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Szolidaritás
Roma Büszkeség Napja
A Magyar Szolidaritás Mozgalom támogatta az ötödik alkalommal október 7-én megrendezésre került Roma Büszkeség Napja
elnevezésű demonstrációt. A Magyar Szolidaritás Mozgalom elkötelezett támogatója minden olyan társadalmi rétegnek, csoportnak, akiket a jelenlegi rendszer részéről elnyomnak, megtévesztenek, megaláznak vagy nehéz helyzetbe hoznak.
A beszédek mellett emléktáblát szerettek volna állítani annak a Puczi
Bélának, aki a Fekete március néven elhíresült 1990-es marosvásárhelyi pogrom idején „Ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok!”
felkiáltással sietett az erdélyi városban élő magyarok segítségre.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/rd7QKs

Október 23.
Az 1956-os év slágere a Bárhogy lesz, úgy lesz volt. Október
23-án azonban az egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg
azt mondta: ne legyen akárhogy!
Elég volt a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az éjszakai elhurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik
legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tün
tetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők
ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-én.

Vizes vb... Ennyi idő után is...
Ez a nap se múlhat el úgy, hogy ne drágulna
a vizes vb 80 millióval
A héten sorra jelennek meg a szerződésmódosítások a nyári vizes
vb-vel kapcsolatban. Most egy 80 milliós tételre derült fény. Igazi
kuriózummá válik a nyári vizes világbajnokság, hiszen hónapokkal az esemény után sorra érkeznek a hírek arról, hogy milyen
– olykor szokatlan – indokok miatt kellett hozzányúlni az eredeti
szerződéshez.

Ezek a módosítások pedig szinte kivétel nélkül az eleve rendkívül
költséges rendezvény drágulásával járnak. A szerdai uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint a Hajós Alfréd
Sportuszodán végzett munkák is drágábbak lettek, mint azt eredetileg gondolták.
A szerződést május 18-án kötötte meg a Bp2017 Kft. a BOTO
BAU Kft-vel nettó 870,3 millió forint értékben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/9YMt6A

Még hány év a fidesszel?
Szijjártó New Yorkból üzente, hogy nincs mitől
félnünk, amíg ők hatalmon vannak
Amíg Magyarországot ez a kormány vezeti, addig az országban
senkinek sem kell félnie, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségi vagy vallási közösséghez tartozik – mondta Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: biztosította a szervezeteket, hogy a magyar kormány nem ismer kompromisszumot Magyarország és a magyar emberek biztonsága kérdésében, „nem ismerünk kompromisszumot abban a tekintetben,
hogy megvédjük Magyarország és a magyar emberek biztonságát”. Magyarország kormányának az a felelőssége, hogy ne engedjen
Brüsszel nyomásának, hanem „teljes erejével és ésszerű döntéseivel,
felelősségteljes politikájával védje meg Magyarországot, a magyar
embereket és így a Magyarországon élő zsidó közösség tagjait is”
– jelentette ki. A cikk nyomán Tényi István feljelentést tett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt.
Most megkapta az értesítést, hogy az ügyben indított nyomozást

megszüntették, ugyanis a Központi Nyomozó Főügyészség szerint
nem történt bűncselekmény.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/WBLGde

Orbán Pécsen teszteli,
hogy lenyomhat-e bármit az emberek torkán
Megpuccsolták és gyámság alá helyezték Pécs fideszes polgármesterét, Páva Zsoltot – így értékelték az ellenzéki pártok, hogy a jövőben
egy tanácsadó-döntéshozó testület fogja segíteni a városvezetés munkáját. Pécs – az önkormányzati cégek adósságait nem is számítva
– 7,5 milliárd forintos hiánnyal küzd, csupán négy évvel az állami
adósságrendezés után. A megmentőnek szánt új főszereplő, a szintén
fideszes Csizi Péter országgyűlési képviselő szerint ostobaság puccsról és gyámságról beszélni, ráadásul a város nincs is csődben, „csak
most egy kicsit nagyobb a probléma”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/FwzPtz

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

A nem létező soros terv
Orbán a Soros-tervről az atv.hu-nak:
„Én tudom jól, nem Navracsics”

Kovács Zoltán:
a Financial Times teljesen megzavarodott

„Én tudom jól”, azaz Navracsics Tibor téved – nyilatkozta az atv.
hu-nak Orbán Viktor miniszterelnök, akinek az ATV főmunkatársa a parlamenti folyosón tett fel egy villámkérdést. „Az alapvető
emberi jogok az a fundamentum, amelyre építkezünk, amelyről
szilárdan hisszük, hogy minden embert, függetlenül bármilyen
csoporthovatartozásától megillet. A Jubileumi rendezvényt ennek
a gondolatnak és értéknek szenteljük, kiállva a magunk és mindenki más emberi jogaiért, és emberi méltóságáért, amely az élet
elengedhetetlen alapfeltétele. Hisszük, hogy vállvetve, közösen
kell fellépnünk a romák emberi jogai és méltósága, emancipációja
érdekében, de minden más etnikai, vallási türelmetlenséggel szemben is, hogy olyan társadalmat kell építenünk, ahol senkit nem lehet megbélyegezni, kitaszítani, ahol nem a csoporthovatartozás,
hanem az egyén az egyetlen mérce.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/C27fvh

