Kedves Szomszéd, Lakótárs!
VII. évfolyam

2018. március 15.

Március 15.
Óriástüntetések sora jön március 15-én
A Kétfarkú Kutya Párt ellen-Békemenettel, az MSZP–DK–Párbeszéd
nagygyűléssel, a diákok megemlékezéssel és tüntetéssel, míg a Fidesz
Békemenettel és Orbán-beszéddel fog megemlékezni a 48-as forradalom évfordulójáról. Sokak szerint a nemzeti ünnepeken nincs helye

Felvirradt.
Március 15-ike volt 1848.
Tízedik évfordulója annak a nagy katasztrófának, mellyel a korszellem óriás keze a régi Budapestet a föld színéről eltörölte a jeges árvízzel, hogy helyet csináljon az újan emelkedő dicső főváros számára.
Másodszor követelte a korszellem azt a csodát, mely eltörölje a régi,
korhadt Magyarországot s alapot teremtsen az új, az Európában számot vető, szabad Magyarországnak.
Jókai Mór: A márcziusi fiatalság (Visszaemlékezés).

a politikának. Pedig a nemzeti ünnepeink pont a politikáról szólnak,
’56 és ’48 a politikai közöny megtöréséről, a hallgatás feloldásáról, a
zsarnoksággal való szembeszállásról szól, így kevés méltóbb dolog
van, mint politikával emlékezni ezekre az eseményekre.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/R2EKme

Választás 2018.
Bajnai Gordon: 9 mondat a választásról
Mostanában sokan megállítanak, megkérdeznek: hogyan is szavazzunk április 8-án ebben a zűrzavaros helyzetben?
Azoknak, akiknek ebben az én véleményem számít, ezt üzenem:
• Egyéniben – hallgass az eszedre
• Pártoknál – hallgass a szívedre
• Semmiképp: Jobbikra, Fideszre
Magyarázatom egyszerű, 9 mondatban kifejtem:
1. Azt, hogy Magyarországot ki kormányozza április után – az
egyéni körzetek eredménye dönti majd el.
2. Hiába van a Fidesz országosan kisebbségben, ha a változást
akaró többség szavazata sok különböző ellenzéki jelölt között
szóródik szét.
3. Tehát: akik kormányváltást akarnak, azoknak a mindent eldöntő egyéni képviselőválasztásnál egy, a Fideszénél nagyobb
tömbbe kell tömörülniük a szavazatukkal.
4. Ezért az egyéni képviselőjelöltek közül a legesélyesebb ellenzéki jelöltre kell szavaznunk, arra, akinek várhatóan a legnagyobb
esélye van ismertsége, munkája, személyisége és pártháttere
– esetleg a körzetben készült közvélemény-kutatás – alapján,
hogy megelőzze a Fidesz jelöltjét.
5. A képviselőjelölteknél tehát a józan észre hallgatva, akár olyan
képviselőre is érdemes szavaznunk, akinek a pártját egyébként
nem szívesen választanánk, aki miatt magunkban kompromis�szumot kötünk – mert ez dönti el, hogy lesz-e kormányváltás
vagy sem.

6. A pártok közötti választás súlya az előbbinél kisebb, ez majd azt
dönti el, hogy melyik pártnak milyen befolyása lesz a következő
négy évben- a kormánykoalícióban vagy az ellenzéken belül.
7. Ezért itt bátran hallgathatunk a szívünkre: a legszimpatikusabb
– vagy legkevésbé ellenszenves – demokratikus ellenzéki pártot
válasszuk, ebben nem érdemes taktikáznunk és nem kell kompromisszumot kötnünk.
8. Egy biztos: aki változást akar, semmiképp ne szavazzon a Fideszre.
9. És aki nem akar cseberből vederbe kerülni, az az ellenzéki pártok közül ne szavazzon a Jobbikra sem, hiszen, ha az ő politikájuk lenne később meghatározó, az végképp eltávolíthatná
Magyarországot az európai fejlődési iránytól.
Joggal merül persze fel a kérdés: honnan tudjuk hát, hogy ki a
legesélyesebb ellenzéki jelölt?
Nos, Hódmezővásárhely után, amikor az ország többsége egyértelműen változást akar, döntő felelőssége van az ellenzék pártjainak abban, hogy a Fidesz által nyolc éve felállított választójogi
csapdából végre másszanak ki: a beépített pártfinanszírozási érdekeltségek, az ellenzékben való egyéni boldogulási pályák, az egymásközti versengés kárára is akár – kölcsönös visszaléptetések révén a lehető legtöbb egyéni körzetben tegyék egyértelművé, hogy
melyik jelölt hordozza leginkább a győzelem esélyét, kire érdemes
szavaznunk helyben a kormány- és korszakváltás reményében.
Ha ezt nem teszik meg, a vereség felelőssége egyértelműen az
övék lesz – közösen. Ha megteszik – és erre most vannak biztató
jelek – akkor megadják az esélyt választóiknak a változtatásra.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/eeesWb

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

Választási hírek
Szinte ingyen adja a plakátjait a kampányban
Orbán barátjának cége

