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Szolidaritás

Közlemény –
Hajdú-Biharban a Fidesz az EU pénzéből osztogat

Tasó László, az Orbán-kormány tízezer főnél kevesebb lakosú települések
fejlesztéséért felelős államtitkára annak az EU-nak a pénzén kampányol, ami
ellen a Fidesz-KDNP teljes erővel küzd! Tasó László államtitkár a napokban
Facebook-oldalán megjelentetett posztja alapján úgy tesz, mintha az Európai Unió Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programja valójában a
Magyar Kormány kezdeményezése lenne, az általa kiosztott segélycsomagok
pedig a kizárólag a magyar kormány adományai. Ez nettó hazugság, hiszen
az operatív programra az Európai Bizottság összesen 3.8 millió eurót szánt.
Tasó Lászlónak így sikerült bebizonyítja, hogy a jelenlegi kormány politikája
csak hazugságokra és rágalmakra épül.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/6AHEpR

Miért a Magyar Szolidaritás Mozgalom?
A baloldaliság alapja a szolidaritás. Hadd idézzem a szövetséges partnerünk véleményét erről: „A Demokratikus Koalíció választási együttműködést kötött a Székely Sándor vezette Szolidaritás Mozgalommal.
Ők is sok-sok éve képviselik azokat a milliókat, akiket magukra hagyott
az Orbán-kormány. Úgy gondoljuk, hogy aki igazi baloldaliként képes
hóban–sárban ételt osztani a Blahán, annak a kormányváltók között,
sőt a jövő baloldali kormányában is helye van. Ezért alakult meg a
DK–Szolidaritás szövetség.” De tagjaink nem csak a Blahán aktívak.
Törökszentmiklóson Elek Erzsiék kiváló munkát végeznek minden nap
és már a város vezetése is hozzájuk irányítja a szociálisan rászorulókat. És
az ország több pontján lévő szolisok is részt vesznek hasonló munkákban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/RzRbYT

Miért pont soros?
Három éve még a „nyitott és befogadó társadalmi
tudatot” erősítette volna a kormány, azóta rájött,
hogy a riogatás hatékonyabb
Újabb hatalmas hazugságbukta a Stop Soros csomag, hiszen a kormányzati
migrációs stratégiát rúgná fel. Maga a kormány foglalta stratégiába, pályáztatta meg, s támogatta uniós pénzzel a most üldözni tervezett „migrációs”
szervezeteket – és ugyanilyen feladatokkal állami szerveket is.
Amikor még az Orbán-kormány nem abban volt érdekelt, hogy hatalmas
hisztériát keltsen a társadalomban a bevándorlás, azaz később menekültválság, ma pedig már migrációs, azaz invázió fenyegetettség témakörében, megalkotta és elfogadta az úgynevezett „Migrációs Stratégia és az
azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020. ciklusban létrehozásra
kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó „hétéves stratégiai tervdokumentumot” (https://goo.gl/3Ypex1)
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Yr2Wh6

A Fidesz szerint Soros négymilliárd forintból lobbizott
az Orbán-kormány ellen, kár, hogy az Orbán-kormány
ennek a hétszeresét szórta el gyűlöletpropagandára
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Soros György dollármilliókat költ a magyar választások befolyásolására. Hidvéghi Balázs szomba-

ti budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, „a legújabb hírek” szerint
Soros György csak az Egyesült Államokban tavaly megháromszorozta
az Orbán-kormány elleni lobbira fordított támogatásait, és egy év alatt
16 millió dollárt, azaz mintegy 4 milliárd forintot költött az Orbán-kormány elleni lobbi tevékenységre. Kijelentésének – fűzhetjük hozzá – a
szépséghibája csak az, hogy ha egyáltalán helytálló, akkor is mindössze
a töredéke, az egyheted része annak a becslések szerint 28,7 milliárd
forintnak, amelyet az Orbán-kormány tavaly menekültek és Soros elleni
gyűlöletpropagandára szórt el teljesen feleslegesen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/tSa2Zk

