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Szolidaritás

Közlemény - önkormányzati dolgozók sztrájkja

A Magyar Szolidaritás Mozgalom támogatja az MKKSZ által szervezett,
január 12-én induló sztrájksorozatot, melyet az önkormányzati dolgozók
és köztisztviselők élethelyzetének javítása érdekében kezdeményeztek.

Kérjük a lakosságot, hogy sztrájkoló önkormányzati dolgozók törekvéseit szolidaritással fogadják, hiszen az önkormányzatok, a közszolgálatok
jobb működése mindannyiunk közös érdeke.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/pWZ7Fc

Szegény Magyarország

Ki kell szabnom a pénzbírságot, pedig tudom, hogy
nem fogja tudni befizetni, hiszen ételre sincs pénze

Hogy nem bukik bele ebbe Orbán? Parlamenti
határozatban deklarálta, majd nem teljesítette

A pitiáner ügyekért kiszabott bírságok miatt százak kerülnek börtönbe hosszabb-rövidebb időre. Köztük rengeteg a szegény, kiszolgáltatott ember. Látják ezt a börtönőrök és a bírósági titkárok is,
de szigorú törvények miatt a kezük meg van kötve. A börtönöket
is leterheli, ha egy-két napra el kell zárniuk egy szabálysértőt, az
életét pedig nem ez fogja megváltoztatni. A büntetés-végrehajtási
intézményekben lévő fogvatartottak egy bizonyos százaléka – egy
átlagos napon 200-400 ember – ugyanis egyszerű szabálysértések
miatt van börtönben. Ők nem is számítanak elítélteknek, csupán
elzártaknak, az elzárásukat azonban ugyanúgy a börtönökben
kell leülniük.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/zCtn3b

A sokak számára kissé érthetetlen magánynyugdíj-pénztári rendszer,
pontosabban annak felszámolása és a megtakarított magánvagyon
egyszerű állami einstandja és lenyúlása kapott teljes nyilvánosságot
a múlt héten, amikor Matolcsy György azt találta közölni: az állam
nem tartozik a magánnyugdíjpénztárakból kilépett embereknek semmivel. Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János akkori Fidesz-frakcióvezető, valamint Kósa Lajos, ügyvezető Fidesz-alelnökként 2010
decemberében benyújtott egy egyéni képviselői indítványt, a FideszKDNP parlamenti kétharmada pedig meg is szavazta azt. Ebben:
deklarálták, hogy aki hagyja magát visszaléptetni az állami nyugdíjrendszerbe, annak garantálják az egyéni számlavezetést.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/uYcmF4

Gyarapodunk – fidesz módra

25 millió segélyt kapott Harkány az államtól,
20 millió elment vezetői prémiumra

Szeptember végén folyamodott különleges önkormányzati segélyhez
Harkány települése. Az úgynevezett önhiki-pályázatokon olyan települések pályázhatnak a kormánynál, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz
helyzetbe. Harkány települése 25 millió forint gyorssegélyt kapott így az
adófizetőktől, a település, illetve az önkormányzati bizottságok úgy látták jónak, ha a pénz nagyobbik részét inkább prémiumokra költik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/xwb8tH

Kósa rokonai egyre gyarapodnak

Egyre nő Kósa Lajos rokonainak vállalkozás-birodalma. A miniszter 82 éves,
egészségügyi nyugdíjas édesanyja tavalyelőtt egy mátészalkai sertéstelep felét
vette meg. A semmiből feltűnő milliók rejtélye mellett arra is érdemes figyelni, hogy a sertéstelepes eset kapcsolódik Kósa felesége, Porkoláb Gyöngyike
idén márciusi cégvásárlásához, amikor a cég jegyzett tőkéjének értékén, hatmillió forintos áron vett meg egy sokkal magasabb piaci értékű vállalkozást.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/q24fx3

Rabló hadjárat:
pénzt parlagon Orbán kormányai nem hagynak

Nem fordult meg a trend:
a gazdagok csak gazdagodtak,
a szegények meg egyre jobban leszakadtak

Nagyon nekibátorodott Orbán Viktor az első kormányzása óta. Akkor
még szinte szégyenlősen egyengette családja gazdagodását, és csupán
néhány famulusával kivételezett. Ma nagyban űzi mindezt, és ha jövőre
megnyeri a választásokat, utána aligha vállal önkéntes mértékletességet.
Orbán Viktor első kormánya így-úgy tartotta magát a demokratikus normákhoz, de azért feszegette azok kereteit, és előszeretettel vont ki súlyos
milliárdokat az Országgyűlés, valamint a nyilvánosság kontrollja alól. Az
önkény mára mindennapossá vált, akadálytalanul folyik a kormány ellenőrzésére alkalmas intézmények megszállása vagy porig rombolása.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/HvKxfN

A GKI Gazdaságkutató a 2009 és 2016 közötti vásárlóerő-adatokat vizsgálta, ebből vonta le a nem meglepő következtetést. 2016ban az egy főre jutó vásárlóerő 1,2 millió forint volt átlagosan
Magyarország településein, a legszegényebb és a leggazdagabb
település között csaknem 3 millió forint volt a különbség. A GKI
közölte: az inflációt nem számítva a vásárlóerő csökkent 55 településen és egy budapesti kerületben, míg 156 településen és 4
kerületben stagnált. „Ezek voltak azok, ahol negatív változást hozott az elmúlt évek jövedelemnövekedése”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/UgUjmG