Választási csalás Hatvanban:
5 párt ajánlásait foglalta le a rendőrség

Garancsi István cége üzleti alapon nehezen értelmezhető árengedményt adott a választási kampány idejére a lámpaoszlopos elefántfül
reklámtáblákra. A hirdetési helyek a kampány első napjára el is fogytak. Az ESMA Zrt. a választási kampány teljes időtartamára csupán
10 ezer forintos bérleti díjat számol fel a közvilágítási oszlopokra
szerelt lengőkaros reklámtábláiért. Ezzel a megdöbbentően alacsony
árral gyakorlatilag 95 százalékos engedményhez juttatta azokat a pártokat, amelyeknek sikerült leszerződniük a meglevő reklámhelyekre.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/v1UQ3E

Választási csalás gyanújával feljelentést tett a Heves megyei 3. számú választókerület választási bizottsága. A rendőrség a napokban
tanúkat hallgatott ki – köztük a hatvani jegyzőt, aki a választási bizottság tagja is – és több vitatott választói ívet is lefoglalt,
amelyeken a gyanú szerint a támogató aláírások hamisítványok,
az adatokat a választók tudta nélkül használták fel. A kialakult
helyzet már regisztrált jelölteket is érinthet. A 3-as számú választókerületben 15 párt jelöltje indul: a rendőrség azonban pénteken
öt párt képviselőjének minden jelöltállító aláírást tartalmazó ívét
lefoglalta.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/n85zQo

Halottak aláírásával ajánlottak jelölteket Monoron
A 24.hu úgy értesült, a Pest megyei 10-es (azaz a monori) egyéni választókerületben választási csalás jeleire bukkantak a képviselőjelölti
aláírások ellenőrzésekor: egyes jelöltek halottaktól származó ajánlásokat adtak le. Információnkat megerősítette Ugrin Dániel, Monor
aljegyzője. Azt írta: Urbán Hajnalka jegyző, a választási iroda vezetője a helyi választási bizottság tagjait február 28-án arról tájékoztatta,
hogy több „kis párt” által leadott ajánlóívek esetében az ellenőrzést
végző választási irodai munkatársak jelentős számú (15–30 darab)
hibás, nem elfogadható aláírással ellátott ajánlást rögzítettek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/GYhA23

Kamupártok tucatjainak listájára kerültek rá
gyanús módon ellenzéki képviselők nevei
Egyre több hamisított aláírásra derül fény egy hónappal a választások előtt. Két nappal ezelőtt hamisított aláírásokat találtak az
LMP kisvárdai ajánlóívein, ma pedig egy LMP- és egy Együtt-képviselő is jelezte, hogy gyanús körülmények között bukkantak fel
egy tucat kamupárt ajánlóívén.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/mwMKpV

Elképesztő kamupárt-hálózatra bukkantunk
a volt monoki polgármester pártja körül
Míg a nagy pártok pénzt és energiát nem kímélve minden lehetőséget megragadnak, hogy a választások előtt elmondhassák fő
üzeneteiket, addig néhány bemutatni próbált mikro pártnál épp
az ellenkezőjét tapasztaltuk. A rejtőzködő, agresszív jelöltek és
még rejtőzködőbb pártvezetők mögött egy szürreális, jól felépített
hálózat és Szepessy Zsolt volt monoki polgármester sejlik fel. A
tét sokmilliós.
A rövidített nevén Medete pártként szereplő formációnak sem
honlapja, de még egy két perc alatt létrehozható Facebookprofilja sincs, és semmilyen egyéb információ sem található róluk az interneten azon túl, hogy februárban jelölő szervezetként
nyilvántartásba vette őket a Nemzeti Választási Iroda. Az erről
szóló határozatban is mindössze egyetlen információ olvasható a
pártról, hogy székhelye Nyíregyháza, Ószőlő utca 115. 2/7. szám
alatt – a Google térkép tanúsága szerint egy a város frekventált
helyén fekvő panelházban – van.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/xE9tZc

Pénzügyeink
Óriásit esett az MNB devizatartaléka
Már csak 22,56 milliárd euró maradt. Az idei év második hónapjában 857,9 millió euróval csökkentek a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) nemzetközi tartalékai és a januári 46 millió eurós növekedéssel együtt 811,9 millió euróval alacsonyabbak voltak a múlt
hónap végén, mint a múlt év végén – írja az MTI a jegybank közlése alapján.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/v11Trw

Hazaérkezett Magyarország aranytartaléka
A hozzávetőleg 100 ezer uncia (mintegy három tonna súlyú)
nemesfém Londonból érkezett Budapestre. A jelenlegi árfolyamon számolva 130 millió dollár értékű jegybanki aranytartalék
hazahozataláról teljes egyetértésben döntött a Magyar Nemzeti
1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom

Bank vezetése. Az 1980-as évek végén született döntés arról, hogy
a Magyar Nemzeti Bank aranykészletét a minimális szintre kell
csökkenteni.
Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy rövid idő alatt 10 tonnára
zsugorodott az aranytartalék, majd 1992-re a mai, 3 tonna körüli
szintre csökkent.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/uMTy4a7

Elszállt a hiány, magyarázkodnak Vargáék
Egy hónap alatt több mint a duplájára nőtt az államháztartás központi alrendszerének hiánya. A januári kevesebb mint 200 milliárd forintról több mint 500 milliárd forintra – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Quek5m
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