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Szolidaritás
Javaslat a demokratikus ellenzék számára
A Magyar Szolidaritás Mozgalmat az Orbán-kormány jogfosztó
tevékenysége, a társadalmi rétegeket egymással szembefordító politikája, valamint a választóknak a pártokkal szemben érzett csalódottsága, bizalmatlansága hívta életre 2011-ben. Az azóta eltelt
7 év alatt a jelenlegi kormány olyan mértékben taszította mélyre
az országot, hogy többszázezer ember hagyta el hazánkat, az itthon maradottak pedig az elkeseredés és az apátia csapdájába kerültek. A Magyar Szolidaritás Mozgalom a 2018-as országgyűlési
választási kampány során aktivistáival kész támogatni azon párt
vagy pártok jelöltjeit a 106 egyéni választókerületben, amelyek:
1. Kinyilvánítják akaratukat egy – a magyarországi jobboldalt is
magába foglaló, és a határon túli magyarok ügyét is felvállaló –
új, közös köztársaság kialakítására.
2. Vállalják, hogy programjaikat egyeztetik egymással és törekszenek a konszenzusra.

3. Vállalják, hogy arra törekszenek, hogy a 106 egyéni választókerületben induló jelöltek személyéről jöjjön létre megállapodás
a demokratikus pártok és az őket támogató civil szervezetek
között. Vállalják a koordinált kampánycsapatok felállítását, a
jelöltek közös támogatását függetlenül attól, hogy a jelölt mely
szervezettől érkezett.
4. Vállalják, hogy erőforrásaikat arra összpontosítják, hogy leváltsák a jelenlegi kormányt, nem pedig saját szervezetük előtérbe
helyezésére. Figyelmüket, erőfeszítéseiket Magyarország állampolgárai, az egyre nehezebb körülmények között élő és dolgozó emberek felé fordítják, azok felé, akiknek politikai érdekeit
képviselni szándékoznak.
Székely Sándorral, a Szolidaritás Mozgalom elnökével az ATV
Egyenes Beszéd című műsorában készített interjút a témában,
amelyet itt lehet megnézni: https://goo.gl/sDkLn7
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/8c9sUp

Az eltűnt sajtószabadság
Andy Vajna uralja a médiát a magyarok szerint
A válaszadók 53 százaléka szerint romlott 2010 óta a sajtószabadság helyzete. 28 százalék úgy látja, nem változott, 12 százalék szerint pedig javult a médiaszabadság állapota. 75 százalék szerint a
Fidesznek van nagyobb befolyása a médiára, és csak 16 százalék
tartja kiegyensúlyozottnak a médiaviszonyokat. A válaszadókat
megkérték, nevezzenek meg olyan embereket, akiknek nagy befolyásuk van a médiára.
A legtöbben, minden ötödik válaszadó Andy Vajna kormánybiztost, a TV2, a Rádió 1, a Bors, illetve két megyei lap tulajdonosát
említették. Őt Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester követte, aki
a megyei lapok többségét birtokolja, valamint a Nemzeti Sportot
és az Echo TV-t, illetve összességében csaknem kétszáz sajtóterméket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Z7UNR8

Kilenc grafikon a kormánymédia túlsúlyáról
– így érvényesül a sokszínű tájékoztatás elve
Magyarországon
Egy kivételével elérésben is minden hírmédia-típusban túlsúlyba kerültek a kormány közeli médiumok Magyarországon. Az országos
napilapok, megyei napilapok, közéleti hetilapok, a rádiók és az esti
televíziós hírműsorok piacán több embert ér el a kormány közeli
hírtartalom, mint a politikailag semleges, vagy a kormánnyal szemben kritikus kiadványokban és csatornákon. Az online hírmédia az
egyetlen olyan szegmens, amiben nincsenek túlsúlyban a kormány
közeli tartalmak. Nem meglepő módon a kormányközeli napilapok
(Lokál, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Ripost, Világgazdaság) egyike
sem auditáltatja magát, és sajnos a Lokál kivételével még a nyilvános
médiaajánlataikból is kikerültek ezek az adatok.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/YUCdjJ

Fidesz propaganda
Hamis, hamis, hamis – Soros György
tételesen cáfolja a nemzeti konzultációt
Pontról pontra, kérdésről kérdésre cáfolja a konzultációs kérdőív
összes állítását maga Soros György. Az úgynevezett „Soros-tervről” szóló nemzeti konzultációs kérdőív állításai csúsztatásokat és

nyilvánvaló hazugságokat tartalmaznak, amelyek célja, hogy szándékosan félrevezessék a magyarokat Soros György bevándorlókra
és menekültekre vonatkozó álláspontjáról – közölte a 168 Órával
a magyar származású, az Egyesült Államokban élő üzletember
álláspontját közvetítve a Nyílt Társadalom alapítvány magyarországi szóvivője. A közzétett írás szerint „miközben Magyarország
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egészségügyi és oktatási rendszere aggasztó állapotban van és a
korrupció mindent áthat, a jelenlegi kormány külső ellenséget
kreál, hogy ezekről a problémákról elvonja állampolgárai figyelmét. A kormány Soros Györgyöt választotta ki erre a célra, és
nagyszabású Soros-ellenes médiaháborút indított, amelynek költsége több tízmillió euróra rúg az adófizetők pénzéből, felszítja
az iszlámellenes hangulatot és olyan antiszemita szófordulatokat
használ, amelyek az 1930-as éveket idézik”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/FCAG68