Az elmúlt két hétben a Financial Times (FT) négy cikkben is megrágalmazta az Orbán-kormányt, amiért az fellép Soros György
bevándorlást támogató tevékenysége ellen, a brit üzleti napilap
„teljesen megzavarodott” – írta Kovács Zoltán kormányszóvivő az About Hungary kormányzati honlapon szerdán közzétett
blogbejegyzésében. A Financial Times azt írta: Soros György szóvivője szerint a magyar kormány kampánya hazugságokon alapul.
„Nincs Soros György által Magyarország ellen szervezett globális
összeesküvés” - idézte a napilap a szóvivő nyilatkozatát.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/hQEJrc

Elhangzott a parlamentben:
a Soros-terv a Sátán legvégső támadása
„Ma már tudjuk, hogy a fatimai harmadik titok szerint (...) a sátán legnagyobb és legvégső támadása az egyház ellen a családok
elleni támadás lesz” – mondta napirend előtti felszólalásában a
KDNP politikusa, Aradszki András. A felszólalás címe: „A sátán/
Soros terv ellen küzdeni keresztény kötelesség” „A rózsafüzér a
legerősebb fegyver a Gonosz ellen, képes a történelem megváltoztatására. És ezt Soros György is meg fogja tapasztalni!”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/BAWwmA

Kinevetett a biztonságért felelős brüsszeli biztos,
amikor Sorosról kérdeztem
Budapesten tárgyalt szerdán és csütörtökön Julian King, az Európai Bizottság biztonsági unióért felelős biztosa. Hozzá tartozik a
közös határvédelem, a terrorizmus elleni küzdelem, illetve a harc
a kibertámadások és a szervezett bűnözés ellen. Orbán Viktor
miniszterelnök hétfőn a parlamentben azt mondta, hogy a brüs�szeli bürokraták „Soros tenyeréből esznek” és az ő tervét valósítják meg. Megkérdeztem ezért Kinget, hogy kétnapos budapesti
programjában szóba hozta-e bármelyik magyar politikus Sorost.
Úgy tűnik, hogy a magyar kormány csak saját polgárait fárasztja
az amerikai milliárdos és a bizottság kapcsolatával, amikor igazi
brüsszeliekkel találkoznak, akkor még csak szóba sem hozzák az
ügyet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/vsdYF8

Rokonok, barátok, csalások….
Tarlós válaszra sem méltatja a
mozgáskorlátozottakat
Tíz évvel ezelőtt ratifikálták Magyarországon a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ egyezményt, de a mozgássérültek számára még mindig problémát jelent bejutni egy sima egészségügyi
szűrővizsgálatra, felszállni a buszra, és még most is több mint 12
ezren kénytelenek bentlakásos intézményekben élni, ahol sorba
kell állniuk vécére menet. Bár a kormány a szavak szintjén partner az együttműködésben, de a tettek másról árulkodnak, a 3-as
metró akadálymentességével kapcsolatban a Főváros válaszra
sem méltatta a MEOSZ-t. Lesújtó tanulmány készült a mozgássérültek hétköznapi tapasztalataiból.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/bkw2cm

Megduplázódtak a vezetői bérek
Matolcsy jegybankjánál
Ötször annyi pénzt markolnak fel a legfőbb döntéshozó szerv
tagjai, mint négy éve, a vezetőknek és vezető tisztségviselőknek
kifizetett juttatások három és fél év alatt megduplázódtak, a
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szervezetnél dolgozók létszáma pedig a két és félszeresére duzzadt
pár év alatt. A Magyar Nemzeti Bankról van szó, amely az elmúlt
években szinte példa nélküli hízást produkált a közintézmények
között, akkorát, hogy mára több minisztériumon is túlnőtt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/FcCk2H

Mészárosék váratlan ok miatt
117 millióval drágábban építenek iskolát
Mészáros Lőrinc gyermekeinek cége (a Fejér B.Á.L Zrt. és a
West Hungária Bau Kft.) két iskolaépítésre kiírt közbeszerzést is
elnyert magának. A projektek előre nem látható okok miatt megdrágultak.
Az izsáki projektre még tavaly március 25-én kötötték meg a szerződést, nettó 2,95 milliárd forintért, a dunakeszi iskolára pedig
tavaly április 4-én szerződtek nettó 2,94 milliárdért. A pénteki
uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmények szerint
most mindkét szerződést módosítani kellett „előre nem látható
okok” miatt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/v5QT71
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