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Szolidaritás
Megállapodás
A mai napon választási szövetséget kötöttünk a Demokratikus
Koalicióval. Bízunk benne, hogy hamarosan újabb megállapodások

köttetnek! Nem elég beszélni az összefogásról, mert az üres szavakból
nem lesz kormányváltás.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/SCXUX5

Nyugdíjas érdekességek
Virágzik a nyugdíj biznisz
Elözönlötték az ukrán határ menti magyar településeket a kettős állampolgárok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének például az elmúlt két évben
23 ezerrel több lakója lett. Ennyivel többen szavazhatnak a következő
országgyűlési választásokon. A térségben virágszik a nyugdíjas biznisz.
A papíron Magyarországra költözött idősek közül van, aki havi 300 ezer
forintos nyugdíjat kap. Kispaládon 151 százalékkal, Beregsurányban 111
százalékkal Botpaládon 66 százalékkal, Tiszabecsen 56 százalékkal,
Márokpapin 55 százalékkal, Tiszakerecsenyen és Barabáson pedig 61
százalékkal nőt a lakosság. 30 falu, 7 ezer új lakos és majdnem ugyanen�nyi szavazó is, aki voksolhat az önkormányzati, az európai parlamenti és
az országgyűlési választásokon is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/fTQSAB

Nem jár vissza
az államosított magán-nyugdíjpénztári befizetés
Az állam szerint a felhalmozott magán-nyugdíjpénztári befizetések névre
szólóan történő kifizetése jogilag nem értelmezhető, így a felhalmozott
2826,1 milliárdnyi összeg fölött továbbra is az állam rendelkezhet.
A magyarázat szerint a magánnyugdíj-pénztári tagságot megszüntető, a felosztó-kirovó jellegű, társadalombiztosítási rendszerbe átlépők a társadalombiztosítási jogdíjra szereztek jogosultságot. A
magánnyugdíjpénztárban felhalmozott névre szóló vagyon a társadalombiztosítási rendszerben direkt módon, névre szólóan kifizetendő összegként jogilag nem értelmezhető, az államnak ilyen visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/TyeCmJ

Hírünk a nagyvilágban
Ízekre szedték Magyarországot a külföldi lapok
Terjedelmes cikkben foglalkozott pénteken a Politico brüsszeli hírportál
és a Financial Times brit üzleti napilap a Jobbik elleni állami számvevőszéki ellenőrzéssel, amely szerint a párt több mint 330 millió forint tiltott
támogatást fogadott el. A Financial Times emlékeztetett arra, hogy a Jobbik csütörtökön azt közölte, a várható pénzbüntetés miatt kérdésessé vált,
hogy részt tud-e venni a jövő évi parlamenti választásokon. „A Jobbik
esetleges választási bojkottja kérdéseket vetne fel a Fidesz győzelmének
legitimitásával kapcsolatban (…), illetve aggodalmat keltene a magyar liberális ellenzéki pártok körében” – mutattak rá a cikkben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/swEmn4

Ujhelyi megmutatta az igazi „Orbán-tervet”
Szórólapokon mutatta be az „igazi Orbán-tervet” a Radikális Európai Demokraták mozgalma (RED) a brüsszeli Európai Parlamentben, a magyar
alkotmányosságról szóló meghallgatáson. A szórólapokon a Fidesz prominens képviselőinek korábbi kijelentései voltak olvashatóak, így többek
között Orbán Viktor arról szóló nyilatkozata, miszerint „az Európai Unión kívül is van élet” vagy amelyikben az Uniót a „szovjet birodalomhoz”
hasonlította. Szintén szembesítették a meghallgatás résztvevőit azzal,
hogy korábban Kövér László házelnök, Lázár János kancelláriaminiszter

és – a parlamenti eseményen egyébként szintén jelenlévő – Kovács Zoltán kormányszóvivő is korábban az EU-ból való kilépés mellett érvelt.
De, idézték a szórólapon a kormány által kiemelten kezelt, Fidesz-tag
Bayer Zsoltot is, aki disznóólhoz hasonlította korábban az európai közösséget, amelyet ott kell hagyni, a határait szerinte le kell zárni és hagyni, hogy a „ott rohadjanak meg!”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/NSREZd

A Momentum felkérte az EBESZ-t,
hogy ellenőrizze a 2018-as választások tisztaságát
Levelet írt a Momentum Mozgalom az Európai Biztonsági Együttműködési Szervezetnek, kérve, hogy teljes körűen ellenőrizze a 2018-as
magyarországi parlamenti választások tisztaságát. Fekete Győr András
pártja ezt azzal indokolja, hogy a magyar intézmények és hatóságok
függetlenségében már nem lehet megbízni – a levél szerint ékesszólóan
illusztrálta ezt az Állami Számvevőszék fellépése is a Jobbik ellen –, így
az elsődleges cél a választási folyamat értékelése és a jövőbe mutató javaslatok megfogalmazása annak érdekében, hogy a magyar állam a következő választásokra összhangba tudja hozni választási eljárását az EBESZ
követelményeivel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/WQu76q