Csak az lesz Jézus királyságának méltó katonája,
aki aláírja a Fidesz aláírásgyűjtését,
üzente a szószékről a győri plébános
Vasárnap a győri Szent Imre templomban hangzott el egy prédikáció, melyben Balázs Tamás plébános gyakorlatilag felettese, Ferenc pápa tanításaival is szembeszállva üzente meg, fontos, hogy
ne kérjünk a menekültekből és fontos, hogy minél előbb minden-

ki írja alá a Fidesz kvótaellenes aláírásgyűjtését. Érvelését kiszakította a mindennapok politikai kontextusából, és egy tágabb, a
félelemkeltésre építő, érzelmi keretek közé helyezi, ahol épp az
tűnik erkölcsileg elfogadható cselekedetnek, ha valaki aláírja a
Fidesz aláírásgyűjtését.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ucnUox

Júliustól októberig 4,9 milliárd forintot költött
propagandára a kormány
1,3 milliárd forint volt az Erzsébet-táborok reklámozása, 489
millió a vizes vb kampánya, 846 millióért jelentek meg PRcikkek a kormányzati intézkedésekről, és 2,3 milliárd ment el
a Soros-terves hirdetésekre. Mészáros Lőrinc médiacégeinél
összesen 1,24 milliárd forint landolt ezekből a kormánykampányokból, de Tombor András, Habony Árpád, és Andy Vajna
cégei is jól jártak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/YiUPdm

Szegények magyarországa
Drámai adat érkezett
a magyar gyerekszegénységről
Három ország van csak az egész EU-ban, ahol rosszabb a gyerekek helyzete, mint Magyarországon. Ritka rossz a magyar gyerekek helyzete – derült ki az Eurostat most kiadott adataiból. A
18 év alattiak 33,6 százaléka él szegénységben vagy társadalmi
kirekesztettségben. Ennél rosszabb helyzetet csak Romániában,
Bulgáriában és Görögországban mért az unió statisztikai hivatala.
A románoknál a gyerekeknek majdnem a fele szegénységben él.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/bgHyGm

Ombudsmani jelentés:
rendszerszintű baj van a közmunkával
A közmunkarendszert régóta, de hiába kritizálták az ellenzéki
pártok, a civil szervezetek, a szakértők és az Európai Bizottság
is. A kritikák főleg a rendszer hatékonyságára irányultak. Egy
jól működő gazdaságban a közmunka átmeneti foglalkoztatási
lehetőség, amely időlegesen mentőövet jelenthet a munkájukat
elvesztők számára. A kormány mindig lerázta a kritikát és hol a
végtelenül leegyszerűsített, „aki nem dolgozik, ne is egyék” frázissal válaszolt, hol pedig a fantasztikus hazai foglalkoztatottsági

adatokkal válaszoltak. Most viszont az ombudsmantól érkezett
olyan kritika, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Székely
László vizsgálata országos szintű működési és szabályozási rendszerproblémákat tárt fel. Ráadásul alapjogi szempontból aggályosak lehetnek a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra való átlépés akadályai, a közfoglalkoztatási programok
tervezhetőségének bizonytalanságai miatt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/AabveH

Építettek egy kollégiumot tehetséges gyerekeknek
tao-pénzből,
de aztán valahogy wellness hotel lett belőle
Balatonfüred a környéken élő kézilabdázó gyerekeknek tervezett
egy kézilabda akadémiát. A bentlakásos kollégium felépítéséhez
több mint félmilliárd forint TAO-támogatást kért és kapott a város
kézilabdás alapítványa a Magyar Kézilabda Szövetségtől. Az egyemeletes, sok erkélyes épület tavasszal elkészült, de nem gyerekek
költöztek be, hanem négycsillagos szállodaként nyitott ki. Most
csak a neve, az Akadémia Sporthotel utal arra, hogy eredetileg
mire szánták.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/WDjisp

Épül a teljhatalom
Szép csendben megkezdte
a bíróságok elfoglalását a Fidesz
A bírói és vezetői pályázatokon keresztül már zajlik a csata az
utolsó független intézményért. Handó Tünde és a kormány ugyanarra játszik: minél több új embert ültetni a pulpitusokra. Október
legvégén megjelent az az igazságügy-miniszteri rendelet, amely
megváltoztatja a pályázatok elbírálási rendjét. A cél egyértelműen
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az, hogy a közigazgatásból átigazolók előtt nyissák meg az utat,
vagyis lojális emberek, volt kormánytisztviselők üljenek a bírói
pulpitusokra. Ez különösen fontos lehet a kormány számára, hiszen mára lényegében egyetlen gátja maradt a hatalomnak, mégpedig az, hogy a bírói kar megőrizte függetlenségét, és a kormány
érdekeivel szemben döntött egyes ügyekben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/6eN8Wm
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