdetési adatbázisát, így minden adat kikerült arról, hogy 2016. januárja és

novembere között ki, mit és mennyiért hirdetett az Ómolnár Miklós
főszerkesztette újságban. Az újság reklámbevételeinek minimum 97 százaléka érkezett állami cégektől az első 11 tavalyi hónapban, de az is lehet,
hogy a valós arány 99,2 százalék volt, a 609 millió forintos összbevételből ugyanis csak 5 millió forintnyi érkezett biztosan magáncégektől,
további 16 millió forint befizetőjét nem tudta azonosítani az Index, 588
millió viszont biztosan az államtól jött. A Fidesz nevében a legtöbb pénzt
az MVM Zrt., a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Szerencsejáték Zrt..
utalták át Habony zsebébe.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/X36Pgk

Korrupció magas fokon
„A letelepedési program egy pénzmosási konstrukció”
Bármikor – akár a 2018-as választások előtt – újraindíthatják a letelepedési programot, mert a törvényi háttér változatlan maradt – mondta el Demeter Márta
az Egyenes Beszédben. A független országgyűlési képviselő hozzátette: a kormánynak 2018-tól el kell kezdenie visszafizetni 330 milliárd forintot, de egyelőre
arra sincs bizonyíték, hogy az érintett offshore-cégek befizették ezt az összeget.
Demeter Márta felhívta a figyelmet a program biztonsági kockázataira is:
úgy kapott 17 ezer ember letelepedési engedélyt Magyarországon, hogy
nem tudni, honnan volt 300 ezer eurójuk. Szerinte mindez egy pénzmosási
konstrukció az állam segédletével, hiszen bűnözők, terroristák, vagy éppen
ellenséges titkosszolgálat ügynökei is vehetnek kötvényt, az állam pedig tiszta
pénzt fizet vissza nekik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/EKbyiW

A magyar, aki tíz nap alatt képes 6,5 milliárddal
gazdagodni
Június elsején jelentette be a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó
Konzum Nyrt., hogy a tulajdonában álló Konzum alapkezelő megvásárolta az MKB 49 százalékát, azóta a felcsúti polgármester tőzsdén

szereplő vállalati kilőttek. Az Opimus papírok ára 133 százalékkal, a
Konzumé 215 százalékkal nőttek. A Magyar Nemzet számításai szerint
ezzel hatalmasat kaszált Mészáros: az Opimusban lévő 17 százalékos pakettje 3,4 milliárddal, 19,6 százalékos Konzum-része pedig 2 milliárddal
ér többet, mint tíz nappal ezelőtt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/VMsQcC

Magyar: az állam maga működik bűnszövetkezetként
Nem oligarchák ejtik fogva az államot, hanem az állam teremt oligarchákat. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a maffiaállam fogalmának megalkotója Magyar Bálint beszélt erről. Soros György a múlt héten
nevezte a magyar államot az Európai Unióban elmondott beszédében
maffiaállamnak. Magyar Bálint szerint nem hagyományos korrupcióról
beszélünk, hanem az állam maga működik bűnszövetkezetként és dominálja a rendszert. Azt mondta tudatos döntés, hogy így működik az Orbán-rendszer. Orbán Viktor szerinte világ életében tudatosan a nyerésre
játszott. Nem ideológia vezérelt, hanem ideológia alkalmazó a rendszere.
Minden ideológiából azt használja, ami az érdekeit szolgálja.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/RuA34D

Sem erkölcs sem értékrend
Csendben elfogadták a Taigetosz-törvényt
Kedden elfogadta a parlament a tanulási nehézségekkel küzdőket érintő törvénymódosítást, amely szakmai szervezetek szerint jelentősen ronthat több
tízezer gyermek esélyein. Csendben, 112 igen, 56 nem szavazattal kedden
elfogadta a parlament a köznevelési törvény azon módosítását, amely 2018tól például megszünteti annak a lehetőségét, hogy a tanulási nehézséggel
(például diszkalkulia, diszlexia enyhébb formáival) küzdő gyerekek bizonyos tantárgyak esetén felmentést kapjanak az osztályzás alól. Ugyanakkor
lehetőséget teremt arra, hogy – megfelelő számú szakember híján – ne csak
gyógypedagógusok, hanem szakképesítés nélküli pedagógusok is foglalkozhassanak enyhén értelmi fogyatékos gyermekekkel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/95GMev

Magyarország nélkül áll fel az Európai Ügyészség
A bel- és igazságügyi tanács csütörtöki ülésén húsz tagállam politikai megállapodásra jutott arról, hogy megerősített együttműködés keretében létrehozzák
az Európai Ügyészséget. A független uniós főügyész nyomozást és büntetőeljárást indíthat majd az uniós költségvetés kárára elkövetett bűncselekményekben.
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Magyarország első körben nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A hivatal
létrehozását követően a független uniós főügyésznek hatáskörében áll majd,
hogy nyomozást és büntetőeljárást indítson az uniós költségvetést érintő
bűncselekmények ügyében, például az uniós forrásokkal kapcsolatos korrupció vagy csalás és a határokon átnyúló áfa csalások esetében.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/1uRDO4

Az MVM fő sajtósa az Origónak adott benyalós
PR-interjúban véletlenül elárulta az igazságot a CÖF
támogatásáról
Az Origo Bentzik Rékát az állami tulajdonú MVM kommunikációs igazgatóját szólaltatta meg, nyilvánvalóan nem függetlenül az MVM körül kipattant legutóbbi botránytól, ami amiatt tört ki, hogy a 100 százalékban állami,
közpénzből működő vállalat több, mint félmilliárd forinttal finanszírozta a
kormányközeli, a Békemeneteket szervező CÖF–CÖKÁ-t. A támogatások
megítélése minden egyes esetben azonos szabályok szerint történik, és minden támogatásunkat a Nemzeti Kommunikációs Hivatal hagyja jóvá.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/3E8hqX

Magyar Szolidaritás Mozgalom
MagNet Bank 16200106-11517878

e-mail:

kapcsolat@szolidaritas.org