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

Asztalra csapott Brüsszel – egy rakat bírósági per
szakad a magyar kormány nyakába
Az Európai Bírósághoz fordult csütörtökön az Európai Bizottság (EB), a
harmadik szakaszba léptetve ezzel egyszerre a civil törvény, a felsőoktatási jogszabály-módosítás miatt indult eljárásokat, illetve az áthelyezéssel

kapcsolatos jogi kötelezettségek megszegése miatt. Az ország menekültügyi
szabályozása miatt indult kötelezettségszegési eljárás szintén egy szinttel feljebb lépett, de ebben az ügyben még „csak” indokolással ellátott véleményt
küldött a bizottság a magyar kormánynak. Emellett még további ügyek is
előkerültek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/xofDUS

Mi a baj a civilekkel?
Magyar álcivil-határozó: itt a legnagyobbak listája,
hogy ne nézzék hülyének
Az álcivil olyan személy vagy szervezet, amely látszólag társadalmi
ügyekre szakosodott igazi civilként viselkedik, csak éppen a kormány
működteti azért, hogy független palástban propagálja a kormány nézeteit. A gongókat, azaz álcivileket két okból is szereti a hatalom:
1. Megvezetik a közvéleményt.
2. Hiteltelenítik az igazi civileket. Hiszen míg a kormány kritikusai
leálcivilezik az álcivileket, a kormánypártiak visszaálcivilezik a civileket. A vita így végül nem az adott ügyről szól, hanem egymás minősítgetésébe torkollik.
A tisztánlátás végett összeszedtük a jelenleg legaktívabb kormányzati
álcivileket, például: CÖF, Migrációkutató Intézet, Alapjogokért Központ, Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, A Nagycsaládosok Or-

szágos Egyesülete (NOE). Róluk, gazdálkodásukról részletesen a cikkben lehet olvasni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/JwtCN3

A Fidesz kitiltaná Pécsről „Soros civiljeit”
A Fidesz pécsi szervezetének elnöksége nem tartja elfogadhatónak, hogy
Soros György egyik alapítványa létrehoz egy központot a városban a civil
kezdeményezések támogatására, és arra kérik a helybélieket, hogy ingatlanjukba ne fogadják be a Sorossal együttműködő szervezeteket. Erről
pénteken rendkívüli ülésen döntött a városi elnökség. A javaslat szeretné
elérni, hogy a városvezető grémium minősítse nem kívánatosnak a Soroshoz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány pécsi működését.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/W4UVqX

Pénzügyi problémák

Gigantikus a hiány:
szórja a milliárdokat a kormány

Nem várt hír érkezett –
újabb állami beruházás drágul

Novemberben tovább hízott az államháztartás központi alrendszerének a
hiánya, kumuláltan már 1639 milliárdos a mínusz. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint az államháztartás központi alrendszerének hiánya
november végén 1639 milliárd forintot tett ki, vagyis az év utolsó előtti hónapjában tovább hízott a deficit. Csak a 11. hónapban ugyanis 220 milliárd
forint mínusz hozott össze a büdzsé, aminél nagyobbra legutóbb 2008-ban
volt példa.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/sbACCo

Meghaladja a kilencmilliárd forintot a Budai Vigadó felújításának költsége. A kormány mintegy 600 millió forintos kiegészítő támogatást hagyott jóvá az épület bútorainak és eszközeinek beszerzéséhez. A korábbi
Magyar Közlönyökből az is kiderül, hogy a Hagyományok Házának otthont adó, Budapest, I. kerület, Corvin téri Budai Vigadó felújításának
költsége – több más kormányzati beruházáshoz hasonlóan – évről évre
növekszik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Poiw1v

Hungarikumok
Nem viszi ki a levélküldeményeket a posta
A csomagfeladási limit után itt az újabb év végi intézkedés a Magyar Postától: nem kézbesíti a lakásokhoz a levélküldeményeket a társaság, legalábbis
az ország egyes részein biztosan nem – derült ki az RTL Klub csütörtök esti
híradójából. A Posta azonban közölte, ebben nincs semmi új.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/NHEjUi

2037-ig titkosították a Soros-jelentés részleteit
A „Soros-szervezetek” nemzetbiztonsági kockázatáról tájékozódott az
Országgyűlés nemzetbiztonság bizottsága csütörtöki részben zárt ülésén.
Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke az ülés után a Soros-jelentés
részleteiről nem tudott beszámolni, mert azt 2037-ig titkosították.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/JXDmW5
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Soha el nem készült hidak, két körbezárt település
és egy fantomcég
Több mint harminc szabolcsi vállalkozó fut összesen mintegy 800 millió
forintja után, de az uniós pénzből fizetett állami beruházást felügyelő
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mossa kezeit – derül ki a Hír TV Célpont című műsorából.
A beruházás egy árapasztó tárazó építéséről szólt. A kivitelezés során
ugyan megépült a gát, de ha jön a víz két várost is körbezár a víz, mindez
az avatás után derült ki. A giga beruházást másfél év alatt lezavarták,
mégis 27 milliárd forintról 33 milliárd forintra drágult, úgy, hogy az eredeti tervekben szereplő 3 hidat egyszerűen nem építették meg. Így ha a
kiáradt Tisza vizét belevezetik az árapasztóba, két falut is elvág a külvilágtól az 58 millió köbméter víz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/fwQ4FZ
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