Kedves Szomszéd, Lakótárs!
2017. november 15.

Szolidaritás
A Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke, Székely
Sándor a DK születésnapi rendezvényén elmondott
beszédének részlete (2017. 10. 26.)
A demokratikus ellenzéknek csak egy esélye van a győzelemre. Ha együttműködik. Ha 2018 áprilisában nem egy ellenzéki jelölt lesz a Fidesz és a Jobbik
jelöltjeivel szemben, a demokratikus ellenzék így ebben a formában meg fog
szűnni! Ha a pártjaink nem változtatnak politikájukon, akkor segédkeznek
abban, hogy Orbán Viktor kivezesse az Országot az Unióból, azért hogy
Oroszország egyik gyarmatává tegye. [...]

Hölgyeim és uraim! Egy ember életében viszonylag kevés az olyan pillanat,
amikor tudja, hogy olyan döntést hoz, ami utána egész életére kihatással lesz.
Nos, 2018 áprilisában ilyen döntés elött fogunk állni. Illetve ilyen döntés elé
állíthatjuk a magyar népet. [...] Minden demokratikus eszméket valló politikusnak, politikai pártnak, közszereplőnek, civil szervezetnek, el kell döntenie, hogy időlegesen visszább tud-e lépni a saját vélt vagy valós érdekei
védelméből? Tud-e, az országért áldozatokat hozni? Képes e közösségben
gondolkodni? Képes e kompromisszumokat kötni?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/n96Dnn

Hova jutott szegény Magyarország?
Sikerült egymásnak ugrasztani az embereket; nemigen tudjuk elviselni a „másikat”, ha az az „utunkba áll”, ha autós vagy, a kerékpárosok
és a gyalogosok idegesítenek, ha a két utóbbi csoportba tartozol, akkor meg vagy győződve róla, hogy minden autós agresszív, és nem törődik
a többi közlekedő biztonságával. Mindeközben valamennyi közhangulatot felmérő kutatás eredménye, hogy az emberek szinte mindennél
jobban vágynak (társadalmi) nyugalomra és békére.

Kisvárdán kifizetődik a rasszizmus,
a 700 milliós roma központból kidobják a romákat
Integráció helyett lényegében kitelepítik a romákat Kisvárdáról
– állítja a Célpont, a HírTV tényfeltáró műsora. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter városa 700 milliós EU-s forrást kapott egy roma módszertani és oktatási központ kialakítására, a
pénzből azonban a helyi kézilabdázóknak építettek edzőtermet
és felújítottak egy művelődési házat.
Az edzőtermen ugyan tábla hirdeti, hogy az a romák integrációját szolgáló intézményről van szó, azóta, hogy Seszták Miklós
két éve átadta, roma ember ott még nem járt. A kézilabdacsapat
vezetőedzője most még a Célpont roma riporterét is kidobta az
épületből.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/FC7Aow

Nem a disznóság a baj, hanem az, ha kiderül
Bácskai János, ferencvárosi polgármester a kerületi lapnak adott
interjúban leplezetlen őszinteséggel beszélt az ellenzéki képviselők bizottságból való kirúgásának valódi okairól, és egyben akaratlanul azt is megfogalmazta, mitől olyan speciálisan beteg a IX.
kerületi közélet. A kerületi lapnak adott interjúból kiderül, hogy
az LMP-s Jancsó Andreának és Baranyi Krisztinának (Együtt)
nem az volt a bűnük, hogy hanyagul, rosszul végezték a munkájukat, vagy nem jártak be ülésekre. Azért tették ki őket, mert vis�szás, korrupciógyanús ügyeket hoztak nyilvánosságra. Márpedig
a polgármester és a képviselők többsége szerint ez szembemegy a
kerület sok évtized alatt kiérlelt politikai kultúrájával.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Hqg8h5

Pusztába száműzik a fogyatékosokat
Integráció ahogy a kormány képzeli: a nagy „tömegintézményekből”
vidéki falvak határába tervezett otthonokba száműzhetik a fogyatékkal élőket. Elkezdődött a fogyatékkal élők több száz fős „tömegintézményeinek” kiváltása, ám az uniós pénzből fedezett, úgynevezett
kitagolási program szakmai hibáktól hemzseg, olykor még az eredeti
célkitűzéssel, a társadalmi integráció alapelvével is ellentétes. noha
az Európai Unió több tízmilliárd forintot ad a programra, a kormány
csak azokon a településeken hajlandó kisebb, 10-12 fős lakásotthonokat építeni a fogyatékkal élőknek, ahol ingyen kapnak telket a helyi
önkormányzatoktól. A kistelepülések azonban jobbára a kevésbé értékes, a központtól távolabbi telkeiket ajánlják fel, így sok esetben a
falvak, kisvárosok határába költöztetik a fogyatékkal élőket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/
QWQYAb

Letiltatta a kritikus bírót
az RTL Klub műsorából Handó Tünde
Egy birtokunkba jutott levél szerint Szepesházi Péter munkáltatója nem engedélyezte végül a szereplést, egyebek mellett arra hivatkozva, hogy a nyilatkozat a bíróság hivatalos álláspontjának tűnhetne. Nem vehetett részt az RTL Klub Magyarul Balóval című
műsorának hétfői, bíróságokkal foglalkozó adásában Szepesházi
Péter, a Budai Központi Kerületi Bíróság polgári bírája – tudta
meg a hvg.hu. Szepesházi az utóbbi időben több interjúban bírálta Handó Tünde és az általa vezetett Országos Bírósági Hivatal
(OBH) tevékenységét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/6JFoHj