Megvan a kormánykritikus civilek új neve:
idegen ügynökségek
Javában zajlik a Stop Soros törvénycsomag társadalmi egyeztetése. Ezt január 18-án indította a kormány, és ez alapján terjesztik majd be a javaslatot
a parlamentnek. Mi is ízekre szedtük, amikor megjelent és elég zavarosnak
találtuk. Rogán Antal miniszter már jelezte, hogy beépítik a javaslatokat a
tervezetbe, ám csak szigorításról lehet szó, lazításról semmiképp. Így aztán
különösen fontos Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár bejelentése, hogy miket javasoltak állítólag az emberek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/YH6ygt

TAO/TOP pénz, mind eltünik
Tényleg eltűntek az iratok, két minisztérium is törvényt sért
Hatalmas a pörgés az Emberi Erőforrások Minisztériumában (EMMI):
állítólag az alkalmazottak túlórában foglalkoznak a tao-iratokkal, amiket
a szaktárcának a törvény szerint már napokkal ezelőtt ki kellett volna
adnia. A Transparency International Magyarország (TI) még 2016-ban
indított pert annak érdekében, hogy kiderüljön: mely cégek utalják az

államkassza helyett társasági adójukat sportszervezeteknek és kiknél landol ez a pénz. Az EMMI és a Nemzeti Gazdasági Minisztérium (NGM)
elleni pert jogerősen megnyerték, és január 4-én a Kúria írásbeli ítélete is
megérkezett, de a szaktárcák ennek ellenére nem adták ki az adatokat a
tizenöt napos határidőn belül.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/U3TjpM

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

Közel 230 milliárd TAO-forrást hívtak le

Nem is titkolják, előre lezsírozzák a támogatások elosztását

A legszigorúbb ellenőrzés mellett élhetnek a társaságiadó-kedvezmény lehetőségeivel a labdarúgóklubok, amelyek 2011 óta 163 milliárd forint támogatáshoz jutottak hozzá, emellett a szövetség 66 milliárd forintot fordított saját
programján keresztül a sportág fejlesztésére. Csak a pályázatok 52 százaléka
kapott pozitív elbírálást, miközben a feltárt szabálytalanságok aránya 4,3 százalék. 2011 óta a társaságiadó-kedvezmény révén 229 milliárd forint áramlott
a magyar futballba – ismertette Roskó Zoltán.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/T4vjm9

Előre lezsírozták az országban a megyei önkormányzatok hatáskörébe tartozó Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) forrásainak elosztását – erről árulkodtak Lázár János csütörtökön elhangzott szavai. Politikai
megegyezés van arról, hogy a megye települései hogyan osztják fel egymás
között a TOP forrásait – jelentette ki Lázár. A miniszter okfejtése egyébként
azt is előre jelzi, hogy a fideszes vezetésű megyei önkormányzatok politikai
szempontok alapján mely településeket juttatják forrásokhoz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/C7SAAt

Választási hírek

Kábé 250 párt indulhat a választáson

Közel kétszázötven jogerősen bejegyzett párt szerepel az Országos Bírósági
Hivatal (OBH) nyilvántartásában, vagyis elvileg ennyi párt indulhat az április nyolcadikára kiírt választásokon. Sőt, ez a szám nőhet, mivel a bíróságok
a jogerőt utólag állapítják meg. Tavaly 70 pártot, míg 2018-ban eddig kettőt
jegyeztek be jogerősen. A négy évvel ezelőtti országgyűlési választás óta 116
pártot jegyeztek be a bíróságokon, és ebből eddig csak egyet töröltek. A 2014es országgyűlési választás előtti évben 23 pártot jegyeztek be a bíróságokon,
a 2010–2014 választás között pedig 51-et alapítottak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/GtEBX6

Kövér László beismerte,
hogy a Fideszre szabták a választási körzeteket
„Az, amit mondanak a választási rendszer reformjáról nem mondom,
hogy nincs benne földrajzi bűvészkedés vagy nem volt” – mondja Kövér
László azon a Reflektor birtokába jutott hangfelvételen, amely 2017 januárjában készült. A házelnök azt is elmondja a bizalmas beszélgetés során,
hogy a kormánypárti politikusok úgy gondolják, csak nem merik nyilvánosan kimondani, hogy „az a jó, ha az ellenzék nem rúg labdába (…) Én
is csak ebben a körben teszem. Isten őrizz, hogy ők labdába rúgjanak.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/H2gpQQ

„Tiszta választási cirkusz” –
külföldi sajtó Magyarországról

Inotai András: Nem lesz több esély 2018 után!

