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Szolidaritás
A Magyar Szolidaritás Mozgalom támogatja
az egészségügyi dolgozók szakszervezetének
harcát a jobb munkakörülményekért valamint
a tisztességes bérrendezésért.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom, tűrhetetlennek tartja az egészségügyben uralkodó viszonyokat. Miközben a Fidesz-KDNP kormány
százmilliárdokat költ külföldi harmadosztályú és hazai focicsapatok
stadionjaira, különböző sportakadémiákra, valamint különböző egyházi intézményekre, addig évente tízezrek halnak meg csak ezért,
mert az egészségügyre szánt költségvetési források nem elégségesek,
és mert az ágazat valódi reformja rendre elmarad.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/jh788n

A Magyar Szolidaritás Mozgalom támogatja
könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési
dolgozók bértárgyalásának megindítását
A kulturális ágazatból már eddig is hatalmas volt az elvándorlás,
amennyiben a dolgozók fizetése továbbra is messze elmarad az

átlagbértől, ez az elvándorlás csak fokozódni fog. A kultúra, a
nemzeti örökség védelme, gondozása, bemutatása ne csupán a
szavak és a látványos kirakat-beruházások szintjén legyen fontos
a kormányzat számára, hanem látszódjon ez az ágazatban dolgozók bérkimutatásán is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/hm74Mw

Bojkott, vagy választás
Azok, akik a bojkottra buzdítanak, miközben minden erővel a választási harcra kellene lelkesíteni az embereket, azok a Fidesznek segítenek. Azok, akik
azt állítják, hogy minden politikus egyformán lop, csal és hazudik, annak
ellenére, hogy a Fidesz–KDNP csak a magánynyugdíjak lenyúlásával többet
lopott, mint az elmúlt 30 év összes kormánya együttvéve, azok a Fideszt tartják hatalmon.
Azok, akik nem veszik észre, hogy az MSZP, DK, PM, Liberálisok, Szolidaritás megegyezett a választási együttműködésről, azok vakok. Azok, akik ezeken a
szervezeteken kérik számon azt, hogy azok a szervezetek, akik eddig őket szidták,
azok miért nem jöttek még be a megállapodásba, minimum rosszhiszeműek
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/fg5rS1

Lopni tudni kell
Túlnyomórészt uniós forrásokból gazdagodtak
Mészáros Lőrinc családi cégei az elmúlt hét évben
A közbeszerzési dokumentumok szerint Mészáros Lőrincék
különböző cégei 2017 végéig összesen 476 milliárd forint értékű tendert nyertek el. A gigantikus összeg 83 százaléka, nettó
396 milliárd forint európai uniós forrás volt. Közben Orbán
Viktor folyamatosan az EU ellen kampányolt, és többször nyilatkozta, hogy nem az uniós támogatások pörgetik a magyar
gazdaságot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/1BcY82

Mészáros Lőrinc polgármester megbízta
Mészáros Lőrinc vállalkozót
6,5 milliárd forint értékű közbeszerzést nyert Mészáros Lőrinc
felcsúti polgármester cége, a Mészáros és Mészáros Kft. és az
Euroaszfalt közös konzorciuma az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Kft. szennyvíztisztító-telep korszerűsítése címén.
Az uniós közbeszerzési értesítő szerint a tender eredetileg becsült
összege 5,4 milliárd forint volt, amit Mészárosék 1 milliárd forintért drágábban, 6,5 forintért vállaltak el. Az egész ügylet érdekessége az, hogy a felcsúti szennyvízhálózat is benne van, így
tehát Mészáros Lőrinc polgármester bízza meg Mészáros Lőrinc
vállalkozót.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/PmBB7A

13 milliárdos büntetés lehet Orbán vejének üzletéből
Pontosan 43,7 millió euró, azaz több mint 13 milliárd forint uniós támogatás megvonását javasolja az OLAF, az Európai Unió csalás elleni
hivatala a miniszterelnöki vej, Tiborcz István egykori érdekeltsége, az
Elios Innovatív Energetikai Zrt. látványos közpénzes tarolása kapcsán.
Ez derül ki a hivatal pénzügyi ajánlásából, amelyet az Európai Bizottságnak tett, és amelyet – két évig tartó vizsgálatának eredményével egyetemben – megküldött a magyar hatóságoknak is. Kormány közeli forrásból
úgy értesültünk, hogy az OLAF-ot vezető Nicholas John Ilett által még
karácsony előtt ellenjegyzett dokumentumok rég megérkeztek a Miniszterelnökségre. Lázár János kancelláriaminiszter azonban egyelőre nem
hajlandó beszámolni a megállapításokról.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/CkpHqr

Orbán Viktor nem akarta elhinni,
hogy a családtagjai alvállalkozóként dolgoznak
állami építkezésen. Most itt a bizonyíték
„Meg vagyok lepődve azon, hogy ön azt állítja, hogy van olyan európai uniós projekt, ahol vállalkozóként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként az én családomból elindult volna valaki.” Ezt tavaly
júniusban, egy brüsszeli sajtótájékoztatón mondta Orbán Viktor
miniszterelnök. Most azonban több hónapos pereskedés után megszerzett dokumentumok bizonyítják, hogy az egyik Orbán-cég alvállalkozóként vesz részt az egyik legnagyobb jelenleg zajló állami
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építkezésben, a dél-balatoni vasútfelújításban. A Nehéz Kő Kft. nevű
fuvarozó cég közel 300 millió forinthoz jut ebből a projektből.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/G1Amem