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

Kérdezőbiztossá tett doktorok
– Kíváncsi a kormány az adatainkra

ugyan megtagadható a válaszadás, de ezt a lehetőséget csak a kérdéssor végén kínálja fel az űrlap.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/TphyT5

Nemcsak panaszainkra és kórelőzményünkre, hanem majd minden szokásunkra, családi titkainkra is kíváncsi a kormány. Az adatokat a háziorvosokkal gyűjtetik be. Az űrlap az orvosi kérdések
mellett lényegében egy szociológiai kérdéssort is tartalmaz. Egyebek mellett vallani kell majd arról is, hogy éppen dolgozunk-e, s ha
igen részállásban, vagy vállalkozóként, netán eltartottak vagyunk.
Az orvosnak ki kell kérdeznie pácienseit a dohányzási, alkoholfogyasztási, étkezési szokásaikról, valamint arról is, hogy men�nyire látják sötétnek a jövőjüket, illetve milyen korán ébrednek
reggelenként. A nem direkt egészségügyi adatokkal kapcsolatban

Feszült idegek
– Rálőtt a kerékpárosra egy autós Budapesten
Budapest VII. kerületében 2017. november 6-án 1az Izabella utcában egy
autó sofőrje és egy kerékpáros közlekedési konfliktus miatt szóváltásba
keveredett. A vita hevében a gépkocsit vezető férfi a nála lévő gázriasztó
fegyverrel egy alkalommal rálőtt a kerékpárosra, majd a helyszínről elhajtott. A kerékpárosnak a lövés következtében sérülése nem keletkezett.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/K5821T

Szakember kerestetik
Tarlós látta már, hogy Varsó mennyiért venne
új metró kocsikat?
A lengyel főváros új metrószerelvényeket venne majdnem annyiból, amennyiért mi felújíttattuk az oroszokkal a 3-as vonalán futó
kocsikat. Varsóban pont ugyanolyan régi, 81-714-717-es metrószerelvények futnak, mint nálunk a 3-as vonalon, és pont ugyanan�nyit cserélnek le, mint mi: 37 darab hat kocsis szerelvényt, azaz
összesen 222 vagont. Csakhogy a lengyelek nem felújítás, hanem
új szerelvények vásárlása mellett döntöttek, és mindebben az a
legmeglepőbb, hogy az új szerelvények tenderén a legolcsóbb
ajánlat csak kevéssel – 7%-kal – drágább annál, mint amennyiért
mi a 3-as metró szerelvényeit felújíttatjuk az oroszokkal.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/QS6okS

Több pénz jutott idén
„kormányzati kommunikációra”,
mint az egészségügyi fejlesztésekre
Közel annyi pénz ment el tavaly stadionépítésre, mint kórházfejlesztésekre, idén viszont már csökkenhetnek a stadionokra

kiadott milliárdok, igaz, egészségügyi fejlesztésekre is kevesebb
juthat. Bár a stadionépítés vált a fölösleges pénzszórás szinonimájává, az új pénztemető az állami kommunikáció lehet – fél év
alatt többet költöttek propagandakampányokra, mint kórházfejlesztésre.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/tWa9Ha

Ismét uniós pénzt nyert L. Simon felesége
Újabb 35 millió forintos uniós támogatást kapott L. Simon László feleségének vállalkozása. A menesztett kulturális államtitkár
felesége hivatalosan a vidéki területek fenntartható fejlődésének
támogatására kapta a pénzt.
A támogatás ugyan területalapú, de pályázni kell, vagyis egy bizottság dönt a pénz sorsáról.
A pályázatról szóló tájékoztató azonban rejtélyes körülmények
között eltűnt a Miniszterelnökség által üzemeltetett pályázati
portálról. Tavaly forintra ugyanennyi pénzt nyert el a vállalkozás
ugyanerre a célra.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/VJC3wu

A pénz beszél...
Óriási pénzt értek Orbán Viktor migránsai
Kissé tisztult a kép a magyar letelepedési kötvény-programmal
kapcsolatban, miután több hónapnyi titkolózás után a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) megtörte a csendet, és
megosztott egy adatmorzsát Demeter Márta LMP-s országgyűlési
képviselővel.
A politikus közérdekűadat-igénylésére válaszolva a BMH közölte,
hogy 6211 külföldi jegyzett le a közvetítő magáncégeken keresztül
letelepedési magyar állampapírt, vagyis ennyien kaptak letelepedési engedélyt a programon keresztül.
Ezek azonban nem a végleges adatok, mivel a hivatal nem közölte
a családegyesítés útján kiosztott engedélyek számát. Ha minden
kérvényező sikerrel jár, akkor több mint 19 ezer bevándorlónak
adott az Orbán-kormány magyar letelepedési engedélyt, vagyis
14-szer többnek, mint amennyit – 1294 fő – az Európai Bizottság
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kért Magyarországtól az uniós szolidaritás jegyében, amit egyébként Orbán Viktor kormányfő is megszavazott Brüsszelben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/GxFnJS

Offshore-botrány: brutális szám Magyarországról
Évente 60 milliárd euró (18 600 milliárd forint) adóbevétel-kiesést
okoznak az adóparadicsomok az Európai Unió tagállamainak. Magyarország a legnagyobb mértékben károsuló tagállamok között van.
Évente nagyjából 600 milliárd euró nyereség áramlik az adóparadicsomokba, amelyek nagyjából 60 milliárd eurótól, a társasági adóból
származó bevétel mintegy 20 százalékától fosztják meg az EU-t mind
a 28 tagállamot együttvéve. A Süddeutsche Zeitung listáján Magyarország a harmadik helyen áll 23 százalékos aránnyal.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/rMK66j
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