A Die Welt című német konzervatív lap a „Stop Soros” elnevezésű törvényjavaslat-csomaggal kapcsolatban foglalkozott Magyarországgal. A Fidesz azt
üzeni az áprilisi parlamenti választást felvezető kampányban, hogy aki nem
akar „migránsokat”, az a kormánypártra szavaz, és „aki másra szavaz, az
migránsokat akar”. A többi között kifejtette: a Soros György elleni fellépés
„tiszta választási cirkusz”, amelynek „nyugtalanító következményei” vannak,
ugyanis „a lakosságot tudatosan alternatív tényekkel mozgósítják, amelyek
nem gyökereznek a valóságban”, és „rendkívül problematikus légkört okoz
az egyre harsányabb hangulatkeltés”, amelyben Soros György „zsidó vallására tekintettel egyre gyakrabban jelentkeznek antiszemita hangok”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/CPzqt3

Magyarország nem áll a saját lábán – nyilatkozta egyebek mellett a Népszavának Inotai András közgazdász. Szerinte 2018. április 8. az utolsó
alkalom, hogy leválható legyen a Fidesz-hatalom. Az Európai Uniótól
2014–20. között összesen 23 milliárd eurót kapunk a kohéziós alapból.
Ebben nincs benne az évi nagyjából 1 milliárd eurós mezőgazdasági támogatások összege és egyéb kisebb céltámogatások. Az uniós forrásokból
sajnos nagyon kevés fenntartható növekedést elősegítő-megalapozó beruházás valósult meg. Helyette a legkülönbözőbb, sokszor a kormánykommunikációban olcsón eladható célokat szolgáló, de a versenyképességgel
köszönő viszonyt sem ápoló programok jutnak jelentős összegekhez.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/s26EAW

Bő 400 milliót kapott sertéstenyésztésre
Kósa Lajos államtitkárának angoltanár neje

Rokonok

109 millió forint, főleg uniós támogatást kapott „sertéságazat fejlesztésére”
Kósa Lajos tárca nélküli miniszter egyik államtitkárának angoltanár felesége a
múlt év végén. Ezzel az összeggel együtt csak tavaly bő 400 millió forint állami
és EU-s támogatást kapott az alig hat éves cég, miközben semmi nyoma, hogy
a társaság 2011-es alapítása előtt is foglalkozott volna állattenyésztéssel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/cZMLsb

Így csalt Orbán vejének cége –
megszereztük az OLAF jelentését
A szervezett bűnözés feltételeinek is megfelelhet az a szisztéma, amit az
unió csalás elleni hivatala feltárt az Elios-ügyben. Különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, ha bűnszövetségben vagy
üzletszerűen követik el, 5 évtől akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel
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is büntethető. Még ez a lehetőség is benne van az Európai Unió csalás
elleni hivatalának (OLAF) jelentésében, amely az Elios Innovatív Zrt.
tarolásának hátterét vizsgálta a 2009 és 2014 között kiírt uniós finanszírozású közvilágítási pályázatokon.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/SZkJrh

Megint nagy értékű EU-támogatást kapott
Orbán testvérének cége
Bár a kormány tavaly is folytatta az Európai Unió elleni támadássorozatát
az emlékezetes „Állítsuk meg Brüsszelt” kampánnyal, közben Orbán Viktor
családja újabb jelentős forrásokhoz jutott EU-s alapokból. A miniszterelnök
egyik testvérének, ifj. Orbán Győzőnek a résztulajdonában álló Gamma
Analcont Kft. nevű cég tavaly decemberben 129 millió forintos támogatást
nyert egy uniós pályázaton. Ez már a harmadik alkalom, hogy a cég uniós
forráshoz jutott, mióta a vállalkozás a kormányfő öccsének érdekeltsége.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/a8rrJ5
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