Tízmilliárdokat adott az EU, hogy jobb legyen
a magyar egészségügy, de ezt is szétlopták
2015-ben rengeteg EU-s pénz áramlott a magyar egészségügybe egy pályázaton, de végül szétlopták ezt is. A GVH gyanúja szerint az egészségügyi
beszállítók nagy része kartellbe tömörült, és lezsírozták a sok milliárdos
pályázatokat. Iparági szakértők szerint a számai alapján is bűzlő pályázat teljes forráskeretének legalább 20 százaléka vándorolhatott magánzsebekbe. A GVH egy ipari kémkedésért elítélt hétpróbás ügyeskedőt és
Orbán Viktor miniszterelnök régi egészségügyi tanácsadóját gyanúsítja a
kartell koordinálásával. Az egyik nagy nyertes mögött ráadásul ott áll az
NFM közlekedéspolitikai államtitkárának felesége.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/jSLP8c

Felfoghatatlan számok: mutatjuk,
mennyit költöttek Rogánék tavaly propagandára
Az előző évekhez képest is többet költött kommunikációs propagandára az Orbán-kormány.
Már az is tudható, mire és mennyi adóforint ment a 2017-es év
során a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (Nkoh) által kötött
szerződések alapján.
A 65 milliárd forintot is meghaladó összeg többnyire három kormány közeli kommunikációs ügynökségnél talált gazdára. A három legtöbb tendert elnyerő érdekkör:
• A kormány kedvenc kommunikátorává előlépő Balásy Gyula
vállalkozásai,.;
• Szijjártó Péter külügyminiszter barátja, Kuna Tibor érdekeltségei, .;
• Rogán Antal propagandaminiszter szomszédja, Csetényi Csaba
cégei.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/PWxt6S

Stop-soros, menekültek

Pálfordulás a Fideszben: go Soros!
Miközben itthon dübörög a kormányzati kampány, és éppen törvényt akarnak alkotni a migránsokat segítő civilek ellen, a Fidesz
brüsszeli képviselői megszavazták, hogy a civil szervezetekkel
együtt kell munkálkodni a menekültek érdekében. A kormánypártok tíz európai parlamenti képviselője is igent mondott egy
olyan állásfoglalásra, amely határozottan támogatón fogalmaz a
magyar kormány által ellenségként kezelt, mindig csak a bevándorlás segítőinek nevezett csoportokkal kapcsolatban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/z9b7NF

Nem tartja fontosnak Puskás,
hogy menekülteket fogadtunk be titokban
A Fidesz szóvivője szerint a menekültek befogadása nem olyan
súlyú ügy, amelyről tájékoztatni kellett volna a magyar embereket. „Abban sem állunk ki feltétlenül a nyilvánosság elé, hogy egy

hónapban hány személyi igazolványt állítanak ki a kormányhivatalok, vagy hogy éppen melyik műemléket vagy örökségvédelmi
vonatkozású épületet változtattak műemlék védelem alá. Számos
információ van, úgy gondolom; zajlik az élet, a hivatalok végzik a
munkájukat, és ezeknek a tevékenységéről valóban nem szoktunk
naponta vagy akár havonta sajtótájékoztatót tartani.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/dKtm5K

Megint előkerült egy migránspárti Soros-szervezet,
amelyet súlyos milliókkal támogatott az Orbán-kormány
A Magyar Nemzet a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület után
megint talált egy olyan civil szervezetet, amely a magyar költségvetésből
és a Soros-féle Nyílt Társadalom alapítványoktól is jelentős támogatásban részesült.
A Jövőkerék Közhasznú Alapítvány egyik projektje 19,7 millió forintot
nyert el a migránsok vállalkozóvá válásának segítésére.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/zHXjrt

Ezek a csúnya civilek
Rogán elárulta:
a kormány listázta a „veszélyes” civileket

Több EP-képviselő
élesen bírálta a magyar jogállamiság helyzetét

A magyar kormánynak, hatóságoknak van listája azokról a szervezetekről, amelyek az illegális bevándorlást propagálják, jó dologként állítják
be, ráadásul jogi segítséget nyújtanak ahhoz - mondta Rogán Antal, a
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter egy rádióinterjúban. A
tárcavezető elmondta, aki ilyen tevékenységet végez „legyen az a Helsinki Bizottság, vagy más”, a „Stop Soros” törvénycsomag hatálya alá fog
esni. A kormánynak az a dolga, hogy a nemzet biztonságára veszélyes
szervezeteket figyelemmel kísérje - fejtette ki, majd egy lehetséges megoldásként említette: a magyar hatóságok az ügyészségnek fognak javaslatot
tenni, hogy vizsgálják meg egyes, magukról önbevallást nem adó szervezetek tevékenysége ebbe a körbe tartozik-e.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/nP5XRa

Több képviselő is élesen bírálta a magyar jogállamisági helyzetet
az Európai Parlament (EP) alkotmányügyi bizottságának (AFCO)
keddi brüsszeli ülésén, amelynek napirendjén egyebek mellett a
készülő magyarországi különjelentés is szerepelt. Az ülésen azért
volt téma a készülő különjelentés, mert ahhoz többek között az
EP alkotmányügyi szakbizottsága is csatolni fogja a véleményét,
mielőtt a belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottság
(LIBE) szavazna róla júniusban.
A tervezetben arra is kitértek: sajnálatos, hogy „a magyar intézmények időnként ellentmondásos és félrevezető retorikát használnak az Európai Unióról”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Tu76tp
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