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Szolidaritás
Választás 2018 – Gyurcsány: nem akarunk
revánspolitikát folytatni
A Demokratikus Koalíció (DK) kormányra kerülve nem folytatna revánspolitikát, mert a DK-nak a kormánnyal van vitája, nem a
kormány szavazóival – mondta Gyurcsány Ferenc pártelnök egy,
a Szakszervezetek Házában tartott hétfői budapesti fórumon.
Hozzátette, nem léphetnek arra az útra, amire a miniszterelnök

lépett, amikor március 15-én megfenyegette politikai ellenfeleit. A
politikai elszámoltatás a választásokon történik, az igazságszolgáltatás pedig maradjon független a kabinettől és a politikától,
mert „aki népítéletet ül, (…) előbb-utóbb őfölötte is népítéletet
fognak ülni” – fogalmazott az ellenzéki politikus a Magyar Szolidaritás Mozgalom rendezvényén.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/sG7ZBt

Választási hírek
Ezernél is több halott adatai a csepeli
választókerület kamupártjainak ajánlói között
Elavult adatbázisból dolgozhattak a csalók. Mindeközben újabb
cicaharc bontakozik ki Németh Szilárd emberei és a szoci képviselőjelölt, Bangóné Borbély Ildikó között. A választási bizottság
hétfő esti határozatában rögzítette, hogy csalásra utaló adatokra
bukkant, és a választás rendje elleni bűncselekmény gyanújával
feljelentést tesz a BRFK-nál. Ahogy a dokumentum fogalmaz, 23
jelölő párt ívein „az ellenőrzött ajánlások között elhunyt személytől származó ajánlás található”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/WiJDtc

Feljelentés: 849 aláírást hamisítottak meg
a tapolcai fideszes jelölt ajánlóívein
Összesen 849 esetben nem azoknak a polgároknak az aláírása
szerepel a Fenyvesi Zoltán tapolcai fideszes képviselőjelölt által
leadott ajánlóíveken, akiknek az adatait felvezették rájuk – állítja egy feljelentő. A Tapolcai Rendőrkapitányságnak címzett,

a Magyar Nemzet birtokába jutott feljelentésben az áll, hogy az
aláírásokat a helyi Fidesz-irodában másolta az ívekre négy ember,
az adatok pedig korábbi, a rezsicsökkentés melletti, a „betelepítés” elleni aláírásgyűjtésekből származnak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/2MePKj

Jobbik:
választási csalás készül a vásárosnaményi körzetben
Békemenet ide vagy oda, Orbán Viktor nem bízik a magyar emberek támogatásában, ugyanis a Fidesz szervezett választási csalásra
készül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4., Vásárosnamény központú
választókerületében – mondta mai sajtótájékoztatóján Jakab Péter,
a Jobbik szóvivője és Adorján Béla, a körzet képviselő-jelöltje. Az
ellenzéki párt két politikusa elmondta: az országnak ezen a részén a
legnagyobb az elvándorlás, a legrosszabbak a születési és halálozási
mutatók, ennek ellenére 5300 olyan személy „jelent meg” a választói
névjegyzékben, aki valójában életvitelszerűen nem ott él.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/6egDsj

A magyar sajtó napjainkban
Orosz mintára teríti a gyűlöletet
és az álhíreket a teljes Fidesz-média
Az elmúlt hetekben ellepték a Youtube-ot és a Facebookot a kétes
hátterű és valóságtartalmú hirdetések, amelyekben az Európára
veselkedő migránsveszélyre hívják fel a figyelmet, sokszor manipulált vagy szándékosan kontextusából kiragadott felvételekkel.
A jelenség nem egyedülálló, az amerikai választást ugyanilyen
módszerekkel befolyásolták Oroszországból, azonban a magyar
hirdetéseket sem a kormány, sem az érintett közösségi oldalak
nem ellenőrzik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/HXh9wS

53 helyreigazítási pert vesztett tavaly
a kormány közeli média,
sokkal többet mint egy évvel korábban
A Fővárosi Törvényszéktől kapott adatok szerint 2017-ben összesen 53 sajtó-helyreigazítási pert vesztett a 888, a közmédia, a Lokál, a Magyar Idők, az Origo, a Pesti Srácok, a Ripost és a TV2.
A nem kormánypárti internetezők elterjedt véleménye szerint
az állami tulajdonú közmédia, és az állami hirdetésekkel hizlalt
kormánypárti sajtó folyamatosan csúsztatással és hazugságokkal
tolja a fideszes propagandát.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/HXh9wS

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

Így hazudik az Origo:
a 2017-es európai migránstámadás
egy 2015-ös amerikai rablás
A kormánysajtó fizetett hirdetésekkel igyekszik megsegíteni a kormánypárt kampányát. Az európai horror bizonyítására terjesztett
egyik videót azonban meg is kellett hamisítani, hogy illeszkedjen a képbe. Ezt akarja? – kérdezi az Origo fizetett hirdetésben

a Facebookon egy videón, amely a felirat szerint 2017-ben készült
Európában. A videó nem migránsok támadását mutatja. A videó
nem 2017-ben készült. A videó nem Európa valamelyik államában
játszódik. A valóban sokkoló és elítélendő eset az omahai Szent
Cecília katedrálisban történt 2015 augusztusában az IB Times
cikke szerint. A nebraskai városban két tinédzser rabolt ki egy
asszonyt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/g15qEW

Nem meglepő
Ellenfeleinek üzent Orbán Viktor,
csak a fenyegetés maradt

Teljesen megbénította
a titkosszolgálatok ellenőrzését a Fidesz

„Nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk,
hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal. Külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos
béraktivisták, bajkeverő tüntetésszervezők, a nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k láncolata, amit Soros György neve foglal
össze és ő testesít meg” – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő
csütörtökön az Országház előtti díszünnepségen, majd így folytatta: „A választás után természetesen elégtételt fogunk venni, erkölcsi,
politikai és jogi elégtételt is.”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/gBMLUR
és https://goo.gl/C9XZiD

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága azért van, hogy legyen
egy testület, ahol nemzetbiztonságilag átvilágított kormánypárti
és ellenzéki képviselők tájékoztatást kérhetnek titkosszolgálati és
rendvédelmi szervektől, ezáltal is kontrollt gyakorolva rajtuk. Láthatóan ez a funkciója megszűnt.
Immár sokadszorra bizonyosodott be, hogy az ellenzéki pártoknak semmilyen ellenőrzésük sincs a titkosszolgálati és a
rendvédelmi szervek felett. Ez az egyik legfontosabb tanulsága
a nemzetbiztonsági bizottság keddi ülésének, amely ezúttal is
határozatképtelen volt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Ea3ANC

Korrupció figyelő
Elkészült a korrupció Fekete könyve
A Civitas Intézet megbízásából a Transparency International Magyarország elkészítette a magyarországi korrupció 2010 és 2018
közötti történetét feldolgozó Fekete könyvet. A kötetben külön
fejezetekben foglalkozunk Magyarország antikorrupciós teljesítményével, a hazai korrupció minősített eseteivel, valamint az európai uniós források felhasználása és a közbeszerzések területén
meglévő korrupciós kockázatokkal.
A Fekete könyv ezen kívül 106 korrupciós ügy leírását is tartalmazza, ez a tekintélyes szám azonban még mindig csak a jéghegy
csúcsát jelenti.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/yHgzbt

Ugye, Elios még? – Több idő kell,
ezért meghosszabbították a nyomozást
Májusig hosszabbította meg az Elios-ügyben a nyomozás határidejét a Pest Megyei Főügyészség – mondta el a Hír TV-nek az
ügyészség szóvivője. Gyugyi Csilla hozzátette, hogy jelenleg az
okirati bizonyítékokat gyűjtik össze. Az OLAF 2015-től vizsgálta
az Elios Zrt. gyanúsnak tartott tendereit, jelentésük szerint pedig
a 2013 és 2015 között Tiborcz István érdekeltségében álló vállalat
üzemszerűen csalhatott a vidéki települések közvilágítási pályázatain.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/YuvhKE

Elios – Gräßle: Orbánék derítsék ki, mi történt

Reuters: 1,975 billió forint landolt
Orbán haverjainál és családjánál

A Tiborcz-ügyet is vizsgáló EP-bizottság elnöke, Ingeborg Gräßle
többek közt a magyarországi korrupcióról és a nyomozás megindításának szükségességéről beszélt.
Tisztességes nyomozást követel a Tiborcz-ügyben Gräßle – aki
egyébként a Fidesz német testvérpártjának, a CDU-nak tagja -,
olvasható az interjúban. „Azt gondolom, hogy az eddigi tevékenységem éppen hogy jót tesz a Fidesznek” – fogalmazott, hozzátéve,
szerinte aki Orbánéknak jót akar, azt tanácsolja nekik: derítsék ki,
mi történt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/9wWcWn

Orbán Viktor 2010-ben történt hatalomra kerülése óta barátai
és családtagjai egyre sikeresebbek a közbeszerzések elnyerésében – állapította meg a Reuters magyarországi közbeszerzésekről
készült elemzése. Összesen 10 (tíz) üzletember – köztük Orbán
gyermekkori barátja, Mészáros Lőrinc, valamint veje, Tiborcz István kezében lévő cégek 2010 óta összesen 7,85 milliárd dollárnak
megfelelő 1,975 billió forint értékben nyertek meg tendereket. Ez
az adott időszakban kiadott közbeszerzési megrendelések több
mint 10 százalékát teszi ki.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/XmknJg

1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom

Magyar Szolidaritás Mozgalom
MagNet Bank 16200106-11517878

e-mail:

kapcsolat@szolidaritas.org