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

Szólás és sajtószabadság magyar módra
Ilyen szintű álhírgyártás nem volt a rendszerváltás óta
Teljesen összekeverednek az álhírek a valósággal a kormányhoz
közel álló médiumokban, és sehol nem épült fel olyan állami hazugsággépezet, mint Magyarországon – ezt mondta a Független
Hírügynökségnek Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója. Az álhír szándékosan megtévesztő, politikai vagy gazdasági számításból. Azonban, bár minden álhír dezinformáció, nem
minden dezinformáció álhír. Az más kérdés, hogy ha a kormány
kialakítja a félelmet az emberekben, akkor a végén valóban retteghetnek, csak akkor már nem arról van szó, hogy a kormány kiaknázza a létező félelmeket, hanem kialakítja azokat. Az álhírekben
lefestett világ valósággá válhat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/xCWn4c

Eltitkolt diplomácia: magyar hírek,
amiket a külföldi sajtóból tudtunk meg 2017-ben
Van egy terepe a kormány munkájának, ahol ha nem is lehetetlen,
mindenesetre a megszokottnál nehezebb eltitkolni a lépéseit: a
diplomácia. Hiszen ha nem is tudósít egy-egy megállapodásról az
állami média, a tárgyalópartner hazájában még simán megjelenik arról egy közlemény, ami egy csavar után visszajut hazánkba.
Nem meglepő módon a leghevesebben titkolt rész a pénz, azaz
hogy mennyibe kerül az adott lépés a magyar adófizetőknek.

1. Azerbajdzsán még mindig jó barátja a magyar kormánynak 2.
Széles Gábor a magyar adófizetők pénzéből gyárt majd buszokat
Iránban 3. Olajat és gázt venne Magyarország Nigériától 4. Követséget nyitunk Ugandában 5. Iránnal együtt, részben magyar
hitelből Afrikának szánt atomreaktorokat gyártanánk 6. Bezár
tizennégy kereskedőház
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/UYXVrV

Mostantól az egyetemeken is csak engedéllyel
nyilatkozhatnak
Mi is beszámoltunk róla, hogy megtiltották a szakképző iskoláknak, hogy önállóan nyilatkozzanak a sajtónak. A Nemzetgazdasági Minisztérium alá tartozó Nemzeti Szakképzési Hivatal küldött
levelet az intézményeknek, amiben kikötötték, hogy mit kell tenni
sajtómegkeresés esetén. Eszerint a szakképző iskoláknak hírzárlatot kell elrendelni, adatokat gyűjteni, a kérdésekre választervezetet írni, majd ezt elküldeni a hivatalnak, ahonnan iránymutatást
küldenek számukra. A 24.hu információja szerint az intézkedés
nemcsak a szakképzésre vonatkozik, hanem a felsőoktatásra is,
ugyanis a birtokunkba került levél szerint egy budapesti felsőoktatási intézmény dolgozói szerdán kaptak a sajtónyilatkozatokról
szóló rektori és kancellári utasítást.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/hHYfCp

Választásra készülünk
A rendszer berendezkedett, lehet menni választani
2018 tavaszán a klasszikus demokratikus választás helyett valamiféle
bizarr show műsort tartanak, ami egyszerre emlékeztet egy nemzeti
konzultációra, egy migránsfórum előtti utcai ordibálásra és egy olyan
futóversenyre, amiben egy gepárd küzd összekötözött lábú selyemtyúkokkal. Olyan rendszer van, ahol szabályok, intézmények és informális hatalmi eszközök együttesen segítik, hogy csak egyetlen párt
lehessen hatalmon, ahol egyetlen párt politikai irányítás alatt tartja a
legfontosabb állami intézményeket, és ahol a kormány a nemzetbiztonság ürügyén gyűlöletkampányt folytat saját állampolgárainak egy
része ellen. Mindenki hívja az ilyen rendszert úgy, ahogy akarja.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/uwBiEL

Félelemkeltő kampányfogásként, az iskoláknak
küldött hadüzenetként értékelik a HIT-et
Önmagában nem lenne gond azzal, ha az iskolákat felkészítik arra,
mit kell tenni terrortámadás esetén, a kormányzat lépés időzítése és
indoklása azonban sok kérdést felvet. Például, hogy valóban a gyerekek érdekeit nézi, vagy a sajátját, hogy a félelem gerjesztésével a
Fidesz jobban szerepeljen a választáson? A jogi aggályokat sem teheti zsebre a kormány. Az rendben van, ha a kormány a megelőzésre
készül, csak nem tudjuk, hogy a HIT mit is fog takarni. Nagyon kicsi
a valószínűsége annak, hogy egy szabolcsi, baranyai kicsi iskolába
járó gyerek terrortámadásnak legyen kitéve
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/QSae6w
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Árnyékkormány formálódik –
Balázs Péter és konzervatív személyiségek
segítenék Karácsony Gergelyt
Segítene az ellenzéknek egy közös választási program kidolgozásában egy nemrégiben alapított új csoport, amelynek tagjai különböző színezetű kormányokban dolgoztak. A „Válasszunk! 2018” ,
vagy rövidítve V18 néhány tagja szerepet vállalna Karácsony Gergely árnyékkormányában is.
A Válasszunk! 2018 csoport elsősorban a választópolgárok figyelmét kívánja felhívni arra, hogy még van választási lehetőség.
Menjenek el 2018 áprilisában szavazni és voksoljanak bármelyik
pártra, amelyik Brüsszelt nem Magyarország ellenségének, hanem a nemzeti felemelkedés támogatójának tekinti – fogalmaz
Balázs Péter.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/RzJxyh

Kovács elszólta magát: milliárdokkal támogatja
a kormány a Fidesz kampányát
A kormányszóvivő elismerte, 11 milliárd forintból újabb kampányba kezdhet a kabinet.
Ezt vélhetően a Fidesz is össze tudja hangolni a választási kampányával. Bár részleteket nem árult el Kovács Zoltán, de lényegében
elismerte, „Magyarország ellenfeleitől” tartva újabb kampányba
kezdhet a kabinet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/YHhzvp